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På Gång på 
Näringslivskontoret

Hej!

Nu äntligen nalkas våren och ljusare dagar efter 
en vinter med ett väder som varierat kraftigt. 

Dessvärre har Coronaviruset ställt till det för 
länder runt om i världen och även i Sverige 
tyvärr, och detta har medfört att ni företag blivit 
drabbade på olika sätt. Hur lång denna process 
blir och hur hårt den slår på ekonomin är svårt 
att sia om i dagsläget.

För att kunna hjälpa er en bit på vägen så har 
kommunen tagit fram ett stödpaket i riktlinjer 
från Svenskt Näringsliv, mer information finns lite 
längre ned i detta Näringslivsnytt.
Vi ser också över vilka fler möjligheter till 
stöttning som finns för att kunna hjälpa er 
företagare i en situation som denna.  

Hör gärna av er till mig och förmedla just er 
utmaning framgent för att vi skall få en bättre 
överblick på situationen i Dorotea kommun.
Ni får väldigt gärna anmäla er till kommunens 
företagsregister, vi vill nå så många som möjligt 
med information. Allra helst i dessa tider!

Marknaden under återvändardagarna har drivits 
av Daniel Svenssons Wild&Fun i totalt 6 år och 
avtalstiden gick ut efter fjolårets marknad. 
Vi tackar honom för ett bra arbete under dessa 6 
år och önskar honom lycka till med framtida 
satsningar. 

För att ta nya grepp och locka fler besökare att 
stanna i Dorotea så har ett antal möten med 

föreningar i kommunen genomförts. Detta 
har mynnat ut i ett samarbete där ett flertal 
föreningar har utsett representanter till en 
evenemangskommitté, som skall vara delaktiga 
i evenemangen under året och hur medlen från 
kommunen skall fördelas.
Kommunen kommer att gå in med ekonomisk 
stöttning till föreningarna via DIF för evenemang 
under året. Jag känner att detta är extra positivt 
eftersom samarbete stärker bygden i alla led och 
dessutom tar vi vara på idéer och kompetens 
lokalt.

Doroteamässan 2019 blev en bra mässa trots kort 
framförhållning och vi hoppas göra den ännu 
större i år.
Mikael Lönnback som är platschef på SoliferPolar 
AB var initiativtagare till denna mässa 2019 och 
vi märkte fort att genom samarbete så blir allt 
mycket roligare och enklare. 

I år var tanken att mässan skulle genomföras 
7-9 maj på Sporthallen och detta i samarbete 
med Teknikparkens genomförande av 
industrikonferensen som man valt att lägga i 
Dorotea. 
Tyvärr i dessa tider så blir vi tvungen att flytta 
fram datumet tills i höst och hoppas på att 
Covid-19 har lagt sig. Vi ser fram emot vad denna 
mässa kan ge det lokala näringslivet.

Det finns många fina företag i Dorotea och 
vi skulle vilja lyfta alla dessa som skapar 
förutsättningar för kommunens överlevnad, ni är 
alla guld värda! 

NÄRINGSLIVSKONTORET

V i k t i g a  d at u m

NÄRINGSLIVSKONTORET

n y h e t e r
Befolkningsminskningen börjar plana ut

Under 2019 minskade Dorotea kommun med 
bara 18 invånare, att jämföra med 2018 då 
kommunen tappade 78 invånare och 2017 då 
minskningen var 73 personer. Minskningen 
beror till största del på att dödstalen är högre än 
födelsetalen. Flyttnettot under året låg endast på 
-3 personer. 

Det är glädjande att det föddes 28 barn under 
2019, att jämföra med 18 födda 2018 och 13 
födda 2017.

Inte sedan 2011 har befolkningsminskningen 
varit så liten och under 2020:s två första månader 
ökade befolkningen med 4 personer. Det bådar 
gott för framtiden! 

KS beslutar att sakta ner hyreshöjningarna

KS beslutade den 16/3  att hyreshöjningen till 
självkostnadsnivå för de kommunalt ägda 
företagslokalerna sker över fem år i stället för tre 
år som tidigare beslutats. 

