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Tack för 
det här året!

Tänk vad fort ett år kan gå! Det känns 
som att det alldeles nyss var januari, 
men nu sitter vi här och har snart nytt 
år igen. Det lackar mot jul och med den 
kommer mysiga stunder med familj 
och vänner och, för de flesta av oss, en 
lämplig paus från arbetet. 

På näringslivsenheten har vi haft ett 
händelserikt år. Sedan juniutgåvan av 
Näringslivsnytt kom ut har jag fått tre 
nya kolleger i tre olika projekt 
som jag tror kommer vara till stor nytta 
för näringslivet. De kommer presenteras 
närmare i detta Näringslivsnytt och 
tillsammans kommer vi verka för ett 
starkare och varmare näringslivsklimat 
här i Dorotea. 

En annan positiv händelse under året 
som gått är Björngalan. Jag är enormt 
imponerad över det festkommittén och 
sponsorerna åstadkom. 
För mig var kvällens höjdpunkt att se alla 
glada ansikten och höra alla skratt och 
trevliga samtal mellan företagare från 
alla håll och kanter i kommunen. 
Jag tycker att kvällen visade hur otroligt 
viktigt det är att få sitta ned vid samma 
bord och ha roligt tillsammans. Den 
känslan är något jag tar med mig in i det 
kommande året!

Den här tiden på året brukar man ju 
inte bara blicka bakåt, utan även framåt. 

Dra lärdom av det som hänt under 
året för att kunna göra det bättre i 
framtiden. När vi nu pratar framtid så 
vill jag lyfta den framtidsvision som 
kommunfullmäktige klubbade igenom. 
Vision Dorotea 2040 beskriver hur en 
önskvärd Dorotea kommun ser ut om 20 
år. Visionen lyder:

“Dorotea kännetecknas av nytänkande, 
livskvalité och trygghet i livets alla 
skeden. Hit välkomnas du att förverkliga 
drömmar, livsprojekt och ambitioner. 
Våra olikheter berikar vårt samhälle. Vi 
vågar, visar och vill förändring!” 

Det här är vad Dorotea kommun 
siktar på att uppnå till år 2040. För 
näringslivsenhetens del är det här vad vi 
arbetar för varje dag och vad vi kommer 
fortsätta arbeta för under 2020. 
Resan kommer att bli lång och bitvis 
krokig. Vi kanske kör fel någon gång och 
får vända tillbaka. Men vi har målet klart 
för oss och det är det viktigaste! 
Och när jag önskar er god jul nästa år 
kommer jag göra det med vetskapen att 
vi gjort vårt bästa för att föra Dorotea 
närmare det målet.  

God jul och gott nytt år på er! 

Gabriel Holmlund
Näringslivsutvecklare

NÄRINGSLIVSKONTORET

Björngalan 2019 – vilken succé!

Den 23 november arrangerades 
Björngalan, Doroteas näringslivsgala, 
för första gången. Drygt 100 företagare 
samlades med sina respektive och 
anställda, och njöt av en riktigt 
trevlig kväll tillsammans. Hotell 
Dorotea stod för trevliga lokaler 
och förstklassig mat medan Bitten 
och Roland från Hästskoteatern var 
värdpar och underhöll.  De vackra 
bordsdekorationerna var signerade 
Lapplandsfloristerna och Doroteas egna 
Band1 drog igång dansgolvet rejält.

“Det var jättepositivt,” säger Louis Broskij 
som driver Doro Camp. “Det var mycket 
folk, trevlig stämning och jag vill ge 
en stor eloge till festkommittén som 
organiserat det hela. Det är roligt att 
något sådant här händer och jag hoppas 
det uppmuntrar fler att dra igång saker! 
Nu ser jag fram emot nästa år. “

Även från kommunens sida vill vi ge ett 
stort tack till festkommittén! Det känns 
riktigt roligt att det här är starten på 
en ny tradition där vi uppmärksammar 
näringslivets värdefulla insatser för 
bygden. Vi ses i Borgafjäll nästa år!

NÄRINGSLIVSKONTORET
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L a p p l a n d s 
sy d p o r t

En satsning för att 
marknadsföra Dorotea 
kommun som turistmål

Projektet Lapplands Sydport pågår till 
2022 och handlar om att utveckla och 
marknadsföra besöksnäringen i hela 
Dorotea kommun.

Projektet kommer arbeta inom 
följande områden: 
• skapa en webbplats som samlar all 

information om Dorotea kommun 
som turistmål

• förbättra infrastrukturen för turism 
i kommunen, till exempel  
leder, skyltar och kartor

• främja samarbete mellan  
turistföretagen

• inspirera unga och nyanlända att 
arbeta inom besöksnäringen.

Ulrika Stenberg är projektledare. Hon 
har 20 års erfarenhet av turistnäringen 
och har bland annat arbetat i finska 
Lappland. 

Projektet finansieras av Leader 
Lappland 2020.

PROJEKT

A n s ö k  o m  byg d e m e d e l 
f ö r  å r  2 0 2 0

Kontakt
+4673-023 48 58
ulrika.stenberg@dorotea.se

NÄRINGSLIVSKONTORET

Ulrika stenberg

m ö t e  o m 
ku n g s l e d s p o r t e n

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av 
vattenkraft. I Dorotea kommun gäller det för hela kommunen. Pengarna ska i första 
hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. 
Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän 
nytta i bygden. Läs mer om bygdemedel och ansök på Länsstyrelsen Västerbottens 
webbplats. Du behöver ansöka senast 31 januari. 

Måndag den 27 januari kommer 
representanter från Länsstyrelsen 
till Borgafjäll för att ha möte om 
den anslutning till Kungsleden 
som håller på att byggas precis 
utanför Borgafjäll. Mötet hålls kl 19 
på Borgagården och alla är varmt 
välkomna. 

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling/utveckling-med-bygdemedel.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling/utveckling-med-bygdemedel.html
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Företagsutveckling som tar 
ditt företag till nästa nivå

D i g i ta l a 
s t e g e tN I M R

Hjälper turistföretag att 
marknadsföra sig bättre på 
nätet

Anders Karlsson levererar tjänster till 
och med 2020 som består av 
rådgivning inom:
• kapitalförsörjning
• generations- och ägarskifte
• större marknad
• innovation
• kompetensförsörjning som ska 

leda till att du blir en attraktivare 
arbetsgivare.

Arbetet bedrivs i projektet NiMR 
– Näringslivsutveckling i 
möjligheternas region – som täcker 
Region 10s kommuner. Anders har 
till sin hjälp representanter från 
övriga kommuner och sin egen 
kompetens. Han är civilingenjör 
och har bland annat arbetat i 21 
år med affärsutveckling på Almi 
Företagspartner Mitt AB.

Projektet finansieras av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Region 
Västerbotten och Dorotea kommun 
genom bygdemedel. 

Fram till 2022 kommer projektet 
Digitala Steget erbjuda företag 
inom turistnäringen coachning och 
kompetensutveckling inom digital 
marknadsföring. Projektet drivs av 
Region Västerbotten och i Dorotea är 
Hanna Gimbergsson representant. 

I projektet får du lära dig mer om:
• bokningssajter
• sociala medier
• hur du kommunicerar på ett  

trovärdigt och effektivt sätt
• hur du syns bättre på Google
• hur du når internationella 

kunder  
• hur du tar kontrollen över din   

digitala närvaro.

Hanna arbetar även som 
kommunikatör för näringslivsenheten. 

Projektet finansieras av Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Region 
Västerbotten och Dorotea kommun 
genom bygdemedel. 

PROJEKT PROJEKT

Kontakt
+4673-053 01 92
anders.karlsson@dorotea.se

Kontakt
+4673-803 70 45
hanna.gimbergsson@dorotea.se

Anders karlsson Hanna Gimbergsson
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“Vårt löfte till företagen (och alla 
andra) i Dorotea kommun är 
att så gott vi kan bygga enighet 
och samsyn i de viktigaste 
framtidsfrågorna.”

I skrivande stund har det gått 
några dagar sedan Björngalan, 
festen som hyllar företagandet 
i Dorotea. Det var inte bara en 
väldigt trevlig fest tillsammans 
med massor av duktiga företagare 
och deras sällskap, utan också 
ett exempel på vad Dorotea är 
när vi är som bäst. Vad vi, oavsett 
om vi är företagare, anställda, 
fjällbor, unga eller gamla, lyckas 
åstadkomma när vi ser bort 
ifrån det som skiljer och i stället 
förstärker det som förenar oss alla: 
att vi allihop vill kunna bo, leva 
och verka i Dorotea kommun med 
omnejd.

Stora delar av Sveriges landsbygd 
och glesbygd står inför stora 
utmaningar. Ett livskraftigt 
näringsliv är det viktigaste för 
att hela Sverige ska leva. Det är 
där resurserna skapas som ger 
skatteintäkter som i sin tur ger oss 
den välfärd vi alla vill ha. Vi som 
är politiskt aktiva ska försöka göra 
vad vi kan för att Dorotea, hela 
kommunen, ska vara ett attraktivt 
alternativ för den som vill driva 
företag. Vi tror att ett viktigt bidrag 
är att skapa sammanhållning och 
enighet i viktiga frågor. Vi ska 
naturligtvis ha en livlig diskussion 
och debatt, men sedan, när vi står 
inför stora utmaningar, 
är det viktigt att vi tar oss 
samman och kan kraftsamla. 

Oavsett vilka som vinner valen 
och styr kommunen hoppas 
vi allihop kunna bidra med 
stabilitet och sammanhållning i 
de viktigaste frågorna. Vi vet att 
en viktig förutsättning för goda 
möjligheter för företagande är 
stabilitet och förutsägbarhet och 
att vi i politiken undviker onödiga 
konflikter om småsaker. Vårt löfte 
till företagen (och alla andra) i 
Dorotea kommun är att så gott vi 
kan bygga enighet och samsyn i 
de viktigaste framtidsfrågorna. Det 
är en god början.

God Jul och Gott Nytt År önskar 
Dorotea kommun genom 

Nicke Grahn
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Greger Lindqvist
Kommunstyrelsens vice 
ordförande

VI
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I N F O R M AT I O N  F R Å N 
KO M M U N C H E F E N

Gemensam fastighetsförvaltning
Förvaltning och ägande av kommunens 
fastigheter är idag uppdelat mellan Dorotea 
kommun och Doroteahus i Dorotea AB. 
En utredning startades under hösten för 
att undersöka möjligheter och effekter av 
att överföra förvaltningen av kommunens 
fastigheter till Doroteahus. En sådan 
överföring skulle omfatta kommunens 
fastigheter förutom skogsegendom, 
anläggningar för vatten och avlopp samt 
renhållning. Målet för en gemensam 
förvaltning är ett effektivare utnyttjande av 
de kunskaper och resurser som finns inom 
de båda organisationerna. Att genomföra 
en sammanslagning är komplext, det finns 
många frågor att utreda i förväg för att en 
sammanslagning ska ge önskad effekt. Målet 
är att utredningen ska ske skyndsamt, men 
inte på bekostnad av att viktiga frågor inte 
utreds noggrant i förväg. Med anledning av 
detta kan vi inte med säkerhet säga från vilket 
datum en eventuell sammanslagning kommer 
att ske.

Kommunens ekonomi
Dorotea kommun är Sveriges tredje minsta 
kommun sett till folkmängd, detta innebär 
i sin tur att vi troligen har den tredje minsta 
plånboken av Sveriges 290 kommuner. Kraven 
på att leverera välfärd och service är dock 
desamma för oss som för övriga kommuner. 

Kommunen gjorde ett rekordstort 
underskott 2017, ca -13 miljoner kronor (av 
en nettobudget på ca 180 miljoner). Vi stod 
inför ett vägskäl, där tråkiga och tuffa beslut 
behövde fattas och verkställas.  Underlåtelse 
att vidta åtgärder hade inneburit ett 
underskott på 20 miljoner 2018 och ytterligare 
växande underskott åren därefter. Idag har 
kommunen en ekonomi i balans, även om 
marginalerna är små. 
En av de åtgärder vi behövt vidta är 
att höja hyresnivåerna på kommunens 
industrifastigheter. Dessa har gått med 
underskott under många år, hyresintäkterna 
har legat lägre än kostnaderna för att förvalta 
fastigheterna. Detta i sin tur har inneburit 
att kommunen behövt göra besparingar på 
andra verksamheter för att täcka underskottet 
på industrifastigheterna. Kommunens beslut 
att höja hyrorna till självkostnadsnivå gör 
att vi kommer ifrån detta. Vi förstår att det 
påverkar våra företag som hyr lokaler av oss, 
men samtidigt har vi mötts av förståelse 
då vi förklarat varför vi är tvungna att höja 
hyresnivåerna.

Olli Joenväärä
Kommunchef

KOMMUNEN
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Vi kommer att vara lite 
lediga och ladda upp 
batterierna inför en intensiv 
vår- och sommarsäsong.

Behöver ni komma i 
kontakt med oss så finns vi 
tillgängliga via telefonväxeln 
och via myndighetsmailen: 
miljo.bygg@dorotea.se som 
kollas minst två gånger per 
dygn årets alla dagar.

LÄRCENTRUM

Uppdragsutbildningar hos 
Dorotea lärcentrum

Lärcentrum kan anordna utbildningar 
och kurser för företag inom flera 
områden. I höst har vi ordnat två 
utbildningar: yrkeskompetensbevis 
och heta arbeten.

YKB – Yrkeskompetensbevis 
Denna utbildning är obligatorisk 
fortbildning för lastbils- och bussförare. 
Delkurs 4 – Kundfokus och hälsa, 
genomfördes den 22 november med 13 
deltagare.
Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år 
och föraren ska inom femårsperioden 
genomgå en fortbildning om minst 35 
timmar. Kursen kan genomföras under 
en vecka men kan även delas upp i max 
fem delkurser som ska omfatta minst 
sju timmars undervisning.

Heta arbeten
20 deltagare gick kursen Heta arbeten 
den 6 december. Alla arbeten som 
utförs med verktyg som avger värme 
eller gnistor kallas heta arbeten. 
Exempel på sådana arbeten är: 
svetsning, lödning, arbete med 
rondell, uppvärmning, torkning 
och skärande bearbetning. Efter 
genomgången utbildning erhålls ett 
utbildningsbevis som är giltigt i fem år. 

Kontakta Dorotea Lärcentrum för 
ytterligare information på telefon 
0942-14191, mobil 070-3953990 eller 
besök oss på Parkvägen 1, Dorotea.

Med detta vill vi önska er en 
riktigt god jul och ett gott nytt 
år!

Varma hälsningar från Nicke, 
Jörgen, Lisa, Erik och Per

KOMMUNEN
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i n f o r m at i o n  f r å n 
L ä r c e n t r u m  o c h  i n t e g r at i o n s e n h e t e n

Från och med 1 januari 2019 är 
Dorotea kommuns integrationsenhet 
en del av Lärcentrums verksamheter.

Mottagande och etablering av 
nyanlända
Länsstyrelsen, Migrationsverket och 
Arbetsförmedlingen har tillsammans 
med kommunerna ett gemensamt 
ansvar för mottagandet och 
etableringen av nyanlända personer.
Hur många nyanlända personer varje 
kommun ska ta emot efter anvisning 
beror på:
• kommunens storlek
• arbetsmarknadsläge
• det sammantagna mottagandet 

av nyanlända personer och 
ensamkommande barn

• hur många asylsökande personer 
som redan vistas i kommunen.

Under 2019 är Västerbotten skyldig 
att ordna boende till 320 nyanlända. 
Dessa 320 fördelades i samråd med 
länets kommuner och resulterade i 
ett kommuntal för Dorotea om sex 
nyanlända. 
En familj bestående av en förälder 

med fyra barn har anlänt till 
kommunen i år medan den sjätte 
personen kommer att anlända under 
2020.

Inför år 2020 har regeringen beslutat 
att 7 100 nyanlända ska omfattas av 
anvisning till landets kommuner. För 
Västerbottens del är länstalet nästa år 
279 nyanlända och kommuntalet för 
Dorotea är åtta nyanlända.

SIKT – Samverkan för integration, 
kompetensförsörjning och tillväxt  
Genom Esf-projektet SIKT har Region 
Västerbotten tillsammans med 
fem inlandskommuner, däribland 
Dorotea, under 2019 anordnat och 
genomfört jobbspår för nyanlända. 

De branscher som hittills varit 
representerade är vård- och omsorg 
samt städ- och service. Under 
första halvåret 2020 kommer en 
fortsättning av jobbspåret inom vård- 
och omsorg samt ett industrijobbspår 
att genomföras.

D o r o t e a  Kö p m a n n a-  o c h 
i n t r e s s e f ö r e n i n g

Välkommen till våra 
möten!

Vi är en liten förening 
där företag med olika 
inriktningar samlats kring 
ett gemensamt intresse: att 
anordna olika aktiviteter 
för oss och för våra kunder 
som bidrar till att kunderna 
känner sig extra välkomna 
till oss. Detta gör vi även 
tillsammans med andra 
föreningar. 
Vi anordnar kvällsöppet, 
annonserar tillsammans, 
arrangerar mindre 
tävlingar, ordnar med 
luciaröstning med mera. 
Tillsammans med andra 
föreningar arrangerar 
vi även julmarknad och 
Doroteadagen.

Första onsdagen varje 
månad kl 8:00 träffas vi på 
Konditori Dorotea, där vi 
diskuterar dagsaktuella 
frågor tillsammans. En 
del av frågorna löser vi 
vid bordet, andra skickar 
vi vidare till bland andra 
Dorotea kommun. Vi bjuder 
ofta in andra till våra möten 
för att få information som 
kan vara av intresse för oss.

Välkommen på ett 
möte eller kontakta vår 
ordförande, Tobias Östman, 
på 070-3542648 om du vill 
veta mer!

LÄRCENTRUM
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God jul och gott nytt år
BUERIE JÅVLE JIH LAHKOEH ORRE JAEPIE

REGION VÄSTERBOTTEN

Varje år får regionen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Från och med 
år 2019 är det Region Västerbotten som hanterar Regionalt företagsstöd. Stöden är till för att främja 
hållbara (ekologiskt, ekonomiskt, socialt) investeringar i framförallt små- och medelstora företag som 
stärker företagens konkurrenskraft, skapar långsiktig lönsamhet och ger varaktiga arbetstillfällen.
Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika regioner och med tiden, beroende på vilka 
resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett regionen. 

Vi i Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge stöd till bland annat invester-
ingar i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och innovationsutveckling i mikro-, små-, 
och medelstora företag. Beslut om stöden baseras på den information du skickar in när du gör din an-
sökan. Vilka olika regionala företagsstöd finns? Stöden som lämnas efter en behovsprövning beviljas 
som: 
• Mikrostöd 20 000–30 000 kronor (Försumbart stöd) 
• Jämställdhetscheck 75% stöd max 150 000 kr (Försumbart stöd) 
• Tillväxtcheck 50–75% stöd max 150 000 kr (Försumbart stöd) 
• Stöd till energieffektivisering 50% på mellan 20 000–150 000 kronor (Försumbart stöd)  
• Särskilt investeringsstöd & stöd till företagsutveckling 20 000–1 800 000 kronor (Försumbart stöd)  
• Affärsutvecklingscheck för Digitalisering (försumbart stöd) 
• Affärsutvecklingscheck för Internationalisering (försumbart stöd) 
• Innovationscheck 50% stöd max 50 000 kr (i mycket tidiga skeden) 
• Innovationsbidrag 45% stöd max 1 200 000 kr (nyskapande utveckling) 
• Regionalt investeringsstöd, större investering (minst 500 000 kr i stöd) men där hela investeringen 

är max 25 miljoner/3 år

För mer information och villkor rekommenderar vi dig att kontakta Näringslivskontoret Dorotea kom-
mun eller direkt Region Västerbotten, strateg företagsstöd Emma-Lisa Olofsson, 
emma-lisa.olofsson@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-6575719

1 6 1 7

önskar vi på Näringslivskontoret: Gabriel, Anders, Ulrika och Hanna.

Kör försiktigt. Vi ses efter trettondagen! 

Information från Region Västerbotten och Ut-
vecklingsavdelningen gällande 

regionala företagsstöd/investeringsstöd


