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Detta är den bygd du 
skall verka i 
En söndag i mitten av augusti 2019 svängde 
jag och min fru mycket trötta in i Dorotea. 
Vid OKQ8 mötte VD för Doroteahus i Dorotea 
AB upp oss och guidade oss till Sofiavägen. 
Så klev vi för första gången in i lägenheten 
som skulle bli mitt nya hem här i Dorotea. 
Jag hade tagit den osedd och blev positivt 
överraskad av både lägenheten, den fina 
gården och läget bredvid skogen. 

VD hade sett till att en fastighetsskötare kom 
och hjälpte oss att bära upp vårt bohag till 
lägenheten på andra våningen. När vi ville 
ge honom en slant för att ha offrat en del 
av sin lediga söndag för att hjälpa oss sa 
han ”Nej, här i Norrland hjälper vi varann!” 
Vi är Doroteahus evigt tacksamma för det 
bemötande och varma välkomnande vi fick. 
Dagen efter började jag mitt nya jobb på 
Näringslivsenheten.

I somras tillbringade jag min första 
semestervecka i Dorotea. Min fru och yngsta 
dotter hade åkt upp från Frösön där vi har 
vårt andra boende för att tillbringa nio dagar 
i Dorotea med omnejd. Vi planerade att 
med lägenheten som vår fasta punkt  göra 
dagsutflykter, vilket kändes tryggt och säkert 
så här i Coronatid.

Ulrika och Hanna som är mina kollegor 
på Näringslivskontoret hade tagit fram 
en broschyr som beskrev kommunens 
sevärdheter. Innan semestern hade vi gått 
igenom den och Ulrika markerade ställen vi 
inte fick missa.  Jag hade även fått tips från 
andra håll så vi var väl förberedda för en 
semester i Dorotea.

Vi fick fantastiska semesterdagar fyllda med 
kultur, natur och möten med fantastiska 
människor. Vid flertal tillfällen såg vi renar 
vilket var exotiskt och speciellt för oss. Vi 
besökte bland annat husvagnsmuséet, 
hembygdsområdet Kullerbacken där vi åt 
våfflor, Dorotea kyrka och nattvardsgruppen, 
det fina biblioteket, Hjortron & Troll i Fågelsta 
där vi gick en guidad rundvandring och 
tittade på fina djurskulpturer i trä som var 
utmejslade med motorsåg. 

Vi besökte också vattenfallet vid ”Bäcka” och 
Borgafjäll. Fulla av förundran stod vi vid foten 
av den mäktiga Borgahällan och lika fulla 
av förundran stod vi vid vägrenar överfulla 
av blommande orkidéer och blåklockor. Det 
var extra kul att bli visad runt på hotellet i 
Borgafjäll då jag redan som liten pojke hörde 
talas om denna speciella byggnad då min 
moster Margit varit anställd av arkitekt Ralph 
Erskine och min mamma varit barnflicka åt 
hans barn. Flera gånger under semestern 
fikade vi smarriga bakverk på caféet i 
Dorotea. 

Efter de nio dagarna sa min fru och yngsta 
dotter att det var den bästa semester de 
hade varit med om. Jag riktar ett stort tack 
till alla i kommunen som gjorde vår tid så 
minnesvärd.

Anders Karlsson
Affärscoach & Projektledare
+4673-053 01 92

anders.karlsson@dorotea.se

NÄRINGSLIVSENHETEN

ta hjälp av Företagsakuten 
västerbotten

NÄRINGSLIVSENHETEN

Doroteamässan skjuts 
fram till hösten
För ett år sedan hade vi inte kunnat tro att 
vi fortfarande skulle vara mitt i en pandemi 
vid den här tiden. Dock är det tyvärr så och vi 
behöver därför skjuta fram Doroteamässan 
ännu en gång. 

Med facit i hand från 2020 och med vaccin 
på intågande hoppas vi att vi ännu en gång 
kommer ha en lägre smittspridning under 
tidig höst. Därför siktar vi på att hålla mässan 
i oktober. Vi återkommer med exakt datum 
men troligen blir det under jaktuppehållet.