Idag täcker hyresintäkterna inte kostnaderna 
för fastigheterna vilket medför att kommunen 
behöver omfördela pengar från andra 
verksamheter (exempelvis förskola, skola och 
äldreomsorg) för att för att täcka kostnaderna. 
Hyreshöjningarna är nödvändiga för att uppnå 
självkostnadsnivå för fastigheterna. 

Det nya förslaget innebär att det tar längre tid 
att uppnå självkostnadsnivå men i stället ges 
företagen större möjlighet att anpassa sig till de 
ökade hyrorna.  

15 april            Sista ansökningsdag till                                                                                                                                             
                           högskolan (se sida 14)

21 & 22 april Kursdag i kundrecensioner                                                                                                                                  
                           och Tripadvisor (se sida 6)

19 maj         Kursdag om offentlig                                                                                                                                        
                       upphandling (se sida 10)

10 – 15 juli Återvändardagarna 
                       (se sida 13)

1 – 3 okt      Doroteamässan (se sida 12)
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KOMMUNEN

V i  v i l l  h j ä l pa  d i g 
g e n o m  k r i s e n

Till följd av spridningen av coronaviruset 
Covid-19 riskerar många lokala företagare 
i Dorotea kommun att drabbas negativt. 
Regeringen har presenterat omfattande 
åtgärder och Dorotea kommun vill göra sin 
del för att komplettera dessa och vara det 
stöd våra lokala företagare behöver. 

Kommunledningen ser att det krävs kraftfulla 
åtgärder för att undvika konkurser och stoppa 
uppsägningar.

Därför presenteras följande insatser:
• Företag ges möjlighet att söka räntefritt 

anstånd för betalning av fakturor
• Kommunens betaltider kortas
• Tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden 

förlängs där det är möjligt
• Tillsynsbesök som inte är kritiska skjuts på
• Verksamhetskritiska tillstånds- och 

tillsynsärenden prioriteras
• Kommunen prioriterar att informera och hålla 

dialog med företagen om situationen

Beslutet gäller från och med idag till och med 
30 juni och omfattar registrerad 
näringsverksamhet med en omsättning om 
minst 300 tkr. Dorotea kommun kommer 
fortsätta bevaka situationen och är redo att sätta 
in skarpare åtgärder om så skulle behövas.

Om du som företagare har frågor eller är i behov 
av stöttning eller rådgivning kan du vända dig 
till kommunens näringslivsutvecklare Gabriel 
Holmlund på 0942-14080.

Riktlinjer för anstånd för betalning hittar du på 
vår webbplats.

På verksamt.se hittar du aktuell 
myndighetsinformation för dig som företagare 
om det nya coronaviruset covid-19. 

Du kan också följa nyhetsflödet på Svenskt 
näringslivs webbplats.

“Dorotea kommun 
kommer fortsätta bevaka 
situationen och är redo att 
sätta in skarpare åtgärder 
om så skulle behövas.”

https://www.dorotea.se/naeringsliv-och-arbete/covid-19-foeretagsrelaterad-information/riktlinjer-foer-anstaand-med-betalning/
https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/corona-covid-19/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/corona-covid-19/
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Va d  G ö r  V i  i  
P r o j e k t e n ?

Marknadsföring, 
företagsbesök och 
utveckling

NiMR

I Näringslivsutveckling i 
Möjligheternas Region, som 
täcker R10, har i Dorotea 
kommun 13 företag fått 
hjälp i frågor om till exempel 
kapitalförsörjning, större 
marknad,   ägarskifte,  
attraktivare arbetsgivare och 
innovation. 

Funderar du på vad NiMR kan 
göra för ditt företag? Prata 
med Anders som representerar 
projektet i Dorotea. Mer 
information om projektet finns 
på projektets webbplats.

PROJEKT

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

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

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

Lapplands Sydport

I samband med Fjälltågets 
ankomster till Dorotea gjordes 
marknadsföringsinsatser i 
samarbete med Snälltåget och 
Inlandsbanan. 

