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Marie Niljung är Årets Sola 2016

100° KARLSTAD – NÄRINGSLIVSFORUM OCH GALA
I fredags gick 100° KARLSTAD av stapeln för andra året i rad på Karlstad CCC. Årets hetaste näringslivsforum 
och gala lockade drygt 1 000 besökare, som ville mingla, knyta nya kontakter och utveckla sitt företag. 
                                                              
Ambitionen med näringslivsforumet är att skapa en intressant och kreativ mötesplats, erfarenhetsutbyten och spännande 
föreläsningar för att ge ny inspiration. Besökarna på 100° KARLSTAD fick ta del av seminarier, mingla och knyta kontakter.  
Politiker och kommunens tjänstemän fanns på plats för att kunna svara på och diskutera företagarnas frågor. 
Huvudmålgruppen var företag, föreningar och organisationer, men alla var välkomna! 
 
 -    Den här dagen är en av de satsningar vi gör tillsammans med övriga kommuner i Karlstadsregionen för att bidra till 
kompetensutveckling och ökad tillväxt i regionen, berättar Ulf Johansson, näringslivsdirektör på Karlstads kommun.  
                                                                                
Gala med utmärkelser och underhållning 
Den gulkantade galan på kvällen leddes av journalisten och tv-personligheten Jenny Strömstedt med Christer Nerfont som 
sidekick. Galan bjöd på underhållning och prisutdelningar, där positiva förebilder, företag, organisationer och föreningar i 
framkant belönades.  
Årets Sola utsågs för andra gången och vinnare blev Marie Niljung. Genom sitt stora engagemang och arbete med att sprida 
medvetenhet om självmord har hon bidragit till att frågan uppmärksammats. Marie är volontär inom Suicide Zero och 
arrangerade sommaren 2015 musikgalan Våga Fråga! Det kan tyckas som ett tungt ämne att arbeta med men genom Maries 
positiva personlighet är det med glädje som arbetet genomförs. Marie ser sina medmänniskor och vågar möta dem i svåra 
livssituationer. Maries energi och goda människosyn gör att det känns hjärtligt och ärligt i möten med henne.  
                                            
100° KARLSTAD arrangerades av Karlstads kommun, Karlstads Business Region och Visit Karlstad AB i samarbete med flera 
sponsorer.   



NU GÅR DET ATT SÖKA STÖD FÖR LOKALT 
LEDD UTVECKLING HOS LEADER NÄRHETEN 

Leader är en metod för landsbygdsutveckling och är en del av det europeiska 
landsbygdsprogrammet 2014-2020. Inför denna programperiod öppnas återigen 
möjligheten för organisationer, föreningar, företag och myndigheter att söka stöd för lokalt 
ledd utveckling genom leadermetoden. 
I projektet finns ca 37 miljoner kronor som ska fördelas till spännande projekt inom Grums, 
Kil, Forshaga, Hammarö och Karlstads kommuner. Pengarna ska fördelas till projekt som 
medverkar till att uppfylla målen i Leader Närhetens lokala utvecklingsstrategi. I Leader 
samlas lokala representanter från föreningar, företag och kommuner för att tillsammans 
arbeta med landsbygdsutveckling. 
Vill du veta mer om Leader och möjligheterna att söka medel? Kontakta Jens Karlsson, 
verksamhetsledare på telefonnummer  0555-459 998 eller  jens@narheten.se 

KARLSTADS KOMMUNS GEMENSAMMA 
VARUDISTRIBUTION 

Den 5 oktober 2015 startade koncernen Karlstads kommun arbetet med att samordna 
leveranser av livsmedel till kommunens olika verksamheter. Arbetet är nu i full gång och 
har även utökats till samordning av vissa läromedel och flera varugrupper kommer att 
samordnas under våren. Detta är starten på ett långsiktigt arbete där kommunen ser över 
befintliga och kommande avtal med målet att samordna fler varor via 
samordningscentralen.  
För leverantörer innebär detta att det endast blir ett leveransställe vilket kan underlätta för 
mindre leverantörer som inte har en egen logistikkedja. Via centralen samordnas varorna 
som sedan körs ut till kommunens enheter. Tanken är att med hjälp av samordningen 
skapa möjligheter för fler lokala och regionala producenter att ta del av kommunens 
upphandlingar.  
En effektmätning kommer att genomföras i slutet på året, men de positiva resultat som 
redan nu kan utläsas är minskning av koldioxidutsläpp, minskade transporter på vägarna 
och högre samordningsgrad.  
Vill du veta mer om vår gemensamma varudistribution? Kontakta Johan Andréasson, 
transport- och fordonssamordnare på telefonnummer 054 540 6990, 
johan.andreasson3@karlstad.se  
                    

