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Inflyttningsbroschyr
om Dorotea

“detta är den bygd där
du skall bo” – Helmer Grundström
Vi på näringslivsenheten kommer framöver
turas om att skriva inledningstexten. Jag,
Hanna, tänkte denna gång reflektera lite över
mitt år som Doroteabo.

En mörk vinterkväll gick jag tillsammans
med en vän för att titta på skulpturgruppen
Nattvarden för första gången. Vi kämpade
med den tröga dörren till gravkapellet och
när vi väl lyckades öppna den möttes vi
av en samling mörka människoliknande
gestalter, dunkelt belysta av månskenet
som föll genom fönstret. Vi ryggade tillbaka
vid den skräckinjagande uppenbarelsen,
men skrattade sedan när vi tände
mobilficklamporna och såg de i högsta grad
icke-levande statyerna.

I början av november 2019 började jag mitt
jobb och flyttade hit utan att egentligen
veta särskilt mycket om kommunen.
Doroteablommor var väldigt fina tyckte jag,
och Helmer Grundström kände jag till efter
att ha läst litteraturvetenskap. I övrigt var
Dorotea i stort sett okända marker.
Ganska snabbt upptäckte jag dock de
unika fördelarna med ett litet samhälle i
skogen. Jag gick upp till Prästhällan, vars
lavklädda granar och dramatiska klippstup
förkroppsligar bilden av den norrländska
vildmarken. Där njöt jag av att ströva
omkring i tystnaden och inte se en kotte
(bildligt talat). Drygt tio minuters promenad
senare kunde jag slinka in på caféet, sätta
mig med en cappuchino och en bakelse
och göra upp bioplaner för onsdagkvällen.
Kontrasterna blir stora på en liten ort.

En regndisig lördag i september
vandrade jag och en annan vän upp till
Stensjöbäckens kanjon. De guldgula löven
prydde både björkarna och stigen, medan
Gubbsjöklumpens kala hjässa tronade
gråbrun vid horisonten. Väl framme vid vårt
mål stod vi på bron och kikade ner på den
rytande bäcken som vräkte sig tio meter ned
i den vindlande, fascinerande kanjon den
karvat ut under årtusendenas gång.
Jag har många fler guldkorn att upptäcka i
Dorotea kommun. Det ser jag fram emot det
kommande året och det vill jag även skicka
med till dig! Ta fram din upptäckarglädje
under 2021 och gör en utflykt i hembygden.
Kanske kommer du se Dorotea med nya
ögon.

Eftersom jag inte kände till Dorotea har det
roligaste med mitt arbete varit att få lära
känna platserna, företagen och människorna
här. När Ulrika och jag tog fram sommarens
turistbroschyr fick jag lära mig om de
turistattraktioner som finns här och det har
varit riktigt kul både att själv besöka dem och
att visa dem för andra.

God jul och gott nytt år!
Hanna Gimbergsson
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Nu är Dorotea kommuns nya
inflyttningsbroschyr färdig. Den är sponsrad
av både kommunen och näringslivet
och syftet är att visa på Dorotea som
inflyttningsort för barnfamiljer.
Om du tycker att broschyren ger en bra bild
av Dorotea får du gärna sprida den i ditt
nätverk!
Här hittar du broschyren.

ta hjälp av Företagsakuten
västerbotten
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 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.

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
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Stort engagemang för
lokal handel
I samband med de skärpta lokala råden
skrev Dorotea kommun ett facebookinlägg om att handla lokalt. Inlägget
delades, gillades och kommenterades
628 gånger och nådde sammanlagt
9200 personer på Facebook. Det visar
verkligen på engagemang för de lokala
företagen! Självklart krävs det mer för
att stötta kommunens företag än att vi
trycker på gilla-knappen, men det är ändå
uppmuntrande att folk engagerar sig så
mycket för sitt lokala näringsliv.

gör Akademi Norrs enkät om kompetensbehov!
Här hittar du enkäten
Kompetenskartläggning – Yrkeshögskoleutbildningar (YH)
Den 18 juni 2020 beslöt Akademi Norrs direktion att kommunalförbundet ska göra en årlig
kartläggning av kompetensbehovet av yrkeshögskoleutbildningar. Denna kartläggning ska
ligga till grund för regionens kommande yrkeshögskoleansökningar. Akademi Norr ansvarar
för enkäten och kartläggningen medan näringslivskontoren ansvarar för spridningen.

