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hösthälsning från 
näringslivsutvecklaren
Hej!

Nu är det dags för årets tredje utgåva av 
Näringslivsnytt. Vi hoppas att det är till nytta 
för dig och vi tar gärna emot mera tips om 
vad du önskar se som innehåll. 

Hösten med dess friska, svala luft är nu 
här på allvar och jag hoppas att nya friska 
vindar drar in även ekonomiskt.I en tid som 
denna då vi utsätts för yttre svårigheter kan 
företagandet kännas extra tufft. Då gäller det 
att som företagare se över sina möjligheter 
till att nå ut till rätt kund eller att hitta nya 
nischer och produkter.

Att verkligen synas kan vara avgörande 
för att lyckas med sin verksamhet. ”God 
marknadsföring är delvis en fråga om att följa 
reglerna. Storartad marknadsföring uppstår 
ofta då du bryter dem” sa Philip Kotler och 
det ligger något i det. Nu är det viktigare än 
någonsin att vara kreativ och uthållig i sin 
marknadsföring. 

Även i detta nummer listar vi företagsstöden 
som erbjuds för att påminna om dem en 
extra gång. Nyttja gärna de stöd som Region 
Västerbotten och andra aktörer erbjuder. Jag 
vill även slå ett slag för mina kollegor som 
driver sina projekt med målet att hjälpa er på 
bästa sätt. Vi finns alla här för er så vid minsta 
fundering är ni välkomna att kontakta oss!

Jag ser även fram emot att få träffa er 
företagare framgent då vi fortsättningsvis 
bokar in företagsbesök som ger oss möjlighet 
att förstå er vardag bättre.

Passar på att önska er en riktigt härlig höst!

Gabriel Holmlund
0942-140 80
gabriel.holmlund@
dorotea.se

NÄRINGSLIVSKONTORET

ta hjälp av Företagsakuten 
västerbotten

NÄRINGSLIVSKONTORET

Företagsrankingen 2020 
finns nu tillgänglig

Företagsrankingen för 2020 har nu släppts 
och det är glädjande att se att Dorotea har 
klättrat något, från plats 286 till 272. Det är 
givetvis långt kvar till vårt mål men för första 
gången sedan 2016 är vi på rätt väg! 

Vi fortsätter att jobba för att företagsklimatet 
ska bli bättre och vi vill gärna ha in dina 
synpunkter på vad vi kan göra bättre. 
Här hittar du Doroteas företagsrankning 
2020.

Vi har i dessa kristider valt att medfinansiera 
Företagsakuten Västerbotten som erbjuder 
hjälp till företag som drabbats av pandemin. 
Du behöver inte vara medlem i Företagarna 
för att få hjälp av Företagsakuten. Alla 
ärenden behandlas med sekretess och 
diskretion. 
 
För dig som önskar hjälp finns möjlighet 
att få ett antal timmar kostnadsfri hjälp från 
deras upphandlade experter. Du kan få hjälp 
inom bland annat följande områden: 

• Guidning till regionala och statliga stöd
• Hjälp att ansöka om stöd och bidrag
• Kontakter med myndigheter och 

organisationer
• Upprättande av handlingsplaner
• Ekonomiska och juridiska översyner
• Affärsutveckling för omställning

För dig som vill ha hjälp innebär det följande 
process:
• Du mailar till vasterbotten@foretagarna.se 

och får ett svar med vidare instruktioner. 
• 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 timmar och tar fram en åtgärdsplan.

• Om ytterligare tid behövs är det möjligt 
att arbeta vidare ca 5 timmar.

• Uppföljning genomförs med alla 
företagare.

https://www.foretagsklimat.se/dorotea
https://www.foretagsklimat.se/dorotea
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Kostnadsfri workshop
Onsdag den 14 oktober kl 11.00-14.30
Plats:  Stora studion hos lärcentrum i Centrumhuset i Dorotea 
  eller online som webbworkshop. Länk till dig som deltar 
  online kommer att skickas ut i god tid innan mötet.
 
Medverkande:   Jessica Lidström, upphandlare åt nämnda kommuner 
  Mats Andersson Svenskt Näringsliv Regionchef Västerbotten
  Gabriel Holmlund, Näringslivsutvecklare i Dorotea kommun
  Anders Karlsson, Projektledare NiMR i Dorotea Kommun
  
Program:        11.00-11.10 Inledning till workshopen, Gabriel
  11.10-12.00 Bakgrund, resultat och bra att tänka på, Mats
  12.00-13.00 I Dorotea bjuds det på lunch och  
  webbdeltagarna har lunchuppehåll
  13.00-14.00 Offentlig upphandling, Jessica
  14.00-14.20 Frågor
  14.20-14.30 Presentation av NiMR och avslutning, Anders

Anmälan:        Senast 30 september via denna länk →

Välkommen!

