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N ä r i n g s l i v s n y t t

– Se alla stöd du kan söka med 
anledning av covid-19
– Läs om de företagsbesök 
kommunen har gjort i sommar
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Sommarhälsning från 
näringslivskontoret

Hej!

Början på detta år har varit tuff för många av er 
företagare. I dagsläget har coronaviruset drabbat 
en del näringar väldigt hårt medan andra ser en 
ökad orderingång. Vi är glada att det finns några 
positiva besked om hur det ser ut i näringen och 
hoppas på en snabb vändning, men fortfarande 
har vi inte facit. 

Besöksnäringen fick ta den första stora smällen 
och trots att man släpper på restriktionerna om 
resande så blir det svårt att få samma volymer 
som tidigare år.

Från kommunens sida har vi försökt att 
stötta genom att ge anstånd på fakturor från 
kommunen. Vi vet att det sällan är ett bra 
alternativ att skjuta kostnader framför sig, 
men vi hoppas ändå att det kan vara till hjälp 
för att tillfälligt hålla igång verksamheten, 
särskilt i kombination med andra stöd från 
regeringen, regionen eller andra aktörer. Och 
när allt vänder, för det kommer det att göra, så 
kommer kommunen tillsammans med er se över 
möjligheten att komma igång mjukare med 
återbetalning så att vi inte tar de uppskjutna 
kostnaderna i för hastig takt.

I denna upplaga av näringslivsnytt så har vi 
spaltat upp många av de stöden som finns att 
tillgå, sedan vet vi att dessa stöd inte kan nyttjas 
av alla och det känner vi stor sorg över.

 

Vi har i dessa kristider valt att medfinansiera 
Företagsakuten Västerbotten och har precis fått 
positivt besked om att uppstart sker.
 
För de företag som önskar bland annat juridisk 
hjälp så finns möjlighet att få ett antal timmar 
kostnadsfri hjälp från deras upphandlade 
experter. 

För de som behöver hjälp innebär det följande 
process:
∙  Du mailar till umea@foretagarna.se och får ett  
    svar med vidare instruktioner. Där framgår                   
    även att alla ärenden behandlas med sekretess      
    och diskretion. 
∙  Ett uppstartsmöte hålls för att utreda vilken                     
    typ av hjälp som är aktuell och av vilken                    
    rådgivare/expert.
∙  Du och rådgivaren arbetar tillsammans 4 – 5 h  
    och tar fram en åtgärdsplan.
∙  Om ytterligare tid behövs är det möjligt att  
     arbeta vidare ca 5 h.
∙  Uppföljning genomförs med alla företagare.

Tveka inte att kontakta oss om du känner att du 
behöver stöd. Vi kan hjälpa dig med allt från tips 
på vart du ska vända dig, till råd när du ansöker 
om företagsstöd. Ingen fråga är för liten eller för 
stor!

Jag hoppas att du och ditt företag trots 
coronakrisen får en fin sommar med ökad 
orderingång och ökat antal kunder och gäster.
 

NÄRINGSLIVSKONTORET

V i  h a r  f ly t tat

NÄRINGSLIVSKONTORET

ko m m u n e n  f ö r l ä n g e r 
s t ö d pa k e t e t

Det stödpaket som kommunen kommit med till 
näringslivet kommer att förlängas till och med 
30 september. Dessutom kommer tröskeln för 
omsättning att tas bort, så att stödet även gäller 
företag med omsättning under 300 tkr. Du hittar 
stödet i sin helhet på sida 9. 

D o r o t e a m ä s s a n
1  –  3  o k t o b e r

Planen är fortfarande att 
hålla Doroteamässan och 
Industrikonferensen den 1 – 3 
oktober. Vi håller tummarna för 
att coronapandemin har lugnat 
ner sig till dess så att vi kan ha 
ett ordentligt evenemang här i 
Dorotea. 

Om du som företagare vill anmäla 
dig till mässan eller om du funderar 
på något, hör av dig till Gabriel! 

Nytt sedan sist är att vi 
planerar att i samband med 
Industrikonferensen köra en 
digital runda bordet-dialog med 
näringsminister Ibrahim Baylan.

Numera hittar du Näringslivsenheten på 
Storgatan 40 i Arbetsförmedlingens före detta 
lokaler. Hos oss sitter Anders Karlsson, Ulrika 
Stenberg, Thommy Persson, Gabriel Holmlund 
och Hanna Gimbergsson. 

Här finns även en del turistinformation, i det lilla 
rummet precis innanför ytterdörren. Ytterdörren 
är öppen varje dag mellan 9 och 18 och du får 
gärna hänvisa turister hit. 
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Va d  G ö r  V i  i  P r o j e k t e n ?

NiMR

I Näringslivsutveckling i 
Möjligheternas Region, som 
täcker R10, har i Dorotea 
kommun 22 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.

NÄRINGSLIVSKONTORET

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

Inför sommaren har vi tagit 
fram en turistbroschyr 
och ställt i ordning en del 
turistinformation i det yttre 
rummet i våra nya lokaler på 
Storgatan 40.

Vi har även satsat på 
marknadsföring på sociala 
medier och jobbat med råd och 
stöd till besöksnäringsföretag. 
Vi har delvis strukturerat om 
projektet för att kunna erbjuda 
mer stöd i coronatider. 

Följ oss gärna på Facebook! 
Lapplands Sydport

Digitala Steget

I Digitala Steget har vi hittills 
under 2020 haft åtta kursdagar 
i marknadsföring på nätet. 

I och med pandemin har vi 
enbart videosänt kursdagarna. 
Vi har även påbörjat 
hemsidesutveckling hos dem 
som uttryckt intresse för det 
och erbjudit individuell hjälp 
till företag. Under sommaren 
kommer vi gå ner på lägre fart, 
men vi återkommer till hösten 
med fler aktiviteter! 

Mer information hittar du på 
Visit Västerbottens webbplats. 

NÄRINGSLIVSKONTORET

Gröna Jobb

Under våren har vi snickrat 
vindskydd, bänkar och 
rökkåtor med mera. Vi 
har även gjort klart med 
Länsstyrelsen om en ny led in 
i Rödingsjö naturreservat, som 
vi ska staka ut i sommar. 

Under sommaren kommer 
vi arbeta med de leder uppe 
i Borgafjäll som kommer att 
utgå från den nya ledentrén. 
Vi kommer också att spånga 
vissa sträckor längs den nya 
förlängningen av Kungsleden, 
byta ut gamla skyltar, ledkryss 
och spänger samt röja sly.  

Thommy Persson
+4670-508 56 44
thommy.persson@dorotea.se

M a r k n a d s f ö r i n g 
f ö r e ta g s u t v e c k l i n g 

l e d e r

http://www.mojligheternasregion.se/
https://www.facebook.com/lapplandssydport/
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Företagsstöd i coronatider

Verksamt.se  
På sidan finns en tydlig tabell som visar 
regeringens olika stöd och vilka som kan söka 
dem. Sammanställningen är i pdf-format och 
uppdateras kontinuerligt. 
Länk till tabellen

Regeringen
Här hittar du bland annat de senaste 
pressmeddelandena som handlar om 
regeringens företagsstöd.
Regeringens sida om coronaåtgärder

Tillväxtverket
På Tillväxtverkets sida hittar du ansökan om 
korttidsarbete. Under Utlysningar finns också 
information om många olika mindre stöd, varav 
många är regionala. 
Tillväxtverkets sida om coronaåtgärder

Skatteverket
Skatteverkets sida är tydligt uppbyggd och lätt 
att hitta i. Där finns inte bara skatterelaterade 
stöd utan även andra stöd.
Skatteverkets sida om coronaåtgärder

Almi 
På Almis sida hittar du dels de olika lån Almi 
erbjuder, dels en lista över regeringens stöd.
Almis sida om coronaåtgärder

Region Västerbotten
Regionen erbjuder flera olika stöd, bland annat 
omställningscheck och investeringscheck.
Regionens sida om coronaåtgärder

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen erbjuder bland annat möjlighet att 
avvakta med betalning av avgifter och att skjuta 
upp tillsynsbesök.
Länsstyrelsens sida om coronaåtgärder

Dorotea kommun
Kommunen erbjuder bland annat 
hyressänkningar till företag i vissa branscher och 
snabb betalning av fakturor.
Kommunens sida om coronaåtgärder

Det kan vara svårt att navigera bland alla olika stödåtgärder. Därför har vi försökt 
samla dem på ett och samma ställe i detta nummer av Näringslivsnytt. På 
denna sida hittar du länkar till samlingssidor med information från olika aktörer. 
Därefter hittar du de mest relevanta stöden från regeringen, från regionen 
och från kommunen. Vi informerar kort om stöden och länkar sedan vidare till 
externa webbplatser med mer information. 

Vi på näringslivskontoret hjälper dig gärna med att söka stöd! Hör av dig till oss!

Stöd från regeringen
Regeringen har kommit med ett antal stödåtgärder. Nedan listar vi ett axplock av 
dessa stöd. Den fullständiga listan finns på regeringens webbplats. 
Lista över stödåtgärder

Åtgärderna består till största del av anstånd med betalningar och lånestöd, men 
även andra stöd finns. De stöd som även gäller för egenföretagare har markerats 
med *.

Omställningsstöd (inte att förväxla med regionens omställningscheck)*
Omställningsstödet är en direkt ersättning för omsättningstapp i mars och april. Stödet gäller 
för företag som har redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste 
räkenskapsåret. Nettoomsättningen ska ha minskat med minst 30 procent under mars och april 2020 
jämfört med mars och april 2019. Nedgången ska vara orsakad av covid-19-pandemin. Läs mer och 
ansök på Skatteverkets webbplats som länkas nedan.  
Skatteverkets sida om omställningsstödet 

Korttidsarbete
Korttidsarbete innebär att du får ekonomiskt stöd för att låta din personal få gå ner i arbetstid 
samtidigt som de får behålla 90% av lönen. Detta stöd omfattas av en hel del regler som 
Tillväxtverket redogör för på sin webbplats. Där kan du även ansöka om stödet. 
Tillväxtverkets sida om korttidsarbete

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter* 
Under perioden mars till juni sänks arbetsgivaravgifterna. Sänkningen gäller för upp till 30 anställda 
och för månadslöner upp till 25 000 kronor. För löner högre än så gäller den sänkta avgiften upp till 
25 000 kronor, därefter gäller vanlig arbetsgivaravgift. För att ta del av stödet behöver du begära det 
i din arbetsgivardeklaration. Om du har skickat in din arbetsgivardeklaration utan att begära stödet 
kan du skicka in deklarationen igen.  
Läs mer och ansök om stödet på Skatteverkets webbplats 

Egenavgifterna sänks under hela 2020 upp till ett överskott på 100 000 kronor. Egenavgiften kommer 
beräknas till 10,21% jämfört med vanliga 28,97%. 
Läs mer på Skatteverkets webbplats

Företagsstöd i coronatider

Översikt över alla stöd

https://www.verksamt.se/documents/10183/15464/Matris+covid+verksamt.se+20200512/d65eb9fe-2145-40fd-a6ad-77bf9595c9f8
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/foretag/
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen.html
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmedanledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html
https://www.almi.se/information-med-anledning-av-coronaviruset/
https://www.regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/krisberedskap/information-till-foretagare-med-anledning-av-coronaviruset.html
https://www.dorotea.se/naeringsliv-och-arbete/covid-19-foeretagsrelaterad-information/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/foretag/#hyraanchor
https://www.skatteverket.se/omstallningsstod?fbclid=IwAR3c03J7QXVghkohy_pUHupeFzti7WMg7AMxLffJgXoSijS5NQuDZhdBSqc
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lamnaarbetsgivardeklaration.4.41f1c61d16193087d7fcaeb.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/enskildnaringsverksamhet/egenavgifter.4.361dc8c15312eff6fd1f678.html
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Omställningschecken är regionens stora pandemirelaterade stöd, men de 
erbjuder även fler stöd. Här finns några av dem men du hittar alla stöden på 
regionens webbplats.  
Lista över regionens stöd

Omställningscheck
Omställningschecken gäller för företag i Västerbotten med max 9 anställda. Checken kan uppgå 
till max 150 000 kronor och lämnas enbart till mjuka kostnader, till exempel marknadsföring 
eller utbildning. Checken är sökbar till och med 30 september 2020. Du kan läsa mer om 
omställningschecken nedan. 
Regionens sida om omställningschecken 

Särskilt investeringsstöd & Stöd för företagsutveckling
Stödet ligger på mellan 20 000 kronor och 1 800 000 kronor, och beviljas till små och medelstora 
företag som vill investera för att växa. Bidraget kan gå till både hårda och mjuka investeringar, men 
inte till driftkostnader. I Dorotea kommun kan stöd lämnas till max 50% av investeringskostnaderna. 
Du kan läsa mer på länken nedan. 
Regionens sida om Särskilt investeringsstöd & Stöd för företagsutveckling

Tillväxtcheck 
Tillväxtchecken kan sökas av kvinnor som äger och driver företag. Stödet kan också sökas av kvinnor 
och män födda utanför Norden som bott i Sverige i tio år eller kortare, och som till minst 50 % äger 
och driver företag. Tillväxtchecken kan beviljas för mjuka kostnader och uppgår till maximalt 75% av 
den godkända investeringen. Den maximala summan som kan beviljas är 150 000 kronor. Läs mer på 
länken nedan.  
Regionens sida om tillväxtchecken 

Innovationscheck 
Stödet vänder sig till små och medelstora företag som är i ett tidigt skede av ett nyskapande projekt. 
Stödet kan, som namnet antyder, ges till produkter och tjänster som bedöms vara innovativa. En 
förutsättning för att få stöd är att du inte påbörjar projektet förrän du har skickat in ansökan. Du kan 
läsa mer på länken nedan. 
Regionens sida om innovationschecken

Kommunens stödpaket förlängs till och med 30 september, med den skillnaden 
att omsättningskravet tas bort. Ditt företag behöver alltså inte längre ha 300 000 
kronor i årsomsättning för att ta del av stöden. 

Kommunens stödpaket
• Företag ges möjlighet att söka räntefritt anstånd för betalning av fakturor
• Kommunens betaltider kortas, så att vi i de flesta fall betalar fakturorna samma dag som de 

kommer in
• 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 till och med 30 september. 

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

Riktlinjer för anstånd för betalning hittar du på vår webbplats.

Företagsstöd i coronatider Företagsstöd i coronatider

Stöd från regionen Stöd från kommunen

https://www.regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod
https://www.regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod/snabbguide/tillfallig-omstallningscheck-till-foljd-av-covid-19-eller-corona
https://www.regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod/snabbguide/sarskilt-investeringsstod-och-stod-till-foretagsutveckling-hjalper-ditt-foretag-att-vaxa
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html
https://www.regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod/snabbguide/tillvaxtcheck
https://www.regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod/snabbguide/innovationscheck-hjalper-nytankaren
https://www.dorotea.se/naeringsliv-och-arbete/covid-19-foeretagsrelaterad-information/riktlinjer-foer-anstaand-med-betalning/
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FÖRETAGSBESÖK

Gabriel, Greger, Staffan och Hanna tog en tur till 
Lajksjö för att besöka Wiks lanthandel, butiken 
som med sitt unika sortiment har blivit ett 
utflyktsmål i egen rätt. 

I vår tog Lovisa Berg över lanthandeln. Hon har 
arbetat på butiken sedan 2011 och blev tillfrågad 
om att ta över verksamheten när den förra 
ägaren Ulla-Britta Wik började känna sig redo för 
pension. 
– Jag har alltid tyckt att det är roligt att gå till 
jobbet, säger Lovisa. Jag ville verkligen att 
butiken skulle finnas kvar, och på den vägen var 
det. 

Under våren har butiken ökat sin utkörning 
markant i och med pandemin. Lovisa tror 
att många äldre som har börjat få varor 
utkörda kommer fortsätta vilja det, även om 
restriktionerna hävs. 
– Det är verkligen kul att vi kan serva våra kunder 
på det här sättet. 

Men fler utkörningar är inte den enda nyheten 
hos Wiks. Genom stöd från Länsstyrelsen har de 
byggt ett nytt kylrum och kommer i höst byta 
alla diskar och golvet i butiken. Senare kommer 
de även att dra in bergvärme och byta ut alla 
armaturer till energisnåla LED-lampor. 

Framtiden ser alltså ljus ut, men finns det någon 
utmaning? Ja, det är att fortsätta hålla Wiks 
varusortiment inom rimliga begränsningar. 
– Man vill ju ha allt, skrattar Lovisa. Vi försöker 
fundera ut vad folk kan behöva och vilja ha, men 
samtidigt kan vi inte ha ett lager som är hur stort 
som helst. 

Det var verkligen inspirerande att träffa Lovisa 
och höra om hennes passion för butiken och 
kunderna, och hennes planer för framtiden. Vi 
tackar för ett positivt möte och ser fram emot att 
följa Wiks lanthandels resa framöver.

Ny ägare tar wiks in i 
framtiden 

“Det allra roligaste med 
jobbet är att träffa folk”

M a r c u s s o n s  b u s s  o c h 
d ä c ks e r v i c e  r u l l a r  på

En solig onsdag den 24/6 besökte Gabriel, 
Greger, Staffan och Hanna Marcussons Buss och 
Däckservice, som drivs av Lasse och Elisabeth 
Markusson. De visade sin verksamhet på 
Storbergets industriområde. 

Vi fick en trevlig rundtur i garaget och tittade 
bland annat på den enorma biltvätt som behövs 
för att tvätta en fullstor buss. 

Bussföretaget har verkat i Dorotea sedan sent 70-
tal och på 90-talet utvidgade de verksamheten 
med däckservice. 
– Vi valde att börja med däckservice eftersom det 
var ett bra komplement till busstrafiken, berättar 
Elisabeth Markusson. Det är väldigt smidigt att 
kunna byta däck på hemmaplan. 

I nuläget har företaget 6 bussar och 4 fast 
anställda, med 2 – 3 extrapersonal. De kör både 
på uppdrag och linjetrafik, och nyss vann de en 
10-årig upphandling som innebär att de kommer 
köra skolskjutsarna i Dorotea.  Trots en del 
förluster i samband på grund av pandemin ser 
de ljust på framtiden och håller på att förnya sin 
fordonspark.
– Det allra roligaste med jobbet är att få träffa 
folk, slår Lasse Marcusson fast.
 
Vi tackar för ett spännande och givande besök 
och ser fram emot att komma tillbaka!

FÖRETAGSBESÖK
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Lajksjö texel växer så 
det knakar

FÖRETAGSBESÖK

Greger, Staffan och Gabriel fick i mitten av 
juni nöjet att träffa Jimmy och Linda som 
driver Lajksjö Texel & Biobränslen. Det var 
en fantastiskt vacker dag som visade upp 
Mon i Lajksjö från sin allra bästa sida! 

I coronatider väljer vi att träffas utomhus 
i så stor utsträckning som möjligt och 
denna dag bjöd på ett otroligt solsken och 
ett gästvänligt bemötande.

Jimmy talade om att de tillverkar briketter 
som levereras till bränsleanläggningar 
i närområdet men att de för några år 
sedan bestämde sig för att även starta 
uppfödning av Texelfår.
De har nu varit igång med uppfödningen 
i 2 år och har i dagsläget 63 får. De räknar 
med att nå sitt mål om ca 250-300 tackor 
om tre år, vilket skulle ge cirka 450 – 600 
slaktlamm per år. 

FÖRETAGSBESÖK

Den första juli besökte Gabriel, Staffan, 
Greger och Hanna Westél/Lappland Net-
work Services AB som drivs av Torbjörn 
Tegnander. Han guidade oss runt den 
gamla sågen, som han köpte 2016 och nu 
håller på att renovera. 

När Torbjörn tog över sågen var den i 
sådant skick att det inte var möjligt att 
fortsätta driva den, så nu står det högst på 
hans prioriteringslista att få byggnaden 
tömd på maskiner för att göra plats för 
hans verksamhet. Det är fascinerande att 
gå omkring i de väldiga utrymmena och 
föreställa sig hur de såg ut under sågens 
glansdagar, men minst lika fascinerande är 
det att föreställa sig alla de olika verksam-
heter som skulle kunna inrymmas i lokalen 
i framtiden. 

– Jag kommer snart att flytta ned butik-
en hit, berättar Torbjörn. Det faller sig 
naturligt nu när jag har tagit över gasde-
pån från Olssons Glas och Bygg. Det kom-
mer att bli skönt att ha allt samlat också. 
Till att börja med kommer butiken ligga i 
en barack bredvid spiltorna men när sågen 
är mer iordningställd kommer butiken att 
få flytta in i byggnaden.  

Torbjörn har dock inte bara planer för 
området för egen del. Redan nu hyr han 
ut spiltor och torkar till både privatper-
soner och företag, och tanken är att utöka 
uthyrningen så småningom.

Vi tackar så mycket för ett spännande 
besök! Det kommer verkligen bli roligt att 
se det gamla sågområdet leva upp igen! 

W e s t é l  R u s ta r  u p p 
s å g e n  o c h  f ly t ta r
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FÖRETAGSBESÖK

En blåsig onsdag hälsade Staffan, Greger, Hanna 
och Gabriel på hos Svenska Tält för att se deras 
nya lokaler nere på Järnvägsgatan. Tidigare har 
sömnadsavdelningen och kontoret legat i samma 
byggnad, medan stativavdelningen och lagret 
har legat längre bort. Sedan i våras finns allt på 
samma område vilket har underlättat enormt för 
verksamheten.
– Det är som natt och dag, säger Stig Berg som 
är VD för företaget. – Efter semestern ska vi 
renovera kontoren också. 

Stig tog över verksamheten från Polar 1983 och 
nu är Svenska Tält ett familjeföretag med hans 
fru Mirja och deras döttrar Anne, Eeva och Leena 
i styrelsen. De har ca 20 anställda i dagsläget 
och producerar förtält till husvagnar, både åt 
SoliferPolar och åt andra aktörer. Vi fick en guidad 
tur runt i de nya och de gamla lokalerna och det 
var verkligen intressant att få inblick i de olika 
faserna av tälttillverkning: allt från rörkapning till 
mattvävning.

Medan coronapandemin har slagit hårt mot 
vissa näringar och företag, har Svenska Tält i 
stället ökat sin omsättning från tälten med ca 
20 % i år jämfört med i fjol. Stig säger att det 
tydligt märks att folk satsar på husvagnar med 
tält för sina ”hemestrar”. På marknaden är det 
stor konkurrens, men Svenska Tält är kända för 
att ha högklassig service med gott bemötande 
och snabba svars- och leveranstider. Det är utan 
tvekan något som gör stor skillnad! 

Vi tackar för ett riktigt intressant besök och ser 
fram emot att följa Svenska Tälts resa framöver!

Svenska tält växer 
trots corona



Det finns många utbildningar kvar att söka till 
om du tänkt studera i höst. Vissa utbildningar 
kommer att öppna för sen anmälan först den 15 
juli, men redan nu är det många högskolor och 
universitet som har öppet för sen anmälan. 

Sen anmälan
Om du skickar in en anmälan nu så kommer 
den alltså att räknas som en sen anmälan. Du 
kan läsa mer om allt kring sen anmälan på 
antagning.se. 
Länk till information om sen anmälan    

Fler utbildningar kommer att öppna för sen 
anmälan
Alla utbildningar som har lediga platser kvar är 
inte öppna för sen anmälan nu. Vissa högskolor 
och universitet kommer att öppna för sen 
anmälan först senare i sommar.

Kontakta gärna mig vid frågor!
Matilda Markusson
Studie- och yrkesvägledare
072 -248 30 29
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Du kan göra sen anmälan till vissa utbildningar

SIKT – Samverkan för integration, 
kompetensförsörjning och 
tillväxt
Under våren 2020 har ytterligare två jobbspår 
genomförts inom projekt SIKT. Dessa har varit 
inom branscherna vård och omsorg samt 
industri, där deltagarna har haft fjärrundervisning 
kombinerat med praktik på arbetsplatser. 
Kombinationen teori och praktik har visat sig 
fungera mycket bra vilket även har resulterat i att 
deltagare fått komma ut i arbete efter avslutat 
jobbspår.  

Till hösten planeras det att genomföras ytterligare 
jobbspår inom exempelvis barnomsorg, industri, 
storkök/restaurang, vård och omsorg samt 
eventuellt fler branscher. 

För mer information, kontakta
Peter Ahlqvist 
Projektmedarbetare i Dorotea
072-740 23 83 

Åsele och Dorotea Lärcentra har tillsammans 
ansökt och beviljats ESF-medel som 
skall användas i ett projekt gällande 
kompetensutveckling för permitterade, 
varslade och anställda främst inom industri, 
handel och besöksnäring. Projektet benämns 
KUPAN.

Projektet KUPAN syftar till att 
kompetensutveckla anställda i företag som 
påverkas av krisen till följd av pandemin och 
den förväntade lågkonjunkturen så att deras 
anställningsbarhet ökar och företagen kan 
bredda sin verksamhet. 

Effekterna väntas bli minskad arbetslöshet, 
tillväxt i företag, en livskraftig lokal arbetskraft, 
samt en ökad samverkan mellan Lärcentrum 
och näringslivet.
Projektet pågår under perioden 2020-08-01—
2022-12-31. 

För mer information, kontakta 
Margareta Skoog 
Dorotea Lärcentrum
0942-141 91 
margareta.skoog@dorotea.se

Nytt projekt för att stötta 
företag påverkade av pandemin

 LÄRCENTRUM

https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Anmal-dig-sa-har/Sent-ute-/
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Ha en bra semester!
önskar vi på Näringslivskontoret