Sedan i höst arbetar Per Nilsson som
samhällsbyggnadsingenjör på tekniska
enheten. Per är uppvuxen och bosatt i
Avaträsk och har tidigare arbetat som
byggnadsinspektör på miljö och byggenheten i fyra år.

Ny medarbetare på tekniska
enheten

Som samhällsbyggnadsingenjör arbetar Per
med samhällsplanering, fastighetsutredningar
och detaljplaner. De företag som oftast
kommer i kontakt med honom är dem
som håller på med fastighetsutveckling, till
exempel husbyggen eller tomtförsäljning.
Per är även kommunens representant för
de olika exploateringsprojekt som finns i
kommunen. Han tar fram avtal och sköter
arrenden och markupplåtelser.

Vad är en YH-utbildning?
Yrkeshögskoleutbildning är en utbildningsform som startade 2009 och kombinerar teori med
praktiskt lärande på en arbetsplats. De erbjuds endast inom branscher där det finns ett uttalat
behov av välutbildad arbetskraft. Utifrån ett dokumenterat behov kan man ansöka om en
YH-utbildning en gång per år. Myndigheten för yrkeshögskolan uppskattar att 80-90% av de
studenter som går en utbildning får jobb direkt efter utbildningen.
Utbildningar som är tillgängliga för inlandet – en demokratifråga
Att tillhandahålla distansutbildningar är en viktig faktor för inlandet i norra Sverige. Alla YHutbildningar som vi söker kommer kunna genomföras på distans – hemma eller via ditt lokala
lärcentrum. Vi vill skapa ett tydligt och konkret arbetssätt där företag och kommuner i
vår region kan bistå med vilket rekryterings- och kompetensbehov som behövs inom de
närmaste 3–5 åren. I detta inkluderas både nyrekryteringar men även ersättningsrekrytering.
Praktisk information om enkäten
Denna enkät tar cirka 6 minuter att genomföra. Det finns även möjlighet att skriva in egna
förslag. Ingenting i denna enkät är bindande på något sätt – se det som en intresseanmälan.
Vi vill få in ett så bra underlag som möjligt för att kunna erbjuda relevanta utbildningar i
inlandet till nästa sökomgång.

“Det roligaste med jobbet är att det är så
varierat”, berättar Per. “Vi får vara ute mycket i
fält samtidigt som vi har en del administrativt
arbete också.”

Vänliga hälsningar,
Martin Bergvall, verksamhetschef
Kommunalförbundet Akademi Norr
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kommunen marknadsförs genom

Spana in digitala stegets

Dessutom arbetar vi vidare med att utveckla
reseanledningar och infrastruktur för turister.
Här kan bland annat nämnas arbetet med
vandrings- och cykelleder där det även
sker samarbeten med andra enheter inom
kommunen.

I höst har Digitala Steget fortsatt att ge
seminarier med inriktning mot digital
marknadsföring. Vi har haft tio ytterligare
seminarier med allt från juridik inom
besöksnäringen till trendspaning. Vi höll
också en sista omgång av våra uppskattade
facebookseminarier där nu över 100 företag
har deltagit.

Lapplands sydport
Trots motgångar i samband med coronapandemin fortsätter besöksnäringen och
projekt Lapplands Sydport att satsa framåt!
Under hösten har det genomförts workshops
inom paketering och flera företag har
jättefina erbjudanden som vi inom projektet
nu lyfter till utländska turoperatörer. Tyvärr
innebär pandemin ett minskat resande vilket
gör att det blir svårare att se effekterna av
det arbete som gjorts. Tanken är att inom
ramarna för projektet kunna bjuda hit
företrädare för olika turoperatörer så snart
det känns mer motiverat att resa.

Följ oss gärna på Facebook!
Lapplands Sydport
Ulrika Stenberg
+4673-023 48 58
ulrika.stenberg@dorotea.se

kunskapsbank
Något annat vi arbetat med är vår
kunskapsbank på nätet. Vi har lagt upp olika
tips och checklistor som har med digital
marknadsföring att göra. Kunskapsbanken
uppdateras kontinuerligt, så ta en titt och se
om du har användning av något!
Digitala Stegets kunskapsbank
Vill du ha hjälp med marknadsföring på
nätet? Hör av dig till mig så kan vi bolla idéer
och planer!

