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VEM TYCKER DU SKA BLI ÅRETS SOLA?

Nu är det dags att nominera Årets Sola 2018! 
  
– Vi söker någon som är inspirerande, driftig och har ett gott bemötande. Alla som vill kan gå in på karlstad.se/sola och 
nominera Årets Sola, säger Ulf Johansson, tillväxtdirektör och ordförande i juryn.  
  
Förutom att personen ska vara en god ambassadör och representant för Karlstadsregionen så ska Årets Sola uppfylla följande 
kriterier: 
  
• Vara inspirerande – och bidra till en livlig och inspirerande region. 
• Vara driftig – går gärna från ord till handling och vill hitta nya vägar. 
• Ha ett gott bemötande och vara en glädjespridare. 
  
Målbilden för utmärkelsen Årets Sola är Eva-Lisa Holtz, den driftiga servitrisen som startade sitt eget värdshus. Hon levde och 
verkade i Karlstad på 1700-talet och kallades för Sola i Karlstad för att hon alltid var så glad och gästvänlig. 
  
Bara för att Eva-Lisa Holtz var en kvinna betyder inte det att Årets Sola bara tilldelas kvinnor. Den som nomineras kan vara 
privatperson, företrädare för en förening eller ett företag.  
  
Senast den 14 januari 2018 vill vi ha förslagen. En jury utser sedan vinnaren bland de nominerade. Vinnaren får förutom äran 
en fin statyett och 20 000 kronor.  
  
Årets Sola 2018 presenteras på galan 100° Karlstad på Karlstad CCC den 16 mars. 
  
Tidigare vinnare: 
2015 - Linda Modin Klemner - för att hon årligen arrangerar Barnmässan som bidrar till attraktivitet för barnens Karlstad. 
2016 - Marie Niljung - för sitt engagemang för att minska självmord. 
2017 - David Mathiasson - för att han på ett inspirerande sätt lyckats sprida Fritidsbanken både i Värmland och resten av 

https://karlstad.se/sola


Sverige 
  
För mer information kontakta: 
Ulf Johansson, tillväxtdirektör Karlstads kommun, telefon 070-529 51 48.  

Anette Rhudin, Tillväxtmotor

TILLVÄXTMOTORN - BÄST I EUROPA!

Tillväxtmotorn vann pris i kategorin "Investing in entrepreneurial skills" i samband med 
EU:s näringslivsdagar i Tallinn.Priset delas ut för att hylla projekt som inspirerar företag 
och företagare till utveckling. I finalen tävlade Tillväxtmotorn mot bidrag från Estland och 
Lettland. Tillväxtmotorn jobbar för att matcha en företagares kompetens med fyra andra 
kompetenser med olika perspektiv, i hopp om att företaget ska utvecklas. 
 
Grattis Anette Rhudin, projektledare för Tillväxtmotorn. 
 
Hur känns det? 
 
I dags läget känns det en smula overkligt. Det var en fantastiskt givande vecka 
tillsammans med EU Kommissionen, för Tillväxtfrågor. Och prisutdelningen var såklart 
kronan på verket! När man hörde ordet Sweden och insåg att det var vi som kammat hem 
första pris, så rusade pulsen upp till tusen och ja, det kändes overkligt att se ut över ett 
hav med människor och blixtar och veta att vi blivit bäst i Europa i kategorin ”Investing in 
entrepreneurial skills”.  
 
Fast det var något som saknades i det ögonblicket; alla de som varit med och bidragit till 
att detta inträffat. Alla borde fått uppleva den spänningen och stoltheten som jag kände, 
när filmen om Business Generator snurrade inför ett hav av engagerade människor från 
32 länder i Europa! 
  
Varför vann Tillväxtmotorn? 
 