KOSTNADSFRI OCH OPARTISK ENERGI- OCH 
KLIMATRÅDGIVNING TILL FÖRETAG

Karlstads kommuns energi- och klimatrådgivare erbjuder dig som driver företag, 
fastighetsbolag eller idrotts- och bostadsrättsförening kostnadsfri rådgivning för minskad 
energianvändning.  Genom att tillsammans se över er verksamhets energisituation hjälper 
rådgivarna till med att ta fram en prioriteringslista med åtgärder som sparar energi hos er. 
Att energieffektivisera behöver inte vara kostsamt, i många fall räcker det långt att öka 
medvetenheten om hur energin används för att se var ni kan göra besparingar, både i 
kilowattimmar och i kronor. Att energieffektivisera ert företag eller förening är också ett 
bra sätt för er att profilera sig.  
Målet med energi- och klimatrådgivning är att ni ska få bättre kontroll över 
energianvändningen på ert företag för att på sikt kunna minska era energikostnader.  För 
att få mer information eller för att boka ett besök, kontakta Linda Hagman energirådgivare. 
Tfn 054 540 4676, linda.hagman@karlstad.se 
 
Karlstads kommuns energi- och klimatrådgivare konkurrerar inte med privata 
energikonsulter och ger inga utfästelser om besparingar. Däremot kan du få värdefull 
information om vilka områden i ditt företag som kan vara värda att titta på för att minska 
energikostnaderna. 
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DIN ÅSIKT ÄR VIKTIG FÖR OSS!

Är du en av av 71 000 företagare som fått en enkät om det lokala företagsklimatet från 
Svenskt Näringsliv? Ta då chansen att svara! Enkäten handlar om attityderna till 
företagande, kommunens service och tillämpning av lagar och regler. Resultatet är en 
stor del i vårt arbete med att förbättra det lokala företagsklimatet. Ditt svar är därför viktigt! 

Ulf Johansson 
Näringslivdirektör

VI I KARLSTADSREGIONEN GÖR SAKER 
TILLSAMMANS

När jag skriver den här krönikan har precis helgen efter Näringslivsforum med 
efterföljande Karlstadsgala passerat. Vi i Karlstad får en rad förfrågningar om att vara 
del i en rad olika evenemang som äger rum i vår stad. Vårt val är att samla en stor del av 
vad som händer till en enskild dag när det gäller saker som vi själva arrangerar. Utöver 
det anordnar vi mer löpande aktiviteter med specifika teman eller med inriktning mot en 
särskild målgrupp. Dessutom försöker vi att vara med på saker som andra organisationer 
anordnar i staden när det finns möjlighet till det. Det som var extra trevligt med årets 100° 
KARLSTAD är att vi har ett tydligt anslag med Karlstadsregionen och samtliga fem 
kommuner är delaktiga i arrangemanget. Det blir alltså ett forum för saker som händer i 
Karlstad och i omkringliggande kommuner. För att lyckas med strävan i Karlstad Business 
Region är det viktigt att vi gör saker tillsammans och för att nyttja styrkan i att vara en 
större aktör än Karlstad enskilt. Ett exempel är det årliga priset för Årets Sola som 
delades ut för andra gången. I år vann Kilsbon Marie Niljung som har gjort bra saker kring 
den svåra frågan om självmord i Karlstadsregionen. Så tack till alla som var en del av 
dagen och kvällen i fredags och grattis till alla vinnare i de olika kategorierna.   

Ett nyhetsbrev från Tillväxtcentrum, Karlstads kommun. 
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