Vi har fortsatt vårt arbete med hemsidor och
nu har sju företag lanserat en ny hemsida i
projektets regi, samtidigt som det finns flera
företag som arbetar med att färdigställa sina.
Här kan du se de hemsidor som är klara

Mer information om Digitala Steget hittar du
på Visit Västerbottens webbplats.
Hanna Gimbergsson
+4673-803 70 45
hanna.gimbergsson@dorotea.se

Under tiden fortsätter vi med
marknadsföring i sociala medier för att
inspirera och skapa en längtan att komma till
Lapplands Sydport.
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nimr har hållit flera
seminarier i höst
Under hösten har projektet
Näringslivsutveckling i Möjligheternas
Region (NiMR) i Dorotea kommun stått
värd för tre digitala seminarium som har
innefattat mellan 4 och 10 kommuner i
Norrlands inland.

Efter årsskiftet styrs projektets verksamhet
om och fokuserar på företag som har
drabbats negativt av pandemin. NiMR
kommer att fortsätta jobba med de 5
områdena men som det ser ut kan projektet i
vissa fall även leverera tjänster inom generell
affärsutveckling. I detalj är inte målgrupp
och tjänster inte helt klarlagt. Vi återkommer
med informationen vid nästa Näringslivsnytt.

Seminarierna har handlat om offentlig
upphandling, att bli bättre på att sälja och
finansiering. De har riktat sig till företag från
involverade kommuner. Deltagare har också
varit kommunanställda och föreläsarnas
kollegor.

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

Under tiden har NiMR arbetat vidare i
kommunen med sina fem fokusområden. De
är:
•
Kompetensutveckling
•
Kapitalförsörjning
•
Generations- och ägarskiften
•
Innovationer
•
Större marknad

Anders Karlsson
+4673-053 01 92
anders.karlsson@dorotea.se
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Ett axplock av gröna jobbs
tillverkning
Har du frågor eller funderingar?
Hör av dig till mig!
Thommy Persson
+4670-608 56 44
thommy.persson@dorotea.se

Nya produkter för hösten är
kompakta trädgårdsmöbler samt
rastplatsbord med tak.

Produkterna tillverkas
efter beställarnas
önskemål.

Den populära rökkåtan fortsätter att
tillverkas och säljas.
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Översikt över alla stöd

Stöd från regeringen

Nya stöd eller förlängda stöd sedan förra numret är markerade med en punkt vid
rubriken.

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

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.
Verksamt.se
På sidan finns en tydlig tabell som visar
regeringens olika stöd och vilka som kan
söka dem. Sammanställningen är i pdfformat 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 möjlighet
till anstånd med betalning av fakturor.
Kommunens sida om coronaåtgärder

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
• Omsättningsstöd för egenföretagare *

Egenföretagare som drabbats av minskad omsättning till följd av pandemin kan nu söka stöd
för det. Stödet gäller för mars – juli och varje företag kan maximalt få 120 000 kronor i stöd.
Du kan läsa mer på Länsstyrelsens webbplats.
Länsstyrelsens sida om omsättningsstödet

• Korttidsarbete

I höst förlängde regeringen stödet för korttidsarbete till juni 2021. 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

12

13

Företagsstöd i coronatider

Företagsstöd i coronatider

Stöd från regionen

Stöd från kommunen

Nytt sedan förra numret är att regionen har förlängt sin omställningscheck!
Regionen erbjuder även andra stöd. Här finns några av dem men du hittar alla
stöden på regionens webbplats.
Lista över regionens stöd

Kommunens stödpaket är giltigt till och med den 31 december.

• 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 28 februari 2021. Du kan läsa
mer om omställningschecken nedan.
Regionens sida om omställningschecken
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

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 den 31 december.
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.

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 coronapandemin. 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
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
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När mörkret och vinterrusket smyger sig
in på knutarna får vi både minnas roligare
dagar och se fram emot ljusare tider.
Rundabordssamtalet i början av oktober är
verkligen ett sådant roligt minne som inger
framtidstro!