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.
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NÄRINGSLIVSENHETEN

I vinter har Digitala Steget fortsatt att ge 
seminarier med inriktning mot digital 
marknadsföring. Vi har haft fyra ytterligare 
seminarier om bland annat Google Analytics 
och hållbarhetskommunikation, och fram 
till i juni har vi ytterligare sju seminarier 
planerade. I den här fasen av projektet 
börjar vi mer och mer gå över till att hålla 
egna seminarier i stället för att ta in externa 
konsulter. Till exempel höll min kollega 
från Visit Umeå och jag seminariet om 
hållbarhetskommunikation, och jag måste 
säga att det var roligt att få göra något jag 
inte gör i vanliga fall!

Nu har nio hemsidor lanserats i projektets 
regi, samtidigt som det finns flera företag 
som arbetar med att färdigställa sina.  
Här kan du se de hemsidor som är klara

I somras kom Schrems II-domen i EU-
domstolen. Den innebär att det är olagligt 
att föra över personuppgifter till tredje land 
(vilket innebär ett land utanför EU), utan att 
personen ifråga medgivit det. Facebook och 
Google håller till i USA, så om du till exempel 
använder Facebook-pixeln eller Google 
Analytics på din hemsida behöver du lägga 
in i din cookie-policy att personuppgifter 
kan komma att skickas till tredje land. I 
Digitala Stegets kunskapsbank hittar du en 
integritets- och cookiepolicy som uppfyller 
lagkraven. Det enda du behöver göra är att 
fylla i ditt företags uppgifter. 
Här kan du ladda ned policyn

Vill du ha hjälp med marknadsföring på 
nätet? Hör av dig till mig så kan vi bolla idéer 
och planer! 

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

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

Bli GDPR-laglig med digitala 
steget

Dorotea kommun satsar resurser på att 
hjälpa företag som är drabbade av Covid-19 
bl.a. genom en förläning av NiMR. Med detta 
arbetar vi fr.o.m. januari 2021 t.o.m. mars 
2022 med att stötta företag som är drabbade 
av Covid-19 inom:
• Generations- och ägarskiften
• Innovationer
• Kompetensförsörjning
• Större marknad
• Kapitalförsörjning
• Omställningsarbete

Fr.o.m. projektstart i september 2018 t.o.m. 
årsskiftet har nästan 400 företag i R10 tagit 
del av tjänster från projektet, 41 av dessa 
kommer från Dorotea kommun.

Vi har börjat med att leverera våra tjänster till 
företag efter årsskiftet. Du har störst chans 
att få min support nu när projektet nyss har 
startat.

Vet du inte vem du ska kontakta och 
om det finns några resurser för dig så 
kontakta någon av oss som arbetar på 
Näringslivskontoret. Då blir du guidad till 
den eller de interna resurser som passar dig 
bäst.

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

Cirka 400 företag har 
tagit del av nimr:s 
tjänster

NÄRINGSLIVSENHETEN

https://www.visitvasterbotten.se/sv/region-vasterbotten-turism/digitala-steget/hemsida-en-saljare-dygnet-runt/
https://www.visitvasterbotten.se/sv/region-vasterbotten-turism/digitala-steget/kunskapsbank-och-digitala-checklistor/
http://www.mojligheternasregion.se/


6 7

Näringslivsenhetens 
mål och aktiviteter

NÄRINGSLIVSENHETEN

Vi på näringslivsenheten vill bli bättre på att stötta Doroteas företag. Därför har vi tagit fram 
konkreta mål för 2021 som vi ska arbeta mot. 

Vi har satt mål som dels ska vara mätbara, dels indikera att näringslivet i Dorotea växer 
och frodas. Vi tänker att om vi når dessa mål kommer det att få positiva följdeffekter 
även på andra områden, som till exempel ökad omsättning hos företagen och fler 
anställda. Våra mål är följande: 

Nystartade företag
Vi ska ligga över riksgenomsnittet vad gäller nystartade företag per 1000 
invånare mellan 16-64 år.  
Siffror för 2019
Dorotea: 7,2 nya företag per 1000 invånare
Riket: 9,6 nya företag per 1000 invånare

Etableringar
Kommunen ska få en ny etablering per år som vi på näringslivsenheten 
har arbetat med och som börjar bedriva aktiv verksamhet i kommunen. 
Med en etablering menas ett redan existerande företag som väljer att 
flytta sin verksamhet till Dorotea kommun. 

