
NÄRINGSLIVSNYTT 

UPPDATERING FRÅN NÄRINGSLIVSCHEFEN
De senaste veckorna har präglats en mängd olika ärenden som skall fram i snabb takt, man kan säga att det märks 
att det är vår och en stark förväntan och laddning inför sommaren. Vi har många företagsärenden av väldigt olika 
karaktär och de absolut flesta frågor handlar om tillväxt och nystart. Vi har långt fler förfrågningar på lokaler än 
vad vi har tillgång till, vi skulle behöva bygga lokaler till företag och rena industrilokaler och garage. Ett stort men 
angenämt problem.

Vi har flera ärenden om investeringar och nystart företag. Jätteroligt.

Det finns en ökad efterfrågan på hus, både i samhället och i byarna.

Något vi  jobbar hårt för är att sjösätta våra nya arbetssätt inom besöksnäringen. Gruppen har utökats med en 
kommunikatör som kommer att sköta alla information ut till vår InfoPoints och till social media. I dagsläget har vi 
skrivit avtal med fem företag om att vara en InfoPoint. En Infopoint är en punkt är besökaren skall kunna få ta del 
av turistisk information både i form av broschyrer och muntlig information. En InfoPoint är inte att jämföra med 
en Turistbyrå men genom att vi kommer att kunna dela ut informationen på fler ställen och där besökaren redan 
befinner sig samt bli starka på sociala media räknar vi med att få till ett bättre och effektivare sätt att välkomna 
våra gäster.

Nu börjar uppladdningen för Dorotea sommarmarknad som vi hoppas skall bli minst lika trevlig och bra som förra 
året. 
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INFORMATIONSTRÄFF I STAARE/ÖSTERSUND
Den 24:e maj gav Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm en informationsträff i Staare/Östersund. De informe-
rade om den årliga rapporten som de sammanställt till regeringen samt rapporten om användning av statsbi-
draget. Samiskt språkcentrum informerade om deras lägesrapporten om de samiska språken i Sverige 2015 och 
webbredaktören berättar om hemsidan www.minoritet.se. Informationsträffen fick även besök av departements-
sekreteraren Erik Adell Hellström från Kulturdepartementet. Närvarnade från Dorotea kommun var, Bengt Ström-
gren, näringslivschef och Sanna-Lisa Streuka, samisk samordnare.

Foto. Aina Negga, enhetschef Minoritetspolitiska uppdraget, Sametinget. 
Foto. Erik Adell Hellström, departementssekreteraren, Kulturdepartementet

MÖTE MED REPRESENTANTER FÖR BYARNA
Den 7 april hade vi på näringslivskontoret ett möte med representanter för Byarna, det var ett välbesökt möte 
och vi hade bra och konstruktiva diskussioner om hur vi skall kunna förbättra samarbetet mellan byarna och med 
kommunen. Frågor som kom upp handlar om sopor, byaråd, gemensam hemsida som finns idag men bör förnyas 
och anpassas till ett mer modernt utseende. Vi pratade även om möjlighet till bättre service för byarna i form av 
mer tid för distriktssköterska. Det finns även ett stort behov av att möjliggöra inflyttning till byarna. Ett nytt möte 
är planerat innan semestern.



SAMETINGET OCH LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN JOBBAR MED UPPFÖLJNINGSANSVARET

Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län är sedan den 1 januari 2010 huvudansvariga för att samordna och 
följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. 

Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och 
de historiska minoritetsspråken. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del 
av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

I dag är det två anställda på Sametinget, Aina Negga, utvecklingsledare, och Ellen Omma, 
handläggare, som arbetar med de samiska frågorna. Sametinget ansvarar också för minori-
tet.se, hemsidan för Sveriges fem nationella minoriteter.
Sametinget har hand om de samiska frågorna och Länsstyrelsen i Stockholm är ansvarig 
för romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar. De två myndigheterna ska också fördela 
statsbidragen till förvaltningskommunerna.

Sametinget ska tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm årligen göra en bedömning om hur lagen efterlevs 
och lämna rapport till regeringen.

Måndagen  den 25/4 gav Ellen Omma från Sametinget information om minoritetspolitiken i Sverige och Lagen 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) på kommunfullmäktige i Dorotea för politiker och 
ledningsgruppen.

Text och foto: www.minoritet.se

MÖTE MED 9 ANDRA SAMISKA FÖRVALTNINGSKOMMUNER I SYDSAMISKT OMRÅDE

Samiska samordnare i nio samiska förvaltningskommuner i sydsamiskt områ-
de har sedan tidigare bildat ett nätverk Praedtieh. Vi träffas cirka fyra gånger 
per/år och diskuterar gemensamma frågor som rör samiska förvaltnings-
kommuner. De samiska förvaltningskommunerna som ingår i Praedtieh är; 
Vilhelmina, Dorotea, Strömsund, Krokom, Östersund, Åre, Berg, Älvdalen och 
Härjedalen.

Två gånger per/år försöker vi samiska samordnare tillsammans med kom-
munrepresentanter att träffas och den 10-11/5 träffades vi i Ååre/Åre.  De 
som deltog från Dorotea var Joakim Eriksson, kommunchef och Sanna-Lisa 
Streuka, samisk samordnare.

Programmet bestod bland annat av föreläsning med Jon Todal, förste 
amenuensis Ph doktor i tvåspråkighet som jobbar vid Samiska högskolan i 
Kautokeino. Han föreläste om tvåspråkighetsundervisning och revitalisering 
av samiska språken. Vi diskuterade bland annat, hur samisk språkundervis-
ningen fungerar idag i kommunerna? Hur skulle vi kunna samarbeta mera? 
Under dag två berättade Aina Negga och Ellen Omma från Sametinget om 
minoritetspolitiska uppdraget och årsrapporteringen. 

Ellen Omma



VIKTIG INFORMATION FRÅN TELIA
I augusti 2016 genomför TeliaSonera en övergång från det traditionella kopparnätet i Dorotea kommun till 
tjänster baserade på mer framtidssäkra lösningar, främst via fiber- och mobilnät. Förändringen berör privat- och 
företagskunder hos såväl Telia som andra operatörer. Telefoni, bredband, tv och olika grossist- och företagstjänster 
påverkas.
 
Orsaken till övergången är att kopparnätet inte klarar att möta behoven vad avser kapacitet, stabilitet och drift-
säkerhet när allt fler efterfrågar nya och avancerade digitala tjänster. Fiber- och mobilnät är därför redan idag de 
vanligaste infrastrukturerna för uppkoppling.

I Dorotea kommun sker övergången 2016-08-30 för hushåll och företag anslutna till nedanstående stationer:

BORGAFJÄLL     HÄGGÅS      LAVSJÖ     ORMSJÖ     RAJASTRAND     STORBÄCK      SVANAVATTNET 
 
Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade marknaden som 
erbjuder alternativen till kopparnätet och alla berörda kommer att erbjudas en lösning via Telia eller någon annan 
operatör. I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör säkerställer TeliaSonera att kunden 
får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Detta sker via en operatörs-
neutral kundtjänst dit kunder kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som passar deras behov bäst.

Kundtjänsten har följande kontaktuppgifter:
Telefon: 010- 130 79 00
e-post info@telekomguiden.se
www.telekomguiden.se

Telia planerar också särskilda erbjudanden via mobilnätet för kunder som inte längre kan få tjänster via kopparnä-
tet. Vid behov erbjuds kunderna ytterantenn och installationshjälp.

Mer information om övergången:
www.telia.se/framtidensnat
http://www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Fast-telefoni/Forandringar-i-tele--ochbredbandsnaten/

Telia-kunder som berörs av övergången i augusti 2016 ska under vecka 14 ha fått sina formella uppsägningar.
 



VIKTIG INFORMATION FRÅN TEKNISKA KONTORET!
Är du företagare och behöver själv lämna material på återvinningscentralen? Då 
ska du väga materialet innan du lämnar in det.  

Vid invägningen behöver du ett kort så att vikten registreras. Lämnar du inte materialet själv till återvinningscen-
tralen utan anlitar en entreprenör för detta behöver du däremot inte skaffa ett eget kort, då väger entreprenören 
materialet åt dig.  
 
Har du ännu inte hämtat ut ditt kort så kontakta Britta Björklund, Dorotea kommun, 0942-410 24. 

 

NY REGLER ANG FÖRETAGSSTÖD
Den 3-4 maj var näringslivskontoret hos länsstyrelsen i Umeå för att få information om deras nya organisation och 
vilka nya regler som gäller för företagsstöd. Under de senaste åren har företagen i Dorotea erhållit över tio miljoner 
i investeringsstöd vilket har hat stor effekt för de som sökt och fått stöd. Därför är det viktigt för oss att hålla oss 
ajour med vad som händer inom området.

Ni som funderar på en investering, stor som liten kontaktakta oss på näringslivskontoret eller länsstyrelsen direkt. 
Det finns goda möjligheter till stöd. Det finns även bra med stöd att få om man vill utveckla en produkt eller tjänst 
sk Innovationsmedel.

 

INTERNATIONALISERING VIA DIGITALISERING 
Torsdagen den 26/7 anordnade Business Sweden och Almi ett seminarium tillsammans, där möjligheternas regi-
on och dess affärscoacher blandannat fick lära sig mera om internationalisering via digitalisering samt om export. 
De fick även en kortare genomgång från Almi gällande de olika lånen de tillhandahåller.  
 
Om det är någon som har funderingar vad som gäller kring export och att nå den internationella marknaden så är 
Ni välkommen att kontakta affärscoach Gabriel Holmlund.

gabriel.holmlund@dorotea.se eller 072-500 58 16
 



NÄRINGSLIVSENHETEN 

DOROTEA KOMMUN
917 81 DOROTEA

Besöksadress: Storgatan 42, Dorotea
Telefon: 0942-140 00

www.dorotea.se

INBJUDAN NÄRPRODUCERAT 
Vi har tidigare om åren försökt få till en del av marknaden där vi kan skapa en möjlighet till försäljning av lokal-
producerade varor. Vi vill även i år ge möjlighet till den eller de som vill utnyttja möjligheten att sälja sina alster på 
marknaden. Det skulle kännas väldigt bra om vi kan få till mer lokalproducerat och närma oss det som ursprungli-
gen var marknaden, dvs en marknadsplats för handel av lokala varor.
 

Kontakta Daniel Svensson, Wild & Fun eller Bengt Strömgren näringslivskontoret.

GRATIS SIMSKOLA I SOMMAR FÖR DE SOM EJ TAGIT SILVERFISKEN

I sommar får barn och ungdomar i Dorotea möjlighet att träna simning gratis. Alla mellan 6 och 15 år som inte 
tagit silverfisken kan anmäla sig.

Kommunen har ansökt och fått 24 000 kronor i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
för att kunna anordna sommalovsaktiviteter. Kommunen valde att satsa på simskola.

– Det är jätteviktigt att barn får lära sig simma. Vi har många nyanlända, lite äldre barn, som inte lärt sig simma och 
därför satsar vi på det här, säger Linnea Johansson, tillförordnad fritidschef och simlärare.

De barn som inte tagit silverfisken, alltså inte klarar att simma 25 meter, kan anmäla sig. Det finns ungefär 60 
platser.

– Vi hoppas kunna ta emot alla som vill, säger Linnea Johansson.

13 JUNI DRAR FÖRSTA GRUPPERNA IGÅNG MED EN LEKTION OM DAGEN I TVÅ VECKOR.

Ett riktigt kanoninitiativ av MB. Hoppas alla barn och ungdomar tar chansen att lära sig simma nu, ytterst viktigt 
nu när sommaren är runt hörnet och sol och bad står på schemat. 