Möte om
Företagsklimatet
I oktober hade kommunen och näringslivet
möten om företagsklimatet. Vi hade ett
lunchmöte på Kullerbacken i Dorotea och ett
middagsmöte på Snowcamp i Borgafjäll så
att så många företagare som möjligt skulle
kunna vara med.
Mats Andersson från Svenskt Näringsliv
presenterade Dorotea kommuns
företagsklimat 2020 och ledde ett samtal
om hur vi kan arbeta tillsammans för att
förutsättningarna för Doroteas företag ska
fortsätta bli bättre. Vi pratade särskilt om hur
vi kan hitta bra rutiner för kommunikation
och upphandlingar.

Det var både roligt och viktigt att sitta ned
tillsammans och samtala! Tack till Mats
Andersson som höll i mötena och till alla
företagare som deltog.
Företagsklimatet i Dorotea har blivit bättre
jämfört med 2019 men det finns fortfarande
mycket kvar att göra innan vi har kommit upp
till en god nivå. Vi fortsätter att arbeta för att
du som företagare ska känna dig stöttad och
lyft av Dorotea kommun.

Rundabordssamtal
med baylan

I stället för Doroteamässan och
Industrikonferensen hade vi ett
rundabordssamtal om industrins utveckling
i inlandet, som Inlandets Teknikpark med
kommuner och Region Västerbotten
bjöd in till. I samtalet deltog bland
annat representanter för näringslivet,
näringsminister Ibrahim Baylan och
landshövding Helene Hellmark Knutsson.
Vi fick en väldigt spännande diskussion om
förutsättningar för att industrin i inlandet
ska fortsätta växa: infrastruktur, energi och
industriproduktion med mera.
Tack till Inlandets Teknikpark och alla som
deltog för en inspirerande och givande dag!
Det är med en positiv känsla vi ser tillbaka på
dagen och fortsätter jobba för en ljus framtid
för inlandets industri.
Foton: Västerbottens Handelskammare
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Seminarium
om offentlig
upphandling
Näringslivsenheten höll i ett seminarium
om offentlig upphandling i oktober, för att
öka kunskaperna kring upphandling och de
regelverk som styr hur en upphandling får
gå till. Kommunala tjänstepersoner, politiker
samt företagare från kommunen deltog.

Företagen fick i sin tur lära sig mer om
hur de bäst kan lägga anbud för att
vinna upphandlingar. Dessutom fick
upphandlingsenheten i Arvidsjaur och
kommunens företag träffa varandra och
knyta kontakt vilket är gynnsamt.

De som höll i seminariet var Mats
Andersson från Svenskt Näringsliv samt
Jessica Lidström och Ann Engberg från
Arvidsjaurs upphandlingsenhet, som sköter
upphandlingarna för Doroteas och flera
andra kommuners räkning.

Vi vill naturligtvis att Doroteas näringsliv
ska trivas med att driva sina företag i just
vår kommun och att du som företagare
ska känna att kommunen lyssnar till dig.
Vi hoppas därför att detta är starten på
ökad förståelse och kommunikation om
upphandlingar.

Just upphandling är ett område där
kommunen har fått kritik, bland annat för
osund konkurrens och för att upphandlingar
inte utformats så att lokala entreprenörer
har kunnat lägga anbud. Därför var målet
med detta seminarium att öka kunskapen
om upphandlingar hos både kommunens
tjänstepersoner och företag.
Utbildarna från upphandlingsenheten
informerade om hur en upphandlingsprocess
går till, och även om vad en kommun
behöver tänka på för att kunna utforma
upphandlingar på ett sådant sätt att lokala
företag ges bättre möjlighet att komma med
anbud.

Anders med projektet NiMR har varit den
som jobbat för att få till denna dag, tack för
ditt engagemang! Vi på näringslivsenheten
vill också tacka er företag för den fina
uppslutningen och de goda synpunkter ni
gav. Genom ökad dialog kommer vi skapa
förutsättningar för er att växa.
Slutligen är ett bra tips till dig som
företagare att gå in på E-avrop, vår e-tjänst
för upphandling, och prenumerera på de
upphandlingsområden som är intressanta
för ditt företag. Då kan du få aviseringar när
kommunen lägger upp en ny upphandling.
Här hittar du E-avrop.
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LÄRCENTRUM

LÄRCENTRUM
Projekt KUPAN finansieras av Europeiska
Socialfonden och pågår fram till hösten
2022. Åsele Kommun är projektägare och
projektet bedrivs i samverkan mellan Åsele
och Dorotea Lärcentra samt kommunernas
näringslivsavdelningar.

