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Max tränar sin svenska på sin praktik hos oss

PRAKTIK FÖR ASYLSÖKANDE – EN LYCKAD SATSNING 
FÖR INTEGRATION
Max Alrahal är 23 år gammal och kommer från Syrien och bor nu i Molkom. Max har praktiserat hos oss på 
kommunledningskontoret i snart tre månader. 
  
Tre dagar i veckan är han här och det främsta syftet är att få lära sig mer om Sverige, kommunen och språket. Han tycker att 
det är viktigt att få ta del av betydelsefulla saker och använda sin första tid i Sverige på allra bästa sätt.  
 
- Jag vill inte studera just nu. Jag har läst fransk litteratur i Syrien men nu vill jag prova mig fram och lära mig svenska helt. Det 
skulle vara roligt att jobba som lärare och lära ut till barn och ungdomar.                                              
 
Tillsammans med Max gjorde vi en ansökan om praktik till Migrationsverket. När den blev godkänd är Max försäkrad av 
Migrationsverket och kunde starta sin praktik hos oss.                                              
Genom att ta emot praktikanter kan du enkelt göra skillnad för människor samtidigt som du tar ett samhällsansvar och bidrar till 
integrationen. Att hjälpa nyanlända att komma in på arbetsmarknaden är en viktig åtgärd för en bättre och snabbare integration. 
Det bidrar även till att du ökar kunskapen om integration och mångfaldsfrågor i din organisation.  
 
Är du arbetsgivare och tycker det här låter spännande? Kontakta oss så berättar vi mer.  
Marianne Andersson, näringslivsstrateg på kommunen. Tfn 054 540 8017, marianne.andersson@karlstad.se 

FÖRETAGSBESÖK - VI VILL VETA VAD NI 
TYCKER!

Vi på kommunen vill veta vad ni som förtagare tycker är viktigt.  Därför är det mycket 
betydelsefullt för oss att träffa er och lära känna er. Ett möte kan ske på många olika sätt, 
men det vi värdesätter högt är när vi får besöka er och er verksamhet. Vi lär känna 
varandra bättre och det är enkelt att ställa och få svar på frågor. 
 
Vill ert företag ha ett besök från oss? 
Kontakta Rose-Marie Andersson, näringslivsutvecklare i Karlstads kommun.  
054 540 1295, rose-marie.andersson@karlstad.se 
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Vinn ett färdigt aktiebolag 
laddat med 50.000 kr i eget 
kapital.

ENTREPRENÖRER SATSAR PÅ NYA 
ENTREPRENÖRER 

AB Värmland är ett tävlingsinitiativ med syftet att få fram människor med 
entreprenörsanda som kan driva morgondagens värmländska företag. Bakom initiativet 
står flera entreprenörer som själva lägger in pengar i AB Värmland. Tillsammans hoppas 
dom att fler värmländska entreprenörer tar klivet ut som företagare. Som sökande får du 
inte bara möjligheten att bli en framgångsrik företagare, du blir även en del i en positiv 
process som skapar ytterligare framtidstro och företagaranda i Värmland. 
 
De bästa bidragen belönas med ett aktiebolag laddat med 50 000 kronor i eget kapital. 
Startskottet för AB Värmland gick nu under våren och vinnarna koras av en jury 
bestående av grundarentreprenörer i oktober 2016. 
 
Har du en idé som du vill presentera? Ansök då via abvarmland.nu senast den                 
1 september eller kontakta Helena Wiktelius, projektledare och grundentreprenör.  
073 02 62 614, helena@wiktelius.se                                                  

BOLLPLANK SOM STÄRKER SAMARBETET 
MELLAN NÄRINGSLIV OCH KOMMUN 

Du vet väl om att det finns ett näringslivsråd i Karlstad? Det fungerar som ett 
rådgivande organ för kommunen och är ett sätt för oss att stärka samarbetet 
mellan näringsliv och kommun. 
 
Genom näringslivsrådets arbete ökar medvetenheten och förståelsen för varandras 
behov och förutsättningar. Rådet ges tillfälle att tycka till i frågor som rör tillväxten i 
Karlstad. Avsikten med rådet är att skapa goda förutsättningar för långsiktiga 
näringslivspolitiska prioriteringar genom samverkan mellan kommunen och näringslivet.  
 
Rådet fungerar även som ett bollplank för andra företagare genom att de kan ge sina 
synpunkter på kommunens arbete med tillväxtfrågor. Inför varje år väljer näringslivsrådet 
en inriktning för sitt arbete. 
 
De företagare som i dag sitter i rådet är Magnus Khilström, Make My Day,                  
Hamid Yousefzadegan, Lumine Led, Josefin Knarrström Berg, Wermlands Invest,          
Ulf Zakrisson, ByggBolaget AB, Anne Hellstedt Petersson, Bolagsbolaget AB och    
Henrik Nisser, Alstrums gård. Ordförande är Maria Frisk (MP) och vice.ordförande är 
Anders Tallgren (S) 

HAR DU KÖRT FAST? FÖRETAGSAKUTEN KAN 
HJÄLPA DIG MED EN LÖSNING

Alla företag hamnar någon gång i ett slags vägskäl där det skulle vara bra att 
ha någon att diskutera med. Du kanske behöver få hjälp att se möjligheter till 
förändring för ditt företag. 
 