Vi har identifierat och funnit en ”enkel” metodik” att överbrygga ett glapp i den strategiska 
ledningsprocessen hos företagen. EU kommissionen har fastställt att den ekonomiska 
tillväxten i Europa sker och kommer att ske i gruppen SME (Small and Medium-sized 
enterprise). ”De viktigaste anställningskällorna i EU är små och medelstora företag.” De 
pratade väldigt mycket om skalbara företag och att vi förlorar stor del av denna potential. 
Entreprenörer och eldsjälar måste förverkliga sina idéer via företagandet  för att få dem 
att ta sig på marknaden och här någonstans så blir det ett stort kompetensglapp, inom 
SME bolagen. 
 
Entreprenörerna uppger tids- och resursbrist som största anledningen till utebliven 
tillväxt. Det är här i detta glappet som Tillväxtmotor har varit, inte bara en strategisk 
kompass, utan en källa till kunskapsutveckling för alla som befunnit sig i nätverket kring 
företagaren. Företagaren har fått ta del av erfarna företagsledares frågor och 
kompetenser. Den tid företagarna har lagt ner har genererat lönsamhet och inte varit en 
kostnad. Samt att all kunskap har varit 100 % deras egen, utformad efter var de befunnit 
sig, både som individer och företagsledare. Ska vi skapa hållbara företag, krävs hållbara 
företagsledare och individer. 
 
De konkreta resultaten har såklart varit en dörröppnare i detta sammanhang. Tillväxtmotor 
har visat på ett konkret samband mellan insats och investering för samhället i stort. 
  
Hur har Ni firat? 
 
Nere i Tallin firades det rejält. Det är skillnad på EU länders sätt att hylla och fira… delad 
glädje är dubbel glädje. Morgonen efter prisutdelningen, startade Innovation Park med 
”direktsändning” från Tallin och cider i höga glas. 
Värmlänningarna ska känna sig stolta, för vi fick så mycket uppmärksamhet och beröm, 
inte minst för de sagolikt vackra miljöer som visades på storskärmar under galakvällen. 
Det var gala och värsta Oscars prisutdelningen. 
 



ÄGARSKIFTE I FÖRETAG - 
MEDARBETARÖVERTAGANDE

Är du ägare eller anställd på ett företag vilket riskerar att ”pensioneras” bara 
för att ägaren gör det? I så fall kan detta vara en information riktad till dig. 
 
Många ägarskiften sker inom familjen och andra företag hittar nya ägare i form av externa 
nya ägare.Men faktum är att allt för många misslyckas med ägarskiftet vilket får till följd 
företag pensioneras i onödan. Värmlandskooperativen vill motverka detta genom en 
affärsmodell baserad på medarbetarövertagande. Om medarbetarna tar över företaget 
eller en majoritet av dessa, skapar man ett medarbetarägt kooperativt  företag. 
 
Själva övertagandet kan ske på olika sätt så som t.ex. att medarbetarna köper ut den 
tidigare ägaren och dess aktier. Ett annat sätt kan vara att medarbetarna skapar en 
ekonomisk förening som  sedan köper bolaget. Bolaget blir då ett dotterbolag till den 
ekonomiska föreningen.  
 
Mera information finns på länken: https://youtu.be/aOx-VBrCsF0 
samt Värmlandskooperativen, Leif Tyrén 070-562 56 37 
Du hittar också information på http://www.transfertocoops.se/ 

TÄNK TVÄRTOM  

Varmt välkommen till 100° Karlstad 2018!  
 
Under ett dags- och kvällsprogram hyllar vi banbrytarna, lär och inspireras av 
framtidsföretagen som tänker nytt, vågar och tar täten. Som ett av Värmlands största 
evenemang för näringslivet är 100° Karlstad en viktig mötesplats där kunskap, inspiration 
och affärer står i fokus - helt enkelt en god investering i dig och ditt företag.  
 
Datum Fredag 16 mars 
Plats Karlstad CCC 

Gå in och boka din plats redan nu på: 
http://100graderkarlstad.se/ 
 

VÄLKOMMEN TILL INNOVATION PARK

Välkommen till Innovation park - en mötesplats i Karlstad för idéer och 
människor.  
 
Till oss kommer du med din idé eller ditt företag för att utvecklas genom ett öppet kreativt 
klimat med samskapande, aktiviteter, föreläsningar och evenemang. I den kreativa miljön 
möter du bland annat en rad startups, mer etablerade företag, klustren Paper Province, 
Compare, IUC Stål & verkstad, Karlstads universitet men också stöd för dig som 
entreprenör.  
 
Vi möter många som suttit hemma vid köksbordet med sin idé men som sen sätter sig i 
våra miljöer och där får en väldig fart på sin idé. Du måste inte ha en innovativ idé för att 
komma hit – men din idé blir innovativ här.  
 
Hos oss finns flera olika arenor för att attrahera olika typer av människor, exempel är: 
 
• Startlab – hit kommer du med din idé och jobbar med den tillsammans med andra 
människor som jobbar med sin idé. Tillsammans inspirerar ni och utvecklar varandra  
 
• The Great Journey – här kan du som är intresserad av Virtual Reality (VR) eller 

https://youtu.be/aOx-VBrCsF0
http://www.transfertocoops.se/
http://100graderkarlstad.se/


Augumented Reality (AR) utveckla dina idéer tillsammans med likasinnade. 
 
Konceptet Innovation Park utvecklas ständigt, bland annat kommer vi 2018 utöka vår 
verksamhet genom att etablera noder i Hagfors (gula villan), Arvika, Kristinehamn och 
arbeta vidare med vår nod i Sunne.  

 FÖRETAGSSERVICE

Gör rätt från start och spara tid och pengar - Boka in möte med 
FÖRETAGSSERVICE 
 
Vi vill ha ett gott företagsklimat som bygger på en bra dialog mellan kommun och 
näringsliv. Du som företagare kanske upplever att det är svårt att veta var i kommunen du 
ska vända dig i en specifik fråga. Företagsservice hjälper dig med det. 
Med företagsservice kan du som företagare på ett enkelt sätt komma i kontakt med 
kommunen och få hjälp med dina ärenden.  Det kan handla om bygglov och brandskydd, 
alkoholtillstånd eller andra frågor inom teknik, fastighet, miljö och hälsa. 
 
Bokning av ett möte görs via Karlstads kommuns Kontaktcenter. De ställer de rätta 
frågorna och ser till att företagsservicegruppen får den informationen de behöver. Är det 
en fråga som kräver samordning av flera verksamheter så sköter företagsservice det 
och ser till att de handläggare som behövs för ärendet är med på mötet. 
 
Välkommen att boka in ett möte med oss. 
Bokningen gör du via Kontaktcenter på 054-540 00 00.  
 
Just nu är det främst företag inom besöksnäring, restaurang eller livsmedelsproduktion 
som kan nyttja företagsservice tjänster.  

 

BESÖKSNÄRINGSDAGEN 2017

Den 30 november arrangerade Tillväxtcentrum Karlstadsregionens besöksnäringsdag på 
Nöjesfabriken. Temat var ”Nu tar vi nästa steg för att stärka destinationen”. Ett drygt 100-
tal besöksnäringsföretag, studenter, politiker och kommunala tjänstepersoner deltog i 
arrangemanget. Besöksnäringen är den bransch i Karlstadsregionen där antalet anställda 
växer allra snabbast.  Allt fler platser väljer att försöka locka till sig besökare genom 
evenemang, möten och privatresor och konkurrensen mellan besöksmålen växer. 
 
För att få inspiration, men också för att bli lite utmanade, så var Patrik Olderius, VD 
Destination Jönköping, inbjuden som talare och berättade livfullt om den resa han tagit 
Jönköping på, mot målet att bli ett attraktivt besöksmål. Under dagen ledde Jacob 
Rubenson deltagarna i ett samtal med en rad aktörer från näringsliv och offentlighet. 
Samtalen handlade om att ta puls på Karlstads besöksnäring och ge ett startskott inför 
2018. 
 
- Det var en lyckad dag säger Maria Westin, turismchef Karlstads kommun. 
Besöksnäringsdagen är ett årligt arrangemang och är ett bra forum för att 
diskutera besöksnäringens möjligheter och utmaningar i Karlstadsregionen. Vårt mål är att 
besöksnäringen ska utvecklas och genom fler tillresande gäster nå goda resultat, så att 
fler arbetstillfällen skapas. 



 

BOSTADSMARKNADSDAGEN 2017 

Ett annat event som Tillväxtcentrums planeringsenhet arrangerade, tillsammans med 
stadsbyggnads- och teknik- och fastighetsförvaltningen var Bostadsmarknadsdagen på 
Elite Stadshotell 6 december. Årets tema var framtidens boende och boendemiljöer. Ett 
drygt 100-tal byggare, exploatörer, fastighetsägare, politiker och kommunala 
tjänstepersoner närvarade denna dag. 
 
Nya typer av bostäder utvecklas och det människor efterfrågar i dag kan skilja sig mot 
vad som efterfrågades för tio år sedan. För att svara  på vilka trender som kommer att 
påverka morgondagens efterfrågan på bostäder och boendemiljöer, hade  två 
gästföreläsare bjudits in, Ola Nylander (professor vid Chalmers tekniska högskola) och 
Joannes Tovatt (arkitekt SAR/MSA från Tovatt arkitekter). Magdalena Nääs, Riksbyggen, 
Peter Lundgren, Lundbergs och Carin Skarman, KBAB, stod för lokala betraktelser över 
vad man som aktör här i Karlstad tror om framtidens boende och boendemiljöer. 
 
- Vi är mycket nöjda med Bostadsmarknadsdagen säger Olle Wikberg, planeringschef 
Karlstads kommun. Det är sjätte året i rad som vi arrangerar detta och den här dagen har 
utvecklats till ett väldigt bra forum för att diskutera aktuella frågeställningar med koppling 
till tillväxt- och bostadsbyggande. Vi vill att Karlstad ska fortsätta växa och därför kändes 
årets tema också som både intressant och aktuellt.    

Ulf Johansson, tillväxtdirektör

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Nu är hösten över och julen stundar. Det har hänt många saker i höst men en händelse 
som nog inte har haft så stor betydelse är att jag har firat tioårsjubileum som anställd i 
kommunledningen. Det ger en anledning till att reflektera över hur utvecklingen har sett ut 
här i Karlstad. 
 
När jag började 2007 var vi sju anställda på enheten Tillväxtcentrum. Huvuddelen av 
medarbetarna jobbade med näringslivsfrågor som handlade mycket om att skapa en 
dialog med näringslivet. Vi hade en bra liten grupp som jobbade på under ganska lugna 
förhållanden. Det som sedan hände i världsekonomin hösten 2008 tog ju, dessutom, 
luften ur väldigt många branscher. Sedan dess har vi ju fått vara med om en tydlig 
vändning i ekonomin och i dag är det ett helt annat tempo i tillväxtfrågorna.  
 
Bara genom att titta ut på alla byggkranar så ser vi ju att det händer spännande saker i 
stan. Det har dessutom inneburit att vi har blivit mer än dubbelt så många medarbetare 
inom kommunens tillväxtfunktion. Det har skett på flera olika sätt, men framförallt genom 
att resurser har flyttats från andra delar av kommunens organisation till oss.  
 
Det har resulterat i att tillväxtfunktionen som jag leder nu är organiserade i två enheter, en 
enhet för näringsliv, universitet och turism och en enhet för samhällsplanering. Dessa 
båda enheter leds av vår näringslivschef Märet Engström och av planeringschefen Olle 
Wikberg. Så nu känner vi oss väl rustade för att ta oss an ett nytt spännande år i 
Karlstads utveckling.  
 
God jul och Gott nytt 2018!  

Ett nyhetsbrev från Karlstads kommun. 

Avsluta prenumeration 

mailto:business@updatesystem.se?subject=Avsluta%20prenumeration



