
Kristina Karlsson
Näringslivsutvecklare

Mats Öhman 
Kommunchef

Hans Jildesten  
Kommunalråd 

Håkan Larsson
Oppositionsråd

15.00- 15.30 Kaffe och liten chokladprovning från LB Smörgåsnisse, choklad & annat gott. 
Louise Bergström guidar genom de olika smakerna.

15.30 Konferensen öppnas av kommunalråd Hans Jildesten 

15.35 -16.00 Kommunchef Mats Öman redovisar utfall av ”Bättre näringslivsklimat – 
Storfors 2020” och framtagen aktivitetslista. 

16.00 – 16.30 Urban Svanberg, Svensk Näringsliv, presenterar Storfors nya ranking och dess 
innehåll. Vad har blivit bättre och vad kan fortfarande förbättras?

16.30 – 17.00 Louise Lidman/Johnny Bergström, arbetsförmedlingen. Hur kan arbetsförmed-
lingen vara en resurs när det gäller kompetensförsörjning.

17.00 -17.15 Paus

17.15 -18.15 Så attraherar du de bästa talangerna till ditt företag. Att aktivt arbeta med att stär-
ka arbetsgivarvarumärket digitalt blir allt viktigare när företag vill behålla och rekrytera de bästa 
talangerna. Hur gör man för att nå ut – och vilka kanaler skulle vara bäst för just ditt företag? 
Under föreläsningen reder Lise Bergqvist ut begreppet, och vikten av att arbeta med, Employer 
Branding. Du får både inspiration och konkreta exempel. 
Med bred erfarenhet av digital kommunikation och marknadsföring, både strategiskt och ope-
rativt inom privat och offentlig sektor, hjälper Lise Bergqvist företag som vill öka sin attraktions-
kraft och stärka sitt varumärke digitalt.

18.30 - 19.15 Diskussion och synpunkter på hur näringslivsklimatet i kommunen kan förbättras 
ytterligare. Sammanfattning av nya mål för näringslivsklimatet.

19.15 Avslutning med buffé och underhållning av Malte Hallqvist.

Inbjudan till

Storfors Näringslivsdag
Plats: Kulturhuset/Folkets Hus, stora Galejan 
Tidpunkt: Onsdag 10 oktober 2018 kl 15.00
Anmälan: kristina.karlsson@storfors.se (senast 6 oktober). Ang ev specialkost.

Temat för årets Näringslivsdag i Storfors är kompetensförsörjning. Vi inspirerar varandra, men 
får också en matnyttig föreläsning av digitala kommunikatören Lise Bergqvist som kan guida 
rätt när det gäller digitala lösningar och utmaningar. Arbetsförmedlingen berättar också på vilka 
olika sätt de kan vara en resurs när det gäller kompetensförsörjning.

Program