Företagsakuten arbetar oberoende för de värmländska företagarna, oavsett storlek och 
omsättning. Företag som kontaktar Företagsakuten har möjlighet att få upp till 10 timmars 
rådgivning där ni tillsammans kommer fram till en lösning där företagaren har en aktiv roll. 
Du kan få hjälp med specialistkompetens inom bland annat finansiering, juridik, skatter, 
marknadskommunikation och offentlig upphandling.  
 
Vill du veta mer? Kontakta Christina Lundqvist på  070 264 40 08, 
christina@christinalundqvist.se 
Alla frågor behandlas självklart med sekretess. 
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ENERGILYFTET - KOSTNADSFRI 
WEBBUTBILDNING FÖR DIG I 
BYGGBRANSCHEN!

Inom några år ska alla nya byggnader vara betydligt med energieffektiva än i 
dag och det ställer nya krav på byggbranschens kompetens inom 
lågenergibyggande.  
 
År 2019 ska alla nya offentliga byggnader vara lågenergibyggnader och 2021 ska alla 
nya byggnader vara det. Nivåerna för energihushållning i Boverkets byggregler (BBR) 
kommer att skärpas vilket påverkar både nybyggnation och renovering. 
Energilyftet är en kostnadsfri webbutbildning som höjer din grundkompetens inom 
lågenergibyggande. Du kommer också att få en inblick i andra roller än din egen i 
byggprocessen. Utbildningen vänder sig till dig som är beställare, arkitekt, ingenjör, 
byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker. Det är en del av Energimyndighetens 
kunskapssatsning inom lågenergibyggande. 
 
Energilyftet startar med ett seminarium och fortsätter sedan med webbutbildningen. Den 
16 september kommer ett seminarium hållas i Karlstad. 
Utbildningen ger dig en helhetssyn över byggprocessen kopplat till lågenergibyggande 
gällande nyproduktion och renovering. I utbildningen förmedlas vilka skillnader det innebär 
att bygga och renovera lågenergibyggnader i jämförelse med konventionella byggnader. 
 
Läs mer, registrera dig till Energilyftet och anmäl dig till seminarier och webbinarier genom 
att gå in på hemsidan energimyndigheten.se/energilyftet  
 
Föreningen för hållbart byggande i Värmland kommer att vara aktiv inom satsningen 
Energilyftet. Föreningen har uppstått ur ett gemensamt engagemang dels från personer 
inom bygg- och fastighetsbranschen, dels från offentliga organisationer i Värmland. 
Föreningen är ett forum för kontakter och erfarenhetsutbyte som jobbar för att sprida 
information och visa på goda exempel inom hållbart byggande.   
Mer information hittar du här: Hallbart-byggande/fakta-foereningen 

FÖRETAGARE INOM HANDEL - LÄR DIG MER OM 
E-HANDEL

Karlstads kommun deltar i ett EU-projekt som syftar till att öka lönsamheten i 
företag med hjälp av e-handel. Sju kommuner i Värmland deltar och det är 
Filipstads kommun som är projektägare.  
 
Under våren har vi skickat ut en enkätundersökning till cirka 900 företag inom kommunen, 
med frågor gällande e-handel. Det blir grunden för en kartläggning om vilka behov som 
finns.  
För dig som driver företag inom handel finns möjligheten att delta och därmed  
kostnadsfritt få en chans att kompetensutveckla ditt företag.  
 
Vill du vara med eller veta mer kontakta Ulrika Henrikson, näringslivsutvecklare i 
kommunen. 054 540 1029, ulrika.henrikson@karlstad.se

Ulf Johansson, 
näringslivsdirektör

TACK FÖR ETT INTENSIVT OCH HÄNDELSERIKT 
FÖRSTA HALVÅR

Vi kan summera en vår med flera bra indikatorer inom tillväxtområdet. Vi har bland annat 
haft rekordmånga ärenden inom byggplaner, vi går mot ett år med stor befolkningstillväxt 
och en glädjande positiv inflyttning från övriga Sverige. Antalet gästnätter på hotellen har 
för varje månad varit högre än förra året.  
 
Det känns bra och är viktigt för vår vackra stad att besöksnäringen utvecklas. Vi tror ju 
att ett första gott intryck och ett gott värdskap kan leda vidare till så mycket mer, både till 
återkommande besök, rekommendationer och på sikt även nya invånare. 
 
Därför känns det bra att nu när vi har semester finns det de som har som mest att göra. 
Det märktes inte minst på vår Kicks-off för besöksnäringen som hölls på Hotell Gustaf 
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Fröding den 14 juni. Det finns så många idérika människor som bara väntar på att du och 
jag ska sluta jobba så att dom kan lägga all sin energi på att ta emot oss som turister 
under den stundande sommaren.  
 
Så återigen tack för ett gott arbete och ha en riktigt skön sommar! 
 
Hälsningar från Ulf

Ett nyhetsbrev från Tillväxtcentrum, Karlstads kommun. 

Avsluta prenumeration 
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