Nyheter från din kommun
Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i
kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar vi tacksamt emot
tips, kontakta näringslivschef Mats Widhage på tel. 0501-75 50 22 eller mats.widhage@mariestad.se.
Som en stående punkt finns ett kalendarium med aktiviteter som kan vara av intresse för dig som företagare eller företagsledare. Mer information om vad som händer i kommunen hittar du på vår hemsida,
www.mariestad.se

Bomässan 2018
Den sista helgen i februari tar Bomässan plats
på Novab Arena för tredje året i rad. I fyra hallar, under ett och samma tak, samlas både lokal
och nationell kompetens inom många olika
områden.
För dig som företagare, som ser mässan som en
mötes- och marknadsplats, är det ett perfekt tillfälle att medverka som utställare och träffa nya och
befintliga kunder.
- Mariestads kommun tillsammans med Mariehus
och VänerEnergi finns naturligtvis på plats under
mässan för att informera om pågående och planerade projekt, säger näringslivschef Mats Widhage.
På mässan finns också representanter från projektet ”HydrogenVillage” som ingår i Test- och demonstrationsplats Mariestad. Fredag kl. 13.00 och lördag kl. 12.15 hålls föredrag vid stora scenen. Där presenteras
hur byggnation och användning av innovativa energisystem med sol och vätgas i Mariestad ska ske framöver.
Tema Trädgård kommer att uppmärksammas lite extra under mässan, precis som solenergi och förnybar
energi som ständigt är aktuellt. Delikatesstorget med alla goda smaker gjorde stor succé på mässan 2017
och återkommer även 2018.
Fakta:
•
Bomässan 2017 besöktes av ca 8400 besökare
•
Antalet utställare var 102 st
•
Antalet lokala utställare från Mariestad med omnejd var 70%
Öppettider:
Fredag 23/2, kl. 12.00-18.00
Lördag 24/2, kl. 10.00-17.00
Söndag 25/2, kl. 10.00-17.00
Läs mer på Bomässans webbsida: www.bomassa.se

Hitta kompetensen hos de nyanlända

- För att Mariestad ska fortsätta utvecklas som en attraktiv näringslivskommun och etableringsort är brist på
rätt arbetskraft ett av de största tillväxthindren för företagen, säger näringslivschef Mats Widhage.
En möjlighet att hitta nya medarbetare visades upp på ”Matchmaking mässan” i stadshuset den 7 februari
där företag och organisationer under några timmar fick informera och få kunskap om de nyanländas
kompetenser.
Drygt 200 personer besökte mässan och både utställare och besökare var positiva till initiativet:
- Ett mycket bra initiativ, säger Mattias Johansson som driver Burger King i Mariestad och berättar vidare
att han fått några riktigt intressanta kontakter som de ska följa upp efter mässan.
- Det finns mycket dold kompetens inom målgruppen som är intressant. En viktig fråga är vidare att det
finns beslut om uppehållstillstånd i Sverige, säger Oskar Ljungqvist, Site Manager på Electrolux Logistics.
Arrangemanget genomfördes i samarbete mellan Mariestads kommun, Företagarna i Mariestad, Arbetsförmedlingen, NyföretagarCentrum och Biosfärskontoret i Mariestad.

Affärsutvecklingscheckar för små företag
Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets stöd för små företag som vill utvecklas med hjälp av
extern kompetens. Under 2018 kan du söka checkar för två inriktningar: internationalisering samt
digitalisering.
För dig som vill ta vara på digitaliseringens möjligheter eller nå nya internationella marknader kan Tillväxtverkets checkar vara det stöd du behöver. Du kan söka stöd för köp av tjänst eller en projektanställning och
checkarna är på 50 000-250 000 kr.
Checken kan till exempel användas till att ta fram en digital strategi eller digitalisera företagets verksamhet.
Väljer du inriktning internationalisering kan du använda checken till att göra marknadsundersökningar eller
söka leverantörer utomlands - allt för att nå nya internationella marknader.
Följande kriterier måste uppfyllas av ett företag som vill söka:
- Ambition att växa
- 2-49 anställda
- Ha en omsättning på minst 3 miljoner kr (högst 10 miljoner EUR)
- Ha sin ekonomi i ordning
Tillväxtverket samarbetar regionalt med bland annat länsstyrelser och regioner som tar emot och bedömer
ansökningar.
Läs mer om affärsutvecklingscheckarna och hur du ansöker här!

Nominera till Unga Landsbygdspriset i Väst
Regionutvecklingsnämnden delar ut sitt pris för fjärde året i rad och två unga företagare har chans att vinna
25 000 kr vardera. Driver du företag på landsbygden eller känner du någon ung entreprenör som gör det?
Nomineringsperioden pågår 1 februari - 18 mars.
Grundläggande kriterier
Pristagarna ska på ett framgångsrikt sätt ha startat eller drivit sitt företag med den huvudsakliga omsättningen på landsbygden eller i tätorter med under 10 000 invånare. Det kan vara såväl traditionellt lantbruksföretagande eller företagande inom helt andra branscher. Priset värdesätter även ekonomiskt framgångsrikt företagande, miljöhänsyn, sociala aspekter, samhällsnytta och skapande av arbetstillfällen.
Ålder på pristagaren: 15-30 år. Priset delas ut för insatser gjorda till och med 2017 års slut.
Läs mer och nominera här!

Bra julhandel 2017
Tillväxtstrateg Maria Johansson sammanfattar julhandeln 2017 som bra. Startskottet med julmarknaden den 25 november drog mycket folk och både publik och handlare var positiva.
Det var tomtar från hela Norden, tomtar på moped och tomtar med glögg och pepparkakor, skolornas
julmarknad, torghandlare och butiker som bidrog till julstämning. Många nya besökare hittade hit, även
ambulerande handlare.
- Norwool, med 25 år i branschen, skrev att det var den trevligaste julmarknaden de hade varit på, berättar Maria Johansson och konstaterar att de gärna kommer tillbaka.
Efter samtal med stans butiker kan Maria sammanfatta att det var en bra julhandel. En som det gick lite
extra bra för var Dressmann-butiken. Den blev tredje bästa butik i sin kedja i hela Sverige under december 2017.
Tillväxt Mariestad vänder nu blicken framåt och ser fram emot bland annat Näringslivsgalan den 17 maj
och Hamnfesten den 31 augusti och 1 september.

Bra att veta
Sök kompetens i hela Europa
Vill du rekrytera från EU/EES-länder, kan Eures-rådgivare i Skaraborg hjälpa dig att hitta kandidater. Genom samarbete med arbetsförmedlingar i dessa länder, har man tillgång till specialister på
den gemensamma europeiska arbetsmarknaden. Väljer du att rekrytera inom Europa finns det också
möjlighet att få ekonomisk ersättning.
Läs mer här!

Produktionstekniska dagen, 17 maj, Skövde
Vad händer i regionen och omvärlden? Hur möter vi framtida automationsbehov? Vad är en
attraktiv arbetsgivare? Under PT-dagen i Skövde får du ta del av den senaste forskningen, nyheter i
regionen, ny teknik och inspirerande föreläsningar.
Arrangör: IDC West Sweden AB
Läs mer här!

Kontakt:

Kalendarium:

Mats Widhage, näringslivschef:
Ansvarar för övergripande näringslivsfrågor,
företagsetableringar, företagskontakter och
bredbandsutbyggnad.

22/2 07.30-08.30 Näringslivsfrukost

Tel. 0501-75 50 22
E-post: mats.widhage@mariestad.se
______________________________________
Ulrika Söderström, Utvecklingsstrateg och projektledare
för test-och demonstrationsplats Mariestad
Tel. 0501-75 50 38
E-post: ulrika.soderstrom@mariestad.se
______________________________________
Lotta Samuelsson, turistchef:
Ansvarar för övergripande besöksnäringsfrågor, företagskontakter och etableringsfrågor inom
besöksnäringen samt destinationsmarknadsföring
Tel. 0501-75 58 56
E-post: lotta.samuelsson@mariestad.se

Arrangör: Mariestads kommun
Plats: Stadshuset, Vänersalen
Program: Kriminalvården berättar om sin verksamhet.
Linnéa Bengtsson berättar om hur företagen i Skaraborg kan
få hjälp med affärskontakter i USA.
______________________________________________

29/3 kl. 07.30-08.30 Näringslivsfrukost
Arrangör: Mariestads kommun
Plats: Stadshuset, Vänersalen

__________________________________________
26/4 kl. 07.30-08.30 Näringslivsfrukost

Arrangör: Mariestads kommun
Plats: Stadshuset, Vänersalen
______________________________________________

17/5 Näringslivsgala

Inbjudan kommer längre fram.
______________________________________________

31/5 kl. 07.30-08.30 Näringslivsfrukost

Arrangör: Mariestads kommun
Plats: Stadshuset, Vänersalen
Program: Presentation av företagsklimatet i Mariestad,
Kristian Johansson, Svenskt Näringsliv