- Så kan beställare och företag hantera offentliga upphandlingar 
OFFENTLIG UPPHANDLING

För vem?
Beställare på kommuner och 
anbudsgivare på företag från 
kommunerna i Arvidsjaur, Arjeplog, 
Sorsele, Vilhelmina, Dorotea och Åsele 
som önskar veta mer om
offentliga upphandlingar.

Om NiMR
Näringslivsutveckling i Möjligheternas 
region, förkortas NiMR, är ett Närings-
livsutvecklingsprojekt som drivs av 
inlandskommunerna i Västerbotten 
och Norrbotten. Kommunerna vill ge 
företagen ännu bättre förutsättningar 
att utvecklas. Dom här fem områdena 
arbetar vi med i projektet för att ge ökad 
växtkraft i näringslivet.

• Kompetensutveckling
• Kapitalförsörjning
• Generations- och ägarskiften
• Innovationer
• Större marknad

mojligheternasregion.se

                          

Välkommen till samtal om 
kommunens företagsklimat

Nu har Svenskt Näringslivs årliga företagsranking släppts! Mats Andersson, 
regionchef på Svenskt Näringsliv Västerbotten, kommer hit den 7 oktober för att 
samtala med oss om Doroteas företagsklimat. Du är välkommen att delta i samtalet 
antingen i Dorotea eller i Borgafjäll. Förbered gärna frågor och funderingar.
Här hittar du Doroteas företagsranking 2020.  

Anmäl dig i förväg

Du behöver föranmäla dig eftersom mat ingår och eftersom vi följer 
Folkhälsomyndighetens rekommenderade 50-personersgräns. 
Anmäl dig till gabriel.holmlund@dorotea senast den 6 oktober och skriv om du 
önskar delta på mötet i Dorotea eller i Borgafjäll.  

Välkommen!
Dorotea kommun och Svenskt Näringsliv

7 oktober

• 12–13:30
Dorotea, Kullerbacken 
Vi bjuder på lunch

• 18:00–19:30
Snow Camp, Borgafjäll 
Vi bjuder på middag

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesQYrpifVbcG84KYh9MjRW-oO_QvVNvv5t6AcmJhScmfiLdA/viewform
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Dorotea är den sydligaste kommunen i Lappland och liknar till formen ett Sverige i miniatyr. Här får 
du uppleva allt från vidsträckta skogar och vackra sjöar till storslagen fjällvärld. Dessutom 
hittar du även intressant konst, historia och arkitektur. Lite av det beskriver vi här, men 
upplevelsen bjuder vi på när du besöker Lapplands sydport. Välkommen till Dorotea.

”Vandra, fiska, paddla eller 
snorkla? I Dorotea får du den 
kompletta naturupplevelsen.”

Vänlig vildmark i Dorotea - Lapplands sydport

Dorotea samhälle – småskaliga äventyr för hela familjen
Dorotea är ett mysigt litet samhälle som är beläget vid Berg-
vattensjön. Runt sjön finns en 3 kilometer lång promenadstig,
Konststigen, där barnen kan upptäcka alla de konstverk som 
skapats av skolbarnen. Stigen lämpar sig väl för barnvagn. 
Det finns flera vindskydd vid sjön och badmöjligheterna 

är goda. 

Vill du ha hänförande vyer över Dorotea och ända till 
Borgafjällens bergsmassiv så finns en stig upp till utsiktsplatsen 

Prästhällan. Här vandrar du in i trolsk natur med dramatiska klipphällar och barrträd 
beklädda med skägglav.
 Ovanför centrum ligger Dorotea kyrka där två statyer av Carl Milles står. Själva 
kyrkan är ritad av hans bror Evert Milles. Besök gravkapellet intill kyrkan och beskåda 
skulpturgruppen Nattvarden som föreställer Jesus och hans lärjungar i naturlig storlek. 
 
Fortsätt från kyrkan till hembygdsgården Kullerbacken. Här möts du av charmiga 
byggnader som berättar om Doroteas historia. Mer historia samt en god dos nostalgi 
får du på husvagnsmuseet. Polarvagnen har tillverkats i Dorotea sedan 1960-tal och 
på museet får du ta del av husvagnens utveckling, illustrerad av tidsenliga föremål 
och campingmiljöer. 
 
Efter alla äventyr får du inte missa ett besök på Konditori Dorotea som erbjuder hem-
bakta bakverk. Här finns även mikro för barnmat.

Upplev fjällvärlden
Res till vägens ände i Borgafjäll, en fantastisk fjällmiljö 
ovan trädgränsen med vidsträckta vyer. Passa även 

på att bestiga den dramatiska Borgahällan. Blaikfjället 
mellan Dorotea och Borgafjäll är ett av Sveriges största 

myrkomplex och har stora områden av gammal fjäll-
urskog. Här finns vackra vandringsleder och under sen-

sommaren kan du plocka bär och svamp av olika slag.

Vandra i skogslandskap
I Lapplands sydport kan du enkelt vandra i orörd fjällurskog. Här växer det fullt med skägglav på 
granarna och marken täcks av spännande mossor och lavar. Skogsbruk och traditionen med flott-
ning gör sig påmind på flera håll. Vandra längs gamla flottarbäckar i Ormsjö eller besök timmer-
vältan vid Månsberget där du samtidigt kan titta efter guckusko och andra för området unika 
växter och blomster. Tror du på småfolk och vitter ska du definitivt besöka Vittertrappan i närheten 
av Granåsen. Dorotea kommun innefattar inte mindre än 17 naturreservat av olika karaktär. Bland
annat Rödingsjö, Stenbithöjden och Svartberget. Mer information om de unika naturreservaten
finner du på www.dorotea.se/turism.

Fiske i världsklass 
Fresta fjällrödingen med fluga, mät din styrka mot en stridbar
gammelgädda i Avaträsksjön eller dra på dig vadarbyxorna och 

fånga ditt livs harr i Långseleån. Inom Dorotea kommun är stora 
områden upplåtna för sportfiske och fisket här är varierat och 

erkänt bra. Båtar finns att hyra på flera håll i kommunen. 

För mer info om fiskekort med mera, besök www.sodralappland.nu.

Säker och 
spännande 

björnspaning
Ta chansen att träffa den 

mäktiga björnen! Från ett bekvämt 
gömsle får du spana efter vårt största rov-
djur. När tystnaden sänker sig över skogen 
kommer du att väga varje andetag på 
guldvåg för att inte skrämma bort björnen 
som du så gärna vill få en skymt av. Björn-
gömslet erbjuds av Wildlife Lapland.

Fjällsnorkling
Ta en titt under ytan i det kristallklara 
vattnet i fjällsjöar och år. Utrustad med 
våtdräkt och cyklop är du redo att 
utforska en annan värld. Spana in öring 
och röding och se solens strålar brytas i 

vattnet.   
      Borgagården erbjuder guidade snorkel-

turer under sommaren.

Boende & aktiviteter i Dorotea
Doro Camp Lapland, Dorotea   073-080 77 38 doro.camp
Wildlife Lapland, Dorotea   076-7959365 wildlifelapland.com
Lapland Explorer, Dorotea   073-083 42 83 laplandexplorer.se
Lapland Hunting & Game, Dorotea 070-224 10 16 huntgame.se
Pike fishing Dorotea, Ormsjö   073-064 39 28 pikefishingdorotea.com
Jakt för livet, Storbäck   070-316 08 58 jaktforlivet.se
Borgagården, Borgafjäll   0942-420 22 borgagarden.se
Camp Borga, Borgafjäll   0942-420 42 borgafjall.se
Sutme Stugby, Storjola   070-210 99 06 sutme.com
69 Grader Nord, Borgafjäll   073-803 51 38 69gradernord.se
Borga Skicenter, Borgafjäll   070-422 72 08 borgaskicenter.se
Hotell Borgafjäll Äventyr & Spa  0942-421 00 borgafjallhotell.se

För information om sevärdheter, naturupplevelser, hantverk, mat och boenden, gå 
in på www.dorotea.se/turism eller kontakta oss på turism@dorotea.se

Naturskön paddlingstur 
”Den lilla forsen under Åbron ger bra fart när vi sätter igång att paddla. 

50 km äventyr ligger framför oss längs Bergvattenån – en å som flyter 
åt fel håll! Här kommer vi under de närmsta dagarna att samsas 

med bäver, änder, svanar och förhoppningsvis få skymten av älg 
och björn. Allt till fåglarnas kvitter och vindens still sus.”

   Paddla längs Björnvattenån och upplev äkta vildmark 
samtidigt som du har nära till service. Vill du inte paddla 

hela sträckan så finns det flera möjligheter att ta upp kanot-
erna. Bergvattenån passar bra för dagsturer från Dorotea då 

ån är bred och stillaflytande och på flera ställen öppnar upp sig 
åt sidorna med små sjöar. Kanoter finns att hyra på Doro Camp Lapland.

Foto: Håkan Wike
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Under sommaren har rummet med 
turistinformation varit välbesökt och 
framförallt turistbroschyren Lapplands 
Sydport har gått åt. Vi har också öppnat det 
tidigare telefonnumret till turistbyrån, 0942-
140 63, och har fått en hel del påringningar 
från ankommande besökare.
 
Projekt Lapplands Sydport har i samarbete 
med Aftonbladet, och dess bilaga 
Campingbibeln, och Umeguiden genomfört 
marknadsföringskampanjer mot norra 
Sverige. Dessutom fortsätter vi med inlägg 
och riktade kampanjer i sociala medier. 

Under vår och sommar så har några av 
vandringslederna snyggats till och markerats 
bättre; bland annat leden till Lillbergforsen, 

Kyrkstigen från Avaträsk till Dorotea 
samt leden på Prästhällan. Ytterligare 
vandringsleder planeras vid Prästhällan.

Under hösten kommer det att genomföras 
workshops om paketering inom 
besöksnäringen, även med inriktning mot 
den internationella marknaden, och vi 
arbetar även för ett utökat samarbete med 
Inlandsbanan. 

Följ oss gärna på Facebook! Lapplands 
Sydport

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

NÄRINGSLIVSKONTORET

lapplands sydport
marknadsför dorotea

NÄRINGSLIVSKONTORET

I Digitala Steget har vi har startat en ny 
period med seminarier och workshops. 
Hittills i september har vi haft två seminarier 
om foto & video där deltagarna fick lära 
sig hur man tar bra bilder, hela vägen från 
planeringsstadiet till att lagra bilderna 
på ett smart sätt. Framöver i höst har vi 
ytterligare sex seminarier inplanerade om 
bland annat marknadsföring på Facebook 
och om att skriva säljande texter. Du som 
besöksnäringsföretagare får inbjudningarna 
via mejl. Hör av dig till mig om de inte dyker 
upp i din inkorg!

På webben är det viktigt att ge ett bra första 
intryck och sticka ut i massan, så i höst har 
projektet fortsatt med hemsidesutveckling 
för de företag som uttryckt intresse. Vi 
har utvecklat fem olika mallar med olika 
design, men som alla är mobilanpassade, 
lättnavigerade och förberedda för att 
kopplas till ett bokningssystem. 

Företagen väljer utseende, vi levererar 
mallen och sedan fyller de den med innehåll. 

I hela Västerbotten har hittills drygt 100 
företag deltagit i projektets aktiviteter. 
Några har deltagit i nästan allt vi erbjuder 
medan andra har valt enstaka seminarier. 
Här i Dorotea har 9 företag valt att delta i 
projektets aktiviteter eller ta hjälp av mig 
som projektcoach. De tjänster jag erbjuder 
är råd och stöd inom digital marknadsföring: 
allt från hjälp att sätta upp en marknadsplan 
till hjälp med annonsering på sociala medier. 
Ta kontakt med mig om det är något du 
funderar på! 

Mer information om Digitala Steget hittar du 
på Visit Västerbottens webbplats. 

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

https://www.facebook.com/lapplandssydport/
https://www.facebook.com/lapplandssydport/
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DOROTEA UTVECKLINGSCENTER

Ny hemsida för doroteas 
näringsliv
Projektet DUC har tagit fram ett onlineregister 
över Doroteas företag. På så sätt ska den som 
behöver en vara eller tjänst lätt kunna hitta den 
inom kommunen. Du som företagare kan anmäla 
dig till registret så att du också lätt kan hittas av 
nya kunder! Klicka in dig på webbplatsen så ser du 
hur du anmäler dig till registret.
DUC:s företagsregister

I sommar och i höst har NiMR i Dorotea 
samarbetat med ett projekt som heter 
CooCon och som arbetar med generations- 
och ägarskifte. Tillsammans har vi identifierat 
vilka företag som kan tänkas behöva 
CooCons tjänster och erbjudit tjänsterna till 
dem. 

I juni fick jag en lista på 50 företag som 
alla var belägna i Dorotea kommun som 
kunde vara aktuell för ett ägare- eller 
generationsskifte. Listan fick jag från ett 
CooCon som drivs av Connect, som ska 
serva företag från Norr- och Västerbotten 
med en process som syftar till att företagen 
genomför ett ägare- eller generationsskifte.

Jag gick igen listan tillsammans med 
Gabriel och Tommy. Efter vår genomgång 
kom vi fram till att det kunde vara aktuellt 
i 20 företag som jag ringde. Efter min 
rundringning var det 10 företag i kommunen 
som var intresserade. 

Jag har informerat min kontaktperson på 
CooCon vad jag kan hjälpa till med och 

samtidigt vara ett stöd för dem. Företag 
som vill ta del av CooCon:s upplägg går den 
vägen och de som inte vill kan jag hjälpa. Jag 
planera att ringa alla 10 företagen följa upp 
hur det går för dem när min kontaktperson 
har kontaktat dem.

För övrigt så erbjuder jag NiMR tjänsterna 
till företagare och jobbar med några. 
Tjänsterna är kapitalförsörjning, generations- 
eller ägarskifte, större Marknad och 
kompetensförsörjning som syftar till att 
företagen blir en attraktiv arbetsgivare. Jag 
tillhandahåller dessa tjänster till och med 
den sista december och redovisar projektet 
under januari. 

Funderar du på vad NiMR kan göra för ditt 
företag? Hör av dig till mig! Mer information 
om projektet finns på projektets webbplats.

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

n i m r  –
n ä r i n g s l i v s u t v e c k l i n g 
i  m ö j l i g h e t e r n a s 
r e g i o n

NÄRINGSLIVSKONTORET

http://www.doroteanaringsliv.se
http://www.mojligheternasregion.se/
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Gröna jobb-projektets deltagare inledde säsongens 
jobb den 15 juni med röjning och städning av leder. 
Manskapet tog bort föråldrade kryss och skyltar som blivit 
kvar i området runt Klöverfjället och de samevisten som 
finns i regionen. De röjde även de stigar som ska leda 
ner till den nya ledentrén som Länsstyrelsen håller på 
att iordningställa i början på Avasjö. Ledentrén kommer 
utgöra en samlad knytpunkt för många av de närleder 
som under 4 års tid har restaurerats och märkts upp. Här 
blir även starten på Lapplandsleden, förlängningen av 
Kungsleden. 

I dag har manskapet mellan 7 och 8 km att gå varje 
morgon och kväll till sin arbetsplats. Röjningen och 
städningen är nu avslutad, och det är cirka tre veckor kvar 
med spångning av Lapplandsleden. Där har flera stora 
broar byggts under fjolåret. Vi har även hunnit med att 
bryta sten på några leder för att cykelanpassa dem. Sedan 
har vi byggt stentrappavsatser längs en provsträcka upp 
till Borgahällan för att se om de kommer ligga kvar efter 
vinterns påfrestningar med snötyngd med mera. Vi har 
också varit delaktiga till att det konstverk som sattes upp 
under 2019 har flyttats till Saxnäsleden, vid samevistet. 

Nu under senhösten ska en ny vandringsled samt skoterled 
från entrén till Korpån märkas upp. Länsstyrelsen planerar 
för en ny bro över Korpån, både för skoteråkare, vandrare 
och skidåkare. Bron kommer byggas nästa sommar.

Glädjande är att en av deltagarna i projektet har fått 
provanställning på en industri i Dorotea. Det kommer 

troligtvis att säkerställa att 
han kan ta hit sin familj som 
idag finns i Katmandu, vilket 
då resulterar i att tre personer 
flyttar hit till vår fina kommun. 

Vintertid jobbar projektet 
med mindre snickerier som att 
bygga vindskydd, vedbodar, 
förråd, bänkar, utedass 
med mera. Dessa säljs till 
Länsstyrelsen men även till 
privatpersoner, vilket gör att 
projektet går ihop ekonomiskt. 
Under sommaren då vi är 
i Borgafjäll och jobbar står 
Länsstyrelsen för projektets 
kostnader.

Som avslutning kan vi konstatera att hemester-trenden 
tydligt har visat sig i borgafjällen. Många har bott på 
hotellet och Borgagården. Även många ägare av fritidshus 
har varit uppe, i synnerhet många äldre som valt att vara 
i sina fritidshus under pandemin. En del dagar då vi varit 
ute på lederna och jobbat så har vi mött upp till ett 50-tal 
vandrare som varit ute och gått på våra fina leder. Även 
cykelfolket har fått upp ögonen för vår region. 

Thommy Persson
+4670-608 56 44
thommy.persson@dorotea.se

NÄRINGSLIVSKONTORET NÄRINGSLIVSKONTORET

g r ö n a  j o b b  h a r 
u t v e c k l at  b o r g a fj ä l l s 
l e d n ät

Bron över Korpån är en av de broar som byggts 
längs Lapplandsleden.

Längs Lapplandsleden har 
Gröna jobb lagt flera kilometer 

spång.
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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!

Översikt över alla stöd 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 *.

Förlängning av omställningsstödet *
Omställningsstödet var en direkt ersättning för omsättningstapp i mars och april. Dock har 
regeringen föreslagit att utöka stödet till maj, juni och juli. Läs om förslaget på länken nedan.  
Regeringens pressmeddelande om förlängning av 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 arbetsgivar-
deklaration 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

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.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.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/omstallningsstodet-forlangs-for-maj-juni-och-juli/
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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Regionen erbjuder nu två nya pandemirelaterade stöd, ett för besöksnäringen 
och ett för handeln, men de erbjuder även fler stöd. Här finns några av dem men 
du hittar alla stöden på regionens webbplats.  
Lista över regionens stöd 

Tillfällig utvecklingscheck för besöksnäringen till följd av corona-pandemin
Stödet ligger på mellan 20 000 och 500 000 kronor och beviljas till små och medelstora 
besöksnäringsföretag som är tydligt drabbade av corona-pandemin. Södet kan gå till både 
mjuka och hårda kostnader, och är sökbart fram till den 31 december 2020. Läs mer på länken 
nedan.
Regionens sida om den tillfälliga utvecklingschecken för besöksnäringen

Tillfällig utvecklingscheck för detaljhandeln till följd av corona-pandemin
Även detta stöd ligger på mellan 20 000 och 500 000 kronor. Det bevoljas till små och 
medelstora detaljhandelsföretag i inlandskommunerna som är tydligt drabbade av corona-
pandemin. Stödet kan lämnas till både mjuka och hårda kostnader och är sökbart till den 31 
december 2020. Du kan läsa mer på länken nedan. 
Regionens sida om den tillfälliga utvecklingschecken för detaljhandeln

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 in-
novativa. 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

Företagsstöd i coronatider

Stöd från regionen
Kommunens stödpaket är giltigt till och med den 30 september. 

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

Stöd från kommunen

https://www.regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod
https://www.regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod/snabbguide/tillfallig-utvecklingscheck-for-besoksnaringen-till-foljd-av-covid-19-eller-corona
https://www.regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod/snabbguide/tillfallig-utvecklingscheck-for-detaljhandeln-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

Där Åparken förut låg huserar nu Perssons 
reparationsverkstad som drivs av Leif 
Arne Persson. Verksamheten drog igång i 
slutet av 90-talet då Leifs pappa startade 
en verkstad för jordbruket. Nu jobbar 
fyra personer på verkstaden som främst 
reparerar skogsmaskiner men också 
entreprenadmaskiner och andra fordon.  

Trots pandemivåren har verkstaden haft fullt 
upp. De har möjlighet att ta in maskiner till 
verkstaden men också att åka ut och reparera 
på plats, och det skulle vara fullt möjligt 
att utöka verksamheten med ytterligare en 
anställd som åker ut på reparationsuppdrag. 

Sedan i fjol vår håller Leif och de andra på 
verkstaden på med att bygga om i garaget. 
Nu är det dags för golvet att gjutas och 
portarna att sättas in, sedan är det klart. 
– Det ska bli skönt att kunna strukturera 
arbetet bättre, säger Leif. När det är färdigt 
kommer vi kunna separera svetsning från 
skruvning till exempel, det kommer att bli 
riktigt bra. 

Det var roligt att se att verksamheten går bra 
och bygger för framtiden! Vi tackar så mycket 
och önskar lycka till.

perssons 
reparationsverkstad 
bygger om

Staffan, Olli, Gabriel och Hanna fick 
förmånen att träffa Simon Karlsson som 
driver Sydporten Transport AB. Vi träffades 
ute vid garaget som han håller på att bygga 
vid Storbergets industriområde. Tidigare 
har Simon hyrt garage men han väljer nu 
att bygga ett eget eftersom det kommer att 
utgöra en mer ändamålsenlig lokal för hans 
verksamhet.  

– Jag bygger garaget privat men kommer 
hyra ut det till företaget, berättar Simon när 
vi står och beundrar stommen till garaget. 
– Utsidan kommer bli klar i år och insidan 
nästa år, och garaget kommer rymma tre 
bilar. 

Simon började köra taxi för sin pappa som 
drev verksamheten i 36 år. För fem år sedan 
tog Simon över den första bilen och nu är 
hans företag en del av taxisamordningen i 
Dorotea som består av tre olika taxibolag. 
Under våren har Simon haft beredskap 
på den specialbyggda taxi som skjutsar 
patienter med covid-19, men tack och lov har 
bilen knappt behövt användas.

Vi tackar så mycket för ett trevligt och 
inspirerande besök! Det kommer bli 
spännande att se garaget växa fram. 

FÖRETAGSBESÖK

sydporten transport
bygger nytt garage
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FÖRETAGSBESÖK

Greger, Olli och Gabriel fick nöjet att träffa 
ännu ett av våra fantastiska företag som 
bedriver verksamhet i byarna utanför 
Dorotea. I detta fall träffade vi mångsysslarna 
Anders och Annelie Mårtensson som driver 
Mårtenssons Allservice AB i Rajastrand.

Allt startade 1986 då Anders ”var tokig nog 
att börja köra taxi”, som han säger med 
glimten i ögat.
Efter det har verksamheten utökats med 
traktorer, grävare och lastbilar, så i dagsläget 
är företaget en entreprenör som har många 
ben att stå på och kan hjälpa till med allt 
från grävningar till persontransporter och 
plogning.

I dagsläget sköter Anders bland 
annat plogning och reparationer av 
vindkraftsparken i Bliekevare och Annelie 
sköter stora delar av skolskjutsarna i området 
Rajastrand–Högland–Risbäck och Borgafjäll. 
När vi träffade dem denna soliga dag var 
det nedmontering av stuga som stod på 
schemat.

Vi tackar så mycket för den trevliga 
pratstunden och önskar dem en fortsatt fin 
höst.

Mårtenssons 
Allservice – En 
entreprenad med 
bredd

hotell Borgafjäll 
satsar på framtiden

FÖRETAGSBESÖK

En vacker dag i juli besökte Olli, Greger och 
Gabriel Hotell Borgafjäll och Magnus Ivarsson 
som berättade att de har fullbokat denna 
sommarsäsong. I sommar samarbetar Hotell 
Borgafjäll med det italienska företaget Alpine 
Event Millefiori som har kock och personal 
på plats, vilka sköter restaurang och pub och 
ordnar aktiviteter.

Magnus berättade också om flera spännande 
planer de har för olika aktiviteter samt 
utveckling av hotellet i framtiden. Bland 
annat vill de vara ett året om-hotell som 
genom egen kunskap och samarbeten 
erbjuder aktiviteter, boende, mat och 
rekreation. Efter en lite haltande start 

med skidspåren i Borgafjäll så har de nu 
ambitionen att skapa ett förstklassigt 
spår med tidig uppstart för att locka 
skidentusiaster.

Det var riktigt roligt att se alla glada gäster 
som passerade under vårt samtal och vi 
önskar Magnus med personal stort lycka till 
med framtidsplanerna.
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MEDBORGARHUSET

Hur kan personalen på ditt företag 
känna sig gladare, friskare och starkare 
samtidigt som arbetsprestationen ökar 
och sjukskrivningarna minskar? Att satsa 
på personalens hälsa kan bli din bästa 
investering någonsin, och vi hjälper dig att 
lyckas! 

För oss är det viktigast att alla medarbetare 
ska kunna delta. Vi erbjuder därför träning 
med flera olika inriktningar och anpassar oss 
efter era önskemål och behov. Instruktören 
kommer gärna till er och håller gruppträning 
utomhus eller inomhus, med inspirerande 
och varierade aktiviteter som förebygger de 
påfrestningar som finns på er arbetsplats. 

Ni kan självklart välja att boka träningen 
hos oss och då går det även att välja på 
spinningklasser, yoga eller vattenträning. 
Utöver detta erbjuder vi även föreläsningar 
inom olika ämnen som hör till en hälsosam 
livsstil. Vi vill gärna förmedla kunskap som 
leder till inspiration och motivation!

Vi hjälper dig och ditt företag att hitta rätt 
friskvårdsstrategi. Boka in en kostnadsfri 
konsultation för att ta reda på mer! Kontakta 
oss på mbbokning@dorotea.se eller 0942-
14067 så har dina anställda snart påbörjat 
resan mot en bättre hälsa.

Såklart anpassar vi aktiviteterna utifrån 
rekommendationerna gällande Covid-19.

friskvård för företag Minskade kostnader
•Med bättre hälsa hos anställda minskar företagets utgifter 
för sjuklön.

Förhöjd produktivitet
•Forskning visar att fysisk aktivitet ökar produktiviteten hos 
anställda, trots att en del av arbetstiden går åt till träning.

Bättre sammanhållning
•Att träna tillsammans på arbetsplatsen ökar gemenskapen.

Attraktivare arbetsplats
Arbetsplatser som bryr sig om sina anställda blir poulärare
att jobba på.

Välmående personal
• Träning håller oss friska och glada vilket ger en bättre 
stämning på arbetsplatsen.

Satsa på friskvård för dina anställda! Det finns många fördelar!

MEDBORGARHUSET



Om du som arbetssökande är i behov av 
studier på grundskole- eller gymnasienivå 
för att öka möjligheter till arbete, kan 
studiestartsstöd vara en möjlighet för att 
genomföra dessa studier! 

Studiestartsstöd är ett bidrag som kan 
beviljas av CSN till den som uppfyller 
vissa krav.  Fram till 31 december 2020 har 
villkoren lättats för att även personer som 
varit arbetslösa en kortare tid ska kunna 
ansöka. 

Läs mer om studiestartsstöd här:
Information om stödet på CSN:s webbplats.

Om du vill ha mer information om studierna 
eller boka tid för att planera, kontakta 
Studie- och Yrkesvägledare Matilda 
Markusson på 072-248 30 29.
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LÄRCENTRUM

Dorotea Lärcentrum har en ny hemsida fr o m 
2020-09-01. Gå gärna in och titta!
www.dorotealarcentrum.se 

Lärcentrum har en ny 
hemsida

du kan få studiestartsstöd

Sara Norlin har anställts som 
utbildningsledare på Dorotea Lärcentrum 
fr o m 2020-08-17. Hon kommer senast från 
arbete som studie- och yrkesvägledare på 
Malgomajskolan i Vilhelmina och har innan 
det jobbat sotm arbetsförmedlare i Dorotea. 
 
Sara kommer vara delaktig i de projekt som 
bedrivs på Lärcentrum och arbeta med frågor 
som rör utveckling av Lärcentrums utbud.
– Det känns spännande att få jobba heltid 
med utbildning och kompetensförsörjning 
då jag ser det som en av kommunens 
viktigaste framtidsfrågor, säger Sara. 

Privat är Sara född och uppväxt i Dorotea. 
Hon bor med sambo och två barn i tätorten. 

ny medarbetare på dorotea 
lärcentrum

SIKT – Samverkan för integration, 
kompetensförsörjning och 
tillväxt

Under hösten kommer SIKT anordna jobbspår 
för deltagare i projektet samt även anordna 
jobbspår för de som är i en extratjänst. 
 
Aktuella jobbspår för deltagare i SIKT är i 
branscherna: Industri, SRY samt Starta eget. 
Aktuella jobbspår för individer i extratjänst är 
i branscherna: Vård, Storkök/Restaurang samt 
Barnomsorg.

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

Projekt KUPAN genomförs tillsammans med 
Åsele Lärcentrum. I bägge kommunerna sker 
samverkan med näringslivskontoren för att 
kartlägga behov och nå ut med information 
till företagen. 

Projektets fokus är insatser för företag som 
drabbats negativt av coronavirusets effekter 
exempelvis genom permittering, varsel eller 
minskad omsättning. Insatserna ska bidra 
till att öka kompetensen i företagen och ge 
medarbetare möjlighet att utbilda sig för att 
stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Projektet pågår t o m 2022-12-31.
Analysfasen för projektet startade 2020-08-
01 och pågår till 2020-09-30. Enkäter skickas 
ut till företag i branscherna och de kommer 
att kompletteras med samtal för att få fram 
en tydlig bild av de behov som finns. 

Du kommer få information om planerade 
insatser i projektet via uppsökande 
verksamhet samt i mailutskick till 
kommunens företagsregister. 

Om du som företagare vill anmäla 
behov av utbildning via telefon istället 
för i enkäten, eller har andra frågor om 
projektet är du välkommen att kontakta 
projektmedarbetare Sara Norlin på telefon 
070-437 88 19.

anmäl ditt företags behov av
utbildning

 LÄRCENTRUM

https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiestartsstod.html
http://www.dorotealarcentrum.se
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Dorotea Lärcentrum har tillsammans 
med kommunerna i Region 10, 
samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen 
och Region Västerbotten beviljats medel till 
projekt SIKT 2.0. 

Region Västerbotten har huvudansvaret och 
genomförandet sker ute i kommunerna.  I 
analys- och planeringsfasen som pågår fram 
till årsskiftet kommer kommunerna att arbeta 
med att kartlägga målgruppen ytterligare 
samt planera för aktiviteterna som ska 
erbjudas inom ramen för projektet.

Projektet riktar sig mot följande resultat och 
effekter: 
• Kompetensförsörjning som matchar 

den efterfrågan som finns på 
arbetsmarknaden

• Näringsliv, civilsamhälle och kommunal 
verksamhet kopplas ihop för en stärkt 
arbetsmarknad

• Stärkt ställning på arbetsmarknaden 
för deltagande kvinnor och män, bl a 
genom ökad kompetens om arbetslivet 
efterfrågar samt större nätverk

• Bidragit till att underlätta insteget på 
arbetsplatser för personer med svagare 
ställning på arbetsmarknaden

• Utrikesfödda kvinnor närmar sig 
arbetsmarknaden

• Utbildningsaktörer och 
utbildningsväsende har haft en viktig roll 
i projektet

• Arbetsgivare upplever större möjligheter 
att anställa nyanlända

• Unga människor i kommunerna har 
ökat sina kunskaper om de goda 
framtidsutsikter som väntar dem inom 
branscher med särskilt stora behov av 
rekryteringar

Projektets huvudmål: fler kvinnor och män 
kommer i eller närmare egenförsörjning.

Följande effekter eftersträvas på längre sikt:
• Individers kompetens synliggörs och 

tillvaratas i högre utsträckning
• Ökad jämställdhet, tillgänglighet och 

minskad diskriminering
• Ökad mångfald på arbetsplatser och i 

samhället och därmed mer attraktiva 
kommuner att leva och bo i

• Arbetsgivares benägenhet att anställa 
kvinnor och män ur målgruppen har ökat

• Ökad tillväxt i företag och hos offentliga 
arbetsgivare och därmed ökat 
skatteunderlag

• Förbättrad kompetensförsörjning lokalt 
och regionalt

Målgrupp för projektet: Kvinnor och män 
i åldrarna 16-64 år som står långt ifrån 
arbetsmarknaden.

PROJEKT SIKT 2.0  startar 2020-08-31 och 
pågår till 2023-02-28.

Ha en fin höst!
önskar vi på Näringslivsenheten 

Anders, Gabriel, Hanna, Thommy, och Ulrika

nu börjar projekt

sikt 2.o

LÄRCENTRUM