Politikernas attityd till företagande 
Politikernas attityd till företagande ska bli högre än riksgenomsnittet. 
Siffror för 2020
Dorotea: 2,51
Riket: 3,24

Tjänstepersonernas attityd till företagande 
Tjänstepersonernas attityd till företagande ska bli högre än riksgenomsnittet. 
Siffror för 2020
Dorotea: 2,77
Riket: 3,10
 

Vi har också planerat aktiviteter som kommer föra oss i riktning mot målen. De fasta 
aktiviteter vi hittills har planerat hittar du i årshjulet här bredvid. Utöver dem tillkommer det 
löpande vardagliga arbetet. 
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Till hösten kan du via Dorotea Lärcentrum studera till energiingenjör eller 
specialistundersköterska för multisjuka äldre. I Dorotea kommer det finnas fem platser 
för vardera utbildning. 

I januari avslöjades vilka kommuner i Sverige som fått beviljat YH-utbildningar till hösten.
I Västerbottens inland finns Dorotea, Sorsele, Vilhelmina, Norsjö, Storuman, Lycksele och Malå 
bland dessa.

Det är Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) som bestämmer vilka yrkeshögskole-
utbildningar som beviljas och var i Sverige de ska förläggas. Bara en av tre ansökningar har 
fått grönt ljus. Men nu kan flera kommuner i Västerbottens inland fira att YH-utbildningarna 
Energiingenjör och Specialistundersköterska multisjuka äldre har fått ok att start igång till 
hösten 2021.

YH-utbildningar ska matcha arbetslivets behov. Hela nio av tio som läser en 
yrkeshögskoleutbildning har arbete inom ett år efter examen, visar undersökningar av MYH.
– Vi är glada att de här utbildningarna är beviljade då arbetsmarknaden har ett stort behov av 
efter den här typen av arbetskraft.

Ändå vill Martin Bergvall se många fler YH-utbildningar till inlandet framöver. Akademi Norr 
har siktet inställt på nästa sökomgång, juni 2021, och genomför just nu en kartläggning om 
vilka behov av arbetskraft som finns på arbetsmarknaden.
– Att vi fått beviljat utbildningar nu är en start. Men det är viktigt att vi framöver kan erbjuda 
ännu fler YH-utbildningar i inlandet. Vissa branscher skriker efter personal, men det saknas 
utbildad kompetens.

Akademi Norr har fått yh-utbildningar till 
Dorotea

Tidigare har tekniska enheten skött 
fastighetsförvaltningen för företagslokaler 
men nu håller Doroteahus på att ta över 
den. När samma aktör förvaltar hela 
kommunens fastighetsbestånd kommer 
det att bli lättare att samordna skötsel och 
åtgärder. Organisationen kring detta är 
under uppbyggnad.

Om du som hyr av Dorotea kommun 
har en felanmälan kan du skicka den till 
felanmalan.fastigheter@dorotea.se eller 
ringa 0942-140 55. 

fastighetsförvaltningen
flyttar

Ny teknisk chef på dorotea 
kommun

DOROTEA KOMMUN AKADEMI NORR

Sedan årsskiftet är Joakim Jonsson teknisk 
chef. Joakim är uppvuxen i Lavsjö och har 
tidigare arbetat på Vakin som GIS-ingenjör och 
på Sweco som bland annat VA-ingenjör. De 
senaste åren har Joakim varit tillbakaflyttad 
till Grynberget varifrån både han och hans 
fru Malin har arbetat på distans. Tjänsten 
som teknisk chef lockade Joakim eftersom 
han gärna vill använda sin erfarenhet för att 
utveckla kommunen och även själv få arbeta 
med kolleger igen.

Tekniska enheten ansvarar för kommunal 
service: gator, vatten och avlopp; renhållning, 
detaljplanering, mät och utredning och 
kostenheten. Tidigare har de även ansvarat 
för fastighetsförvaltningen men den har 
Doroteahus nu tagit över. 

Joakim tycker att det hittills roligaste med 
jobbet som teknisk chef är att han får lära 
sig mycket inom ett brett område. Framöver 
hoppas han kunna digitalisera tekniska 
enheten i högre utsträckning. 
– Det är kul att ha ett jobb där jag får engagera 
mig och förhoppningsvis göra skillnad för 
kommunen, avslutar Joakim. 
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LÄRCENTRUM

Projekt sikt 2.0

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. 

Projektet kommer att kunna erbjuda 
anställda i företag hemmahörande i Dorotea 
plats på digitala utbildningar under våren. 
Mer information om innehåll och anmälan 
kommer inom kort. 

Vill du som företag anmäla intresse för att 
delta i projektet?  
Kontakta mig!
Sara Norlin 
070-437 88 19 
sara.norlin@dorotea.se

Projektet kupan förbereder 
kompetensutveckling

Från och med 1 mars har vi påbörjat 
arbetet med att skriva in och kartlägga 
deltagare. Utifrån kartläggningens 
resultat utformar projektmedarbetaren 
och deltagaren tillsammans en planering 
med aktiviteter som är rutinstärkande och 
arbetsförberedande. Deltagarna i projektet 
kan anvisas av Arbetsförmedlingen, 
Socialtjänsten eller Försäkringskassan. 
Varje kommun arbetar med maximalt 10 
medarbetare per gång. 

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

LÄRCENTRUM

Ansökan till högskolan 
öppnar

Anmälan till höstterminen 2021 öppnar 15 
mars. Sista anmälningsdag är 15 april. 

21 juni är sista dag att komplettera din an-
sökan med betyg som du inte fått när du 
anmälde dig. 

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

Delta i Mässa om 
utbildning

Är du en arbetsgivare som vill ta del av infor-
mation om kompetensförsörjning? 

Besök den digitala mässa där aktiviteter 
från sju lärosäten och ett dussin YH-aktörer i 
Sverige är samlat. Mässan anordnas av Aka-
demi Norr och Lapplands Kommunalförbund 
och genomförs tillsammans med ett 20-tal 
kommuner i fem län från Kiruna till Gävle. 
Datum: 15-19 mars. 

Läs mer om mässan och programmet för 
dagarna på mässans webbplats.
Se programmet här

https://www.utbildningforframtiden.se/
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INBJUDNINGAR

Välkommen till ett fördjupande kunskapspass och dialog om frågan som handlar om (o)sund 
konkurrens. 

Det är ett utmanande område där kommuner och näringsliv behöver hjälpas åt för att hitta 
rollerna på marknaden. Ofta handlar det om att det inte heller råder konkurrens på lika villkor. 
Medverkar gör Stefan Sagebro som arbetar på Näringspolitiska avdelningen på Svenskt 
Näringsliv. Stefan har tidigare arbetat på Näringsdepartementet i åtta år med konkurrens- 
och statsstödsfrågor, dessförinnan på Konkurrensverket i samband med att reglerna om 
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS-reglerna) infördes.
Stefan kommer berätta om syftet med reglerna, hur reglerna fungerar, vilka typer av 
(kommunala) verksamheter som vanligtvis blivit föremål för prövning, vilka ärenden som 
Konkurrensverket hittills har tagit till domstol och utfallet där. Det kommer ges utrymme 
för dialog och samtal om vad man som kommunal aktör kan tänka på när det gäller 
säljverksamhet och konkurrens med det privata.

Webbinariet kommer att genomföras via Teams och vänder sig till dig som är politiker, 
tjänsteperson eller företagare. Sista dag för anmälan är den 29 mars.
Anmäl dig på Svenskt Näringslivs webbplats

WEBBINARIUM: SUND KONKURRENS FÖRBÄTTRAR 
FÖRETAGSKLIMATET

Välkommen att delta i det digitala rekryteringseventet Finland-Norway-Sweden Day som 
European Job Days arrangerar den 15 april kl 11-15.
 
Eventet riktar sig till arbetsgivare som har brist på arbetskraft och svårt att hitta rätt 
kompetens. Om du väljer att medverka har du möjlighet att komma i kontakt med kandidater 
i andra EU/EES länder som har den kompetens du efterfrågar.

Eventet hålls på engelska. Inför eventdagen finns möjlighet för ditt företag att sända en 
förinspelad film där du marknadsför ditt företag och ditt rekryteringsbehov. Du kommer även 
att kunna chatta direkt med kandidater och/eller förboka videointervjutider online.

Din medverkan är kostnadsfri!

Läs mer och anmäl dig på European Job Days webbplats

delta i internationell 
rekryteringsmässa

INBJUDNINGAR

https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vasterbotten/webbinarium-sund-konkurrens-forbattrar-foretagsklimatet_1167551.html
https://www.europeanjobdays.eu/en/Finland_Norway_Sweden_2021
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Företagsstöd i coronatider

Verksamt.se  
På sidan finns samlad information från 
olika myndigheter om lagändringar, stöd 
och annan viktig information för dig som 
företagare.
Verksamts sida om coronaviruset

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

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

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. 

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. Stöd som 
även gäller egenföretagare är markerade med asterisk*

Förlängning av omställningsstödet 
Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning på grund av pandemin har 
minskat i väsentlig utsträckning under stödperioderna augusti-oktober 2020, november-
december 2020 och januari-februari 2021, jämfört med motsvarande månader under 2019. 
Stödet går att söka från den 25 februari till och med den 30 april 2021. Stödet gäller även 
egenföretagare. 
Regeringens pressmeddelande om förlängning av omställningsstödet 

Omsättningsstöd för egenföretagare *
Egenföretagare som fått minskad omsättning till följd av pandemin kan söka stöd för tre 
perioder: augusti–oktober 2020, november–december 2020 samt januari–februari 2021. Varje 
företag kan få maximalt 168 000 kronor i stöd. Du kan läsa mer på Länsstyrelsens webbplats 
där du även söker stödet. Du kan söka stödet till och med 30 april.
Länsstyrelsens sida om omsättningsstödet

Korttidsarbete
Stödet till korttidsarbete förlängs till juni 2021. Förlängningen regleras i en ny tillfällig 
lag, vilket i praktiken innebär att förlängningen blir ett nytt stöd. Ansökan om stöd för 
korttidsarbete 2021 kommer att öppna 29 mars. När ansökan öppnar kommer det vara 
möjligt att söka stödet retroaktivt från 1 december 2020. Du hittar mer information och 
ansökan på länken nedan.
Tillväxtverkets sida om korttidsarbete

Nedstängningsstöd*
Företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen 
för den nya pandemilagen ska kunna få ekonomiskt stöd för att täcka upp till 100 procent av 
sina fasta kostnader och lönekostnader. Stödet är utformat på liknande sätt som omställn-
ingsstödet, men är mer generöst. Regeringen har presenterat förslaget och det kan träda i 
kraft först när EU-kommissionen godkänt det.
Regeringens pressmeddelande om nedstängningsstödet

Företagsstöd i coronatider

•  

•  

•  

•  

https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset
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/pressmeddelanden/2020/09/omstallningsstodet-forlangs-for-maj-juni-och-juli/
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/bo-och-leva/omsattningsstod-till-naringsidkare.html?fbclid=IwAR0-dBsaSS8FKUhiAXecYvVO0FRnC6ntByBKrQzTTk7_4k3RiJk1RyrpzAc
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/kraftfullt-ekonomiskt-stod-till-foretag-som-drabbas-av-nedstangning/
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Nytt sedan förra numret är att regionen har förlängt sin omställningscheck! 
Regionens omställningscheck går inte längre att söka men de erbjuder 
fortfarande andra stöd. Här finns några av dem men du hittar alla stöden på 
regionens webbplats.  
Lista över regionens stöd 

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 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

Tillväxtcheck
Tillväxtchecken riktar sig till kvinnor som äger och driver företag samt företagare, kvinnor 
eller män, födda utanför Norden som bott i Sverige i 10 år eller kortare tid. Stödet kan beviljas 
på minst 20.000 och max 150.000 kr till mikroföretag, max 9 anställda. 
Regionens sida om tillväxtchecken

Företagsstöd i coronatider

Stöd från regionen
Kommunens stödpaket är giltigt till och med den 31 mars.

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 mars.

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.

Vi bevakar regeringens förslag om förlängt hyresstöd
Regeringen har lagt ett förslag om en ny period av hyresstöd till pandemiutsatta företag, 
från den 1 januari till den 31 mars. Vi följer utvecklingen och är redo att införa stödet till våra 
hyresgäster när förslaget klubbas igenom. 
Läs regeringens pressmeddelande om förslaget

Företagsstöd i coronatider

Stöd från kommunen

https://www.regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod
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/innovationscheck-hjalper-nytankaren
https://www.regionvasterbotten.se/finansiering/regionala-foretagsstod/snabbguide/tillvaxtcheck
https://www.dorotea.se/naