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AFTER WORK FÖRETAGARE 11 MARS

KONKURSERNA I
VÄRMLAND ÖKAR
Under 2014 ökade antalet företagskonkurser i Värmland men i
riket minskade de.
Efter fem år med ungefär samma
nivå ökade konkurserna i Värmland med 12 % jämfört med samma period 2013.
Dett är en trend som tyvärr går
tvärtemot utvecklingen i riket
som helhet. Där minskade konkurserna med drygt 5 %. Endast

Onsdag 11 mars 2015 kl 16.30-20.00 på KilArena är det dags för after work
för företagare i Kils kommun.

fyra län förutom Värmland har
ökning av antalet företagskonkurser under 2014 och det är

När vårvindarna börjat blåsa och värmen återvänder bjuder Företagarrådet

Norrbotten,

in till ny After Work på KilArena.

och Örebro.

Dalarna,

Halland

Ett bra tillfälle att träffa andra företagare och entreprenörer, diskutera affärer och samverka, njuta av mat och dryck, underhållning och intressant in-

— De senaste åren har flera sto-

formation. Svenskt näringslivs regionchef Urban Svanberg kommer bland

ra företag lagt ned eller flyttat sin

annat att medverka. Välkommen!

verksamhet från Värmalnd. Det
påverkar självklart underleveran-

FRUKOSTMÖTE PÅ ALFA NEON I KIL
Handelskammarens lokalavdelning i Karlstad bjuder in till frukostmöte
i Kil. Börja dagen med en god frukost och mångla med nya och gamla
affärsvänner på Lokalavdelning Karlstads frukostmöte.

törernas verksamhet.

Konkur-

rensen är dessutom hård i många
branscher. Inom handeln måste
man förhålla sig till ökad e-handel och stora köpcentra och åkeribranschen har tuff konkurrens

Tid: Tisdag 3 mars

från utländska åkerier som inte

Plats: Alfa Neon i Kil

kör på samma villkor som i Sve-

Håll utkik efter inbjudan, den går ut cirka 14 dagar före!
MER INFORMATION PÅ HANDELSKAMMARNVARMLAND.SE
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rige, säger Anna Hedberg Företagarnas regionschef i Värmland.
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NYTT ÅR - ELLER INTE?

Jag hamnar bakom ett gäng killar i 14-15-årsåldern i kön till McDonald’s på västra infarten i Karlstad. Det verkar vara
något hockey- eller fotbollsgäng på genomresa.
De har inga större problem att beställa - menyerna sitter

Kairos lyfter i sin framtidsrapport inför 2015, “Himmel el-

närmast i ryggmärgen. Det fascinerande är när de ska be-

ler Helvete?”, fram 10 omskakande omvärldstrender som

tala. Inte en enda av dem använder kontanter eller kort.

de menar kommer att omforma såväl samhället i stort som

Hur självklart som helst håvar de fram sina mobiler och

våra egna liv. Bland de som beskrivs återfinns exempelvis

använder dessa för att lösa transaktionerna.

“Personaliseringsrevolutionen”, “Uppkopplingsrevolutio-

Kommer på mig att försöka låta bli att se ut som en stir-

nen” och “Kostnadsrevolutionen”.

rande dinosaurie från en gången tid. “Tekniksprång” av

Kanske inte direkt hårresande som begrepp men väl värda

det här slaget beskrivs ofta som något som är på gångmen

att fördjupa sig i. För företag, stora som små, är det en

som plötsligt, utan förvarning, dyker upp mitt i vardagen.

ständig utmaning att hantera både den nuvarande mark-

Inför nya år fylls media regelmässigt av prognoser och

naden och samtidigt ta ut kompasskursen mot en osäker

framtidspaningar. En del rör det kommande året eller

framtid.

åtminstone någon form av närtid. Andra sträcker sig be-

Detsamma gäller förstås en kommun som Kil. Utvecklar vi

tydligt längre fram. En hel del av det som presenteras är

smidiga och fungerande sätt att samverka och tillfällen och

förmodligen sådant som människor i framtiden kommer

möjligheter att lyssna och lära av varandra kommer vi att

att le åt eller tycka bara var fria fantasier. Annat finns där

stå bättre rustade. Att många av våra företag ligger långt

en dag mitt framför ögonen, ungefär som i hamburgerkön

fram utvecklingsmässigt i sina respektive branscher och i

i Karlstad.

högsta grad har tentaklerna ute för

Ett återkommande inslag i flertalet av framtidstrender

att positionera sig för framtiden

som passerade revy inför det nya året är en tydlig sam-

bådar gott. Både för vardagar som

stämmighet om de förändringar som väntar oss. I många

följer och “omskakande omvärlds-

avseenden hävdar analytikerna att dessa saknar motstycken

trender” som anas vid horisonten.

“sedan James Watt kommersialiserade ångmaskinerna”.
“Förändringen som skedde då gick på 30-40 år. Idag kom-

Bo Thunberg

mer det att ta tio år”, säger Mats Lindgren, VD på analys-

Näringslivschef

företaget Kairos Future.
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NYTT TILLVÄXTLÅN TILL SMÅFÖRETAG

Almi lanserar nu ett nytt Tillväxtlån för Innovativa företag.

kunna uppstå, och Almi får en lägre risk som ger kunderna

Under en tvåårsperiod kommer Almi att kunna låna ut 1,2

motsvarande lägre låneränta. Det enda kravet är att det är

miljarder kronor till innovativa företag över hela Sverige.

små eller medelstora företag med högst 250 anställda.

Tillväxtlånet möjliggörs genom ett garantiavtal mellan
Europeiska Investeringsfonden (EIF) och Almi Företagspartner AB. EU avsätter stora finansiella resurser för att
medlemsländerna ska kunna erbjuda bättre kapitalvillkor
vid t.ex. kreditgivning. EIFs garantiprodukt InnovFin ligger under Horizon2020, EUs forskningsprogram.
EIF tar 50 procent av risken för varje lån. På så sätt kompenserar EIF Almi för halva kreditförlusten som skulle

Utlåningen startar direkt i januari 2015. 600 miljoner kronor kommer att vara tillgängliga per år under 2015 och
2016.
- Pengarna erbjuds med generösare villkor. Något lägre
ränta, möjlighet till amorteringsanstånd och längre löptider, säger Almis vd Göran Lundwall till tidningen Dagens
Industri.
LÄS MER PÅ ALMI.SE/VARMLAND

NYA MÖJLIGHETER TILL KOMPETENSUTVECKLING
EU går in i en ny programperiod 2014-2020 där det finns

Tidigare år har vi i Kil samarbetat med Forshaga Före-

möjligheter att söka bidrag till kompetensutveckling.

tagsCentrum och NyföretagarCentrum på Hammarö.

Kommissionen godkände Socialfondsprogrammet för

Denna ambition finns kvar och Forshaga och Hammarö

2014-2020 den 3 december 2014 och första utlysningen

vill gärna att vi gör gemensamma ansökningar under

förväntas ske under kort period 2015-01-15 - 02-28. Så

kommande programperiod.

här skrivs det på ESF´s hemsida.

Har Du funderingar/frågor om Socialfonden är du väl-

“Området omfattar anställda och icke-sysselsatta delta-

kommen att ringa eller maila till Torbjörn Nilsson, tor-

gare och satsar på omställning och kompetensutveckling

bjorn.nilsson@kil.se, telefon 0554-19 225.

med koppling till verksamheten och individens ställning

MER INFORMATION PÅ ESF.SE

på arbetsmarknaden. Fokus ligger på små och medelstora
företag. Kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad ska förstärkas”.

KIL.SE/NARINGSLIV
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KARLSTAD BUSINESS REGION
SAMARBETSAVTAL KLART

VARJE ENTREPRENÖR BÄR PÅ
EN BERÄTTELSE

Arbetet inom KBR intensifieras under 2015. Nu har samt-

Bakom varje företagare finns en berättelse, om varför de

liga fem kommuner i Karlstadregionen undertecknat ett

startade och driver sitt företag.

samarbetsavtal.

Vissa blev entreprenörer efter att ha kommit till ett vägs-

Kommunfullmäktige i Kil beslutade anta förslaget till sam-

käl eller en brytpunkt i sitt yrkesliv. Andra har fått en fan-

arbetsavtal vid sitt sammanträde den 20 november 2014.

tastisk idé eller hamnat i företagande av en slump.

Där beslöts också att kommunstyrelsens ordförande och

Gemensamt för alla är att entreprenörskapet är en livsresa

kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ska vara Kils kom-

som består av äventyr och utmaningar som rymmer både

muns representanter i KBR-forum under mandatperioden

glädje och sorg.

2015-2018. KBR-forum fungerar som verksamhetens styr-

Nu finns en podd där kända och okända entreprenörer

grupp.

inom alla branscher berättar om sin livsresa.
Initiativtagare och intervjuare är Karin Adelsköld som till
vardags jobbar som humorentreprenör, journalist, programledare, författare och föreläsare. Karin driver själv tre
företag. Poddens åtta första avsnitt görs med finansiering
från Tillväxtverket.

STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN FÖR KBR

KOLLA MER PÅ ENTREPRENORSPODDEN.SE

KBR forum antog sent i höstas den handlingsplan som
ska ligga till grund för arbetet. Visionen är att Karlstad
Business Region ”ska uppfattas som ett självklart alternativ för etableringar” där målet till år 2017 är att KBR
ska kunna ”uppvisa 3-5 konkreta exempel på nya externa
etableringar och/eller flera aktiviteter som kan leda till
etablering”.
BRYR SIG SÄLLAN OM ADMINISTRATIVA GRÄNSER

I handlingsplanen konstateras att arbetet ska präglas av
en strategisk samsyn men med ett tydligt lokalt fokus: ”Ett
företag bryr sig sällan om administrativa gränser. Det viktiga är vad regionen kan erbjuda företaget.

FÖR DIG SOM DRIVER ELLER
VILL STARTA FÖRETAG
är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och
Tillväxtverket för dig som funderar på att starta, ska starta, driver eller vill utveckla eller avveckla ett företag.

Genom en helhetssyn kan kommunerna i Karlstad Business Region skapa fler möjligheter för företag och därmed
öka antalet externa etableringar.”
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