Inför sommaren håller vi nu på 
att ta fram nytt tryckt material 
som synliggör aktiviteter inom 
kommunen för att få besökare 
att stanna längre. Tills vidare 
uppdateras informationen på 
kommunens webbplats.

Vi gör även nytt material 
tillsammans med 
Vildmarksvägens kommuner.

Digitala Steget

I Digitala Steget har vi nu 
i mars börjat med första 
omgången av våra kursdagar i 
marknadsföring på nätet. 

Nästa kurs blir den 21 
och 22 april och berör 
kundrecensioner och 
Tripadvisor. Kursdagarna ges 
på olika orter i Västerbotten 
och sänds dessutom på 
webben. De är öppna för 
alla företag, så du är varmt 
välkommen att anmäla dig! 

Mer information hittar du på. 
Visit Västerbottens webbplats. 

I december i fjol fick Teknikparken beslut 
från Tillväxtverket om fortsatt stöd 2020 
– 2022. En stor skillnad är nu att de inte 
får jobba tillsammans med skolorna utan 
enbart får jobba med att hjälpa företag med 
processförbättringar, nätverksbyggande och 
kompetensförsörjning.

Projektbeskrivning
Projektet ska stärka konkurrenskraften i 
Västerbottens inland genom samverkan och
kompetensutveckling. När företagen 
samarbetar mer med varandra erhåller de 
synergieffekter som delade inköp och minskade 
transportkostnader. Inlandets teknikpark 
kommer att bygga upp ett nätverk mellan 
intresserade företag som skapar möjligheter 
till samarbete, samt ge riktat stöd i form av 
expertkompetens. 

Kompetensen kommer dels från deras 
egen personal, dels genom externt inköpta 
experttjänster inom till exempel inköp, 
livscykelanalyser eller andra tjänster beroende på 
företagens behov.

Projektets övergripande mål
Teknikparkens övergripande mål är att fler 
av företagen i Västerbottens inland genom 
kompetensutveckling, hållbarhetsarbete och 
ökad jämställdhet blir en del av en större 
marknad i Sverige och utomlands, vilket ökar 
sysselsättning och tillväxt och bidrar till de 
nationella hållbarhets- och jämställdhetsmålen.

inlandets teknikpark får 
fortsätta till 2022

PROJEKT

http://www.mojligheternasregion.se/
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en Lyckad Doroteadag!

Årets Doroteadag den 8/2 bjöd på 
strålande solsken och mild temperatur. Efter en 
populär invigning med godisregn från Icas tak 
fortsatte dagen på torget med marknad och tal 
av Nicke Grahn. 

Barnen kunde under dagen bland annat ägna sig 
åt film, pyssel och fiskdamm, medan de vuxna 
kunde se Arctic Cats senaste skotermodeller 
eller beundra Maria Erikssons metallkonst på 
Kramforsgården. Många valde också att strosa 
runt i de butiker som var öppna dagen till ära.  

Tack till alla som deltog och gjorde dagen riktigt 
mysig! Nu ser vi fram emot nästa års Doroteadag.

ARTIKEL

Den 13 februari anlände årets första Fjälltåg 
som rullat ända från Malmö norrut till 
Västerbottensfjällen. 

På perrongen i Dorotea klev 18 glada
semesterfirare av med väskor och skidor i högsta 
hugg. 
– Det är fantastiskt att bara kunna kliva på tåget 
och åka nästan hela vägen till fjällen, tyckte 
resenärerna. 

De möttes av -14 grader och sol, och av 
varm choklad och bullar som Doroteas 
näringslivsenhet bjöd på. Sedan fortsatte resan 
upp till slutdestinationen Borgafjäll. 

Fjälltågen började gå 2019 och i år går ett tåg 
varje onsdag under tre veckor i februari. 
Resan börjar i Malmö eller Stockholm och går 
sedan vidare under natten via Inlandsbanan 
till Dorotea, Vilhelmina och Storuman. Där 
väntar transfer som tar resenärerna vidare till 
skidorterna i fjällen. 

