
Välkommen till 
företagsfrukost



Program
07.30 Kaffe och macka står framdukad

08.00 Välkommen

08.05 Vad innebär ett nytt regemente för Sollefteå

08.15 AF – nya chefen för Sollefteå och Kramfors, Patrik Lockner

08.25 Resultat från rundringning till 70 företagare

08.35 Almi – presenterar sina möjligheter att stötta och hjälpa, vid omställning, utveckling  

08.45 Vad händer kring besöksnäringen på Hallstaberget

08.55 Avrundning



Hans Pahlin

Projektledare för den militära 
återetableringen i Sollefteå
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Rundringning till företag i 
Sollefteå kommun 

med tre eller fler anställda

70 företag kontaktades per telefon i maj 2019.
Samma företag, med 66 svar, kontaktades i september 2020.
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1. Planerar du för, eller kan du tänka dig ett ägarskifte inom en 5-årsperiod?
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1a. Om ja, finns det någon person eller personer tilltänkta för ägarskiftet?



42%

58%

48%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ja Nej

maj-19 sep-20

1b. Om ja, vid ett ev. ägarskifte, skulle du då vilja ha extern hjälp? 
T.ex. av Almi, revisionsbyrå, näringslivsenheten...
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2. Har du inom de närmaste månaderna eller året behov av att anställa ny personal?
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2a. Om ja, har du en tilltänkt person för anställningen?



41%

15%

44%

48%

15%

37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ja, vi vill växa Kanske Nej, vi är nöjda

maj-19 sep-20

3. Företagets ambition är att växa och bli större



Fritext vid JA gällande att man vill att företaget ska växa

Nej, men svaret kunde bli ja om det vore 
lättare att få tag i personal med rätt kompetens

Hitta rätt folk, var på väg att anställa 
men blev ändrade planer pga corona

Få tag i rätt kompetens. 

Få tag i folkFå lös pengar

Få tag i rätt personal

Rätt personal

Att folk bor kvar i kommunen 
och vi blir fler invånare

Våran ambition är ju att ha ett företag som utvecklas och då 
också växer. Problem är utbildad personal och det geografiska läget. 

Långt ifrån våra kunder 

PersonalUtflyttning

Finansiering

Att räcka till själv

Hålla alla med jobb hela året 



Slutsats rörande företagens utveckling efter halvtid i Corona-pandemin

Några fler, 7 %, kan efter första coronavågen tänka sig att sälja sitt företag.
De som innan inte kunde tänka sig att sälja sitt företag vill det inte nu heller.

Om man kan tänka sig ett ägarskifte så har en tilltänkt person sjunkit med 14 % 
samtidigt som önskan om hjälp vid ett ägarskifte ökat med 6 %.

När det gäller behovet av att anställa ny personal så säger 14 % fler att behovet inte finns.

Ambitionen att företaget ska få växa har ökat med 7 %.
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Företagsfrukost
Sollefteå 2020-11-04



Starta smart Växa smart

Finansiering och affärsutveckling

Mentor

Utvecklingsdialog Visualisera 

och simulera

Finansiering





Exempel på hur digitalisering kan påverka 

balans & resultaträkning.

Likvida medel

• Lagerdagar

• Kundfordringar

Lönsamheten i affären

• Merförsäljning

• Digitalbutik - öppettider



Exempel butik på landet som gör sitt befintliga lager tillgängligt 

på nätet via Webshop med hämtning i butik

• Öppet 24 timmar om dygnet, gammalt lager kan lättare 

säljas ut 

• Merförsäljning skapas med hjälp av fler betallösningar 

för kund samt lönsamma merförsäljningsvaror som 

synliggörs i samband med beställning



Balans och resultat innan förändring



Balans och resultat efter förändring

Effekt

• Gammalt lager säljs ut och ökar lageromsättning 

från 234 dagar till 180 dagar på hyllan. 

• Försäljningen ökar med 700 tkr och består av 

merförsäljnings produkter som har mycket bättre 

marginal, snittmargginalen stärks

Bolagets 

kassan 

stärks med 

841 tkr  

Resultatet går från 

-423tkr till + 277 kr 



Hur påverkas ditt företag och din affärsidé

när omvärlden förändras? 

Ditt företag

och dina

kunder

Din 

omvärld

Din hållbarhet

Din
bransch

Ditt 
erbjudande

Din
kund

Din 
marknad   

Ditt mål 

och ditt team



Tack!
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Thomas Östlund
Näringslivschef

Besöksnäringen kring Hallstaberget







Lördag 10 okt kl 11.30
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Tips och övriga frågor… Nästa frukost 2 dec

nyhetsbrevet.nu