Projekt sikt har nått goda
resultat
Projekt ”SIKT” närmar sig slutet på
genomförandefasen som pågår till och med
2020-12-31. I Dorotea bedrivs jobbspåret
”Introduktionskurs inom barnomsorg” via
fjärr och pågår till och med 2020-12-22. I
jobbspåret har vi sju deltagare från Dorotea,
Vilhelmina, Sorsele och Storuman. Projekt
”SIKT” kan visa på goda resultat där över 70%
av kommunernas deltagare gått ut i arbete
eller studier.

Projektet kupan förbereder
kompetensutveckling

Projektets analys- och planeringsfas har
avslutats, och nu pågår förberedelser för att
ta fram kompetensutvecklingsinsatser för
medarbetare i företag som är verksamma i
Åsele och Dorotea.
Vill du som företag anmäla intresse för att
delta i projektet?
Kontakta mig!
Sara Norlin
070-437 88 19
sara.norlin@dorotea.se

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

Projekt sikt 2.0
Projekt SIKT 2.0 befinner sig just nu i analysoch planeringsfasen som är förlängd till 2102-28. Målgrupp är personer i åldrarna 16-64
år som står långt från arbetsmarknaden.
Region Västerbotten äger projektet och
kommunerna inom Region 10 ansvarar
för utförandet av insatserna. Då projektets
genomförandefas startar kommer deltagare i
målgruppen att erbjudas att ta del av insatser
som syftar till att förbättra förutsättningarna
att komma ut i arbete eller studier.
För mer information, kontakta
Peter Ahlqvist
Projektmedarbetare i Dorotea
072-740 23 83
peter.ahlqvist@dorotea.se
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NÄRINGSLIVSENHETEN

God jul och gott nytt år!
önskar vi på Näringslivsenheten
Anders, Gabriel, Hanna, Thommy, och Ulrika

VI HJÄLPER VARANDRA FÖR
ETT STARKT DOROTEA

Från och med detta nummer turas vi på
enheten om med att skriva den inledande
texten. På så sätt lär ni känna oss i enheten
lite mera. Denna gång var det Hannas tur
och nästa gång blir det någon annan. Men
oavsett vem som inleder vill jag skicka med
en hälsning.
Detta Näringslivsnytt får avsluta ett år som
många gärna vill lägga bakom sig.
Vi väljer nu att blicka framåt och jobba för
ett positivt 2021 och hitta möjligheterna till
överlevnad, utveckling och expansion. Vi
ser fram emot att flera nya företag kommer
startas och affärsmöjligheter utforskas för att
skapa en starkare kommun.
I svåra tider märker man hur viktigt det är
att vi ställer upp för varandra! Att handla
lokalt är i dagsläget otroligt viktigt om vi
önskar en attraktiv kommun att bo i även i
fortsättningen.

Jag passar på att skicka en stor applåd till
våra politiker som tog ett viktigt och fint
beslut om att ge lokala presentkort som
julgåva till kommunens anställda. Detta
säkerställer att pengarna hamnar hos våra
lokala företagare. Jag vill även passa på att
sända ett STORT tack till Andreas på Ica
samt Peter på Coop. De valde att stå utanför
kommunens presentkort för att gynna
de övriga som i många fall har det svårt i
dagsläget.
Ett stort tack till Köpmannaföreningen som
har gjort ett väldigt bra arbete med att ta
fram dessa presentkort. Tack vare detta så
finns det numera presentkort som alla kan
köpa via Köpmannaföreningen. Dessa kort
gäller i de flesta butiker och restauranger
med flera i kommunen. Så passa på att köpa
lokala presentkort till era anställda, eller som
julklapp till nära och kära.
Med det sagt vill jag önska er en fantastisk jul
& ett gott nytt år!
Gabriel Holmlund
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