FJÄLLTÅGET TAR SPORTLOVsfirarna till borgafjäll

ARTIKEL
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Region Västerbotten och Dorotea kommun har 
nu enats om att använda den före detta 
distriktssköterskemottagningen  i Risbäck till 
ett samhällsrum. Ett samhällsrum är en slags 
enkel hälsocentral på distans, där du kan boka 
tid och få tillgång till utrustning för att själv ta 
enklare prover som puls och blodsocker. Sedan 
skickas dina provresultat till en läkare som du har 
videosamtal med, så kan du få konsultation. 

–Tanken är att rummet på lång sikt även ska 
kunna användas till andra ärenden än läkarbesök, 
säger Gaby Bisping, chef för socialförvaltningen. 
Vi ser gärna att till exempel Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan ansluter sig till rummet så 
att man kan ha webbmöten med dem där. 

I lokalerna i Risbäck kommer även hemtjänsten 
att flytta in. På så sätt finns det personer 
tillgängliga som kan hjälpa till med till exempel 
videokonferenstekniken. Hemtjänsten kommer 
att flytta in nu i mars och innan sommaren är det 
tänkt att samhällsrummet ska vara färdigt att 
användas. 

–Vi kommer att bjuda in till öppet hus när det blir 
invigning så att alla kan se hur samhällsrummet 
fungerar, säger Gaby Bisping. 

Samhällsrummen i Västerbotten är ett samarbete 
mellan Region Västerbotten och flera kommuner 
inom ramen för projektet Innovationskraft för 
glesbygd.

Det finns åtta samhällsrum 
i Västerbotten:

• Arjeplog
• Ammarnäs 
• Adak 
• Bastuträsk
• Gunnarn
• Saxnäs 
• Risbäck
• Fredrika.

 

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Samhällsrummet i risbäck 
är snart igång

RISBÄCK
Välkommen till 

kursdag om offentlig 
upphandling

KOMMANDE EVENEMANG

När? 19 maj, 10 – 15

Var? Stora studion hos Lärcentrum, 
Parkvägen 2, Dorotea

Vad? Kursdag om offentlig 
upphandling, riktad till både 
företagare och upphandlare. Lunch 
ingår.

Hur anmäler jag mig? Anmäl dig till 
Gabriel på 
gabriel.holmlund@dorotea.se

Under dagen kommer representanter 
från Svenskt Näringsliv och Arvidsjaur 
kommuns upphandlingsenhet att 
föreläsa. De kommer bland annat att 
prata om hur små och lokala företag 
kan besvara upphandlingar. 

Vi kommer att gå ut med fullständigt 
program för dagen senare. 

Välkommen till en intressant dag med 
matnyttig information!
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Produktvisning, rekrytering, 
kompetensförsörjning, 

utbildning och nätverkande

D o r o t e a m ä s s a n  o c h 
i n d u s t r i ko n f e r e n s e n 
– Ä n d r a d e  d at u m

Uppstarten av Doroteamässan 2019 blev 
en succé trots kort framförhållning. I år 
kommer mässan att utöka ytterligare 
och i samband med den genomförs 
en industrikonferens i samarbete med 
Inlandets teknikpark. Från början var 
detta tänkt att gå av stapeln i maj, men 
på grund av coronavirusets framfart 
flyttas evenemanget till oktober. 

Industrikonferensen blir 1 – 2 oktober 
och Doroteamässan 2 – 3 oktober. 
Mässans fokus kommer inte bara ligga på 
produktvisning, utan även på rekrytering, 
kompetensförsörjning, utbildning och 
nätverkande. Alla branscher är välkomna 
att ställa ut.

Boka redan nu in dessa datum i 
kalendern! Du som önskar stå på mässan 
kan redan nu anmäla dig till gabriel.
holmlund@dorotea.se 
för att reservera din plats.

KOMMANDE EVENEMANG

Åt e r vä n d a r d a g a r n a

Planeringsgruppen för årets Återvändardagar består av representanter från flera 
föreningar och kommunen.

Återvändardagarna kommer i år äga rum den 
10 – 15 juli med aktiviteter under 
inledningshelgen och marknad den 13 – 15 juli. 

Eftersom det klassiska marknadsupplägget 
lockar färre och färre människor kommer årets 
marknad spetsas till med temat ”Mat, hantverk 
och vildmarksliv”. Genom att ha en tydlig profil 
kommer marknaden att stå ut i konkurrensen. 
Planen är att fokusera på det lokala näringslivet, 
lyfta det som gör Dorotea unikt och att skapa en 
upplevelse för hela familjen.

Detta år har en bred sammanslutning av 
föreningar gått ihop tillsammans med 
kommunen för att planera evenemanget. På 
så sätt kommer så mycket erfarenhet och så 
många synvinklar som möjligt att tas tillvara. 
Tillsammans är vi starka!

Vill du medverka på Återvändardagarna på 
något sätt? Eller har du idéer på aktiviteter och 
underhållning? Hör av dig till Karin Östman på 
DIF på 0942-10681. 

KOMMANDE EVENEMANG



Ansökan till högskola
Anmälan till höstterminen 2020 
öppnar 16 mars. Sista anmälningsdag 
är 15 april. 

18 juni är sista dag att komplettera din 
ansökan med betyg som du inte fått 
när du anmälde dig.

Kontakta gärna mig vid frågor!
Matilda Markusson
Studie- och yrkesvägledare
072 -248 30 29
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LÄRCENTRUM

SIKT – Samverkan för integration, 
kompetensförsörjning och tillväxt
I början av detta år har två jobbspår startat i SIKT-
projektet. Dessa har inriktning mot branscherna 
industri samt vård och omsorg.

 I jobbspåren läser deltagarna teori via fjärr på sin 
hemort, vilket varvas med praktik ute i branschen. 
Jobbspåren pågår i 20 veckor och har tagits fram i 
samarbete med branschen och Lärcentra ute i de fem 
kommuner där projektet pågår. 

För mer information, kontakta
Peter Ahlqvist 
Projektmedarbetare i Dorotea
072-740 23 83 
peter.ahlqvist@dorotea.se

“Komvux ska förändras så att 
utbildningen inte bara ska utgå 
ifrån individens behov, utan också 
från behoven på arbetsmarknaden.”

Regeringen har fattat beslut om förslag till 
ny lagstiftning för att stärka den kommunala 
vuxenutbildningen (komvux). För att fler vuxna 
ska få möjlighet att gå en yrkesutbildning 
som leder raka vägen till jobb har regeringen 
också beslutat att öka statens finansiering 
av den gymnasiala yrkesutbildningen inom 
komvux (regionalt yrkesvux). Syftet är att 
stärka kompetensförsörjningen, snabba på 
integrationen och öka förmågan till omställning 
på arbetsmarknaden.

–Komvux ska förändras så att utbildningen inte 
bara ska utgå ifrån individens behov, utan också 
från behoven på arbetsmarknaden. Den som 
har störst behov av utbildning ska nu prioriteras 
– inte den med minst utbildning. Vi vill också 
stimulera till utbildningar där språkstudier vävs 
in i yrkesutbildningen, skriver Anna Ekström, 
utbildningsminister (S), i Dagens Nyheter 2020-
01-31.

En gymnasieutbildning är en av de viktigaste 
förutsättningarna för att etablera sig på 
arbetsmarknaden och flertalet yrkesutbildningar 
leder raka vägen till jobb. Arbetsgivare runt om i 
landet har svårt att hitta rätt utbildade personer 
i de flesta branscher inom såväl välfärd som 
näringsliv. Regeringen vill därför att fler som i dag 
inte har ett jobb och saknar utbildning ska ges 
möjlighet att skaffa en yrkesutbildning. 

 Utvecklat komvux ska stärka 
kompetensförsörjningen

 LÄRCENTRUM
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snart är det sommar!

Nu är det dags att sätta ihop årets sommarprogram. Visst kommer du 
ihåg att skicka in det som händer i din förening eller by? 

Mejla hanna.gimbergsson@dorotea.se


