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Samverkan stärker näringslivet
Hallstahammar Promotion – nybildad intresseförening
Den 4 maj är det Visionsdag i Hallstahammar. Politiker och företagare
erbjuds inspirerande seminarier och
föreläsningar.
– Vi summerar samtidigt vad vi
åstadkommit de senaste två-tre åren
och hur vi ska fortsätta det arbetet, säger näringslivschef Kent Sjöström.
Sedan hösten 2003 har Kent Sjöström engagerats som projektledare för En Väg In – ett
treårigt projekt som delfinansierats av EU
Mål 2, Länsstyrelsen, näringslivet i Hallstahammar och Hallstahammars kommun och
vars huvudsyfte varit att utveckla det lokala
näringslivet.
– Med styrgruppens godkännande fokuserade vi tidigt på att stötta de redan etablerade
företagen, cirka 650 stycken, se vilka behov
och möjligheter som fanns. Istället för att redan från början ställa höga målsättningar har
vi fokuserat på humankapitalet och på olika
sätt uppmuntrat och underlättat för företagarna att mötas för att därigenom se vilka drivkrafter som kan utvecklas.
Nätverksarbetet har burit frukt, bland annat har det kvinnliga nätverket Kanalnätet
bildats ur dessa arrangerade möten samt även
en ekonomisk förening för företag i Strömsholm med omnejd som verkar inom hästnäringen.

munledning och företagarna. Den strukturen
är nu etablerad.

Konstruktiv dialog

Till skillnad mot tidigare års näringslivsråd
äger numera Hallstahammar Promotion i högre grad frågorna och är sammankallande.
Som fullvärdig medspelare i Hallstahammar
finns också näringslivsorganisationen En Väg

In. Dessutom bjuds kommunens politiker och
tjänstemän in för en konstruktiv dialog.
– Förut upplevde företagarna det som om
det tidigare näringslivsrådet enbart syftade
till att informera om redan fattade beslut. Dialogen var begränsad mellan kommunens företrädare och näringslivets. Nu har näringslivet
en egen gemensam intresseorganisation som
håller i dagordningen och kallar kommunen

till träffar. Jag hoppas att vi gemensamt förvaltar det som vi nu uppnått, vågar tänka lite
större och inte vara rädda för att misslyckas.
Den första styrelsen för Hallstahammar
Promotion bildades i mars.

”

Vi har velat
vara en mötesplats
och ett nära ansikte
för företagarna

Enklare för företagen

Etableringen av En Väg In har underlättat för
företagarna att komma i kontakt med kommunens företrädare och andra myndigheter.
Frågeställningar kanaliseras till rätt adress
för bästa och snabbaste svar. En Väg In har
direkt kontakt med Länsstyrelsen, Almi Företagspartner, Arbetsförmedlingen, IFS,
Kunskapscenter, Handelskammaren och kreditgivare för olika typer av rådgivning och
företagsstöd.
– Vi har velat vara en mötesplats och ett
nära ansikte för företagarna. Genom att vi
sitter i egna lokaler på Parkgatan i centrala
Hallstahammar har det upplevts som enkelt
att kliva in för spontanbesök.

Efterfrågan har styrt utbudet

En Väg In har fokuserat på möten företagare
emellan, från att arrangera regelbundna frukostmöten första torsdagen i månaden över
seminarier och föreläsningar till att erbjuda
skräddarsydda kompetensprogram.
För Kent, som under många år verkat som
Stockholmsbaserad marknadsförare, var det
viktigt att kunna se behovet i Hallstahammar
och anpassa aktiviteter efter det.
– Det är trots allt skillnad på näringslivet i
Stockholm och i Hallstahammar. Jag har en
fördel av att jag under större delar av mitt liv
bott i Hallstahammars kommun och kan orten och känner mycket människor.
En Väg In har även tillhandahållit kompetensutveckling i datorkunskap, marknadsföring och ledarskap.

Ny näringslivsorganisation

EU-projektet En Väg In avslutas 31 maj. Men
arbetet fortsätter, liksom En Väg In.
– Ja, det lyckosamma näringslivsarbetet med
En Väg In fortsätter. Efter januari permanentades verksamheten som kommunens näringslivsorganisation med fyra medarbetare
som kommer att ansvara för näringsliv, information och marknadsföring, förklarar Kent.
Samtidigt har intresseföreningen Hallstahammar Promotion etablerats - sprunget ur det företagsråd som startade 2005. Under nuvarande ekonomiska förening samlas, företagen i
kommunen, Riksorganisationen Företagarna,
Hallstahammars Centrumförening, LRF, Kanalnätet med flera.
– Förutsättningarna för att framgångsrikt
utveckla Hallstahammars näringsliv är en
bred, kreativ och nära dialog mellan kom-



Kent Sjöström, numera näringslivschef, fortsätter att driva En Väg In – nu som kommunens etablerade näringslivsorganisation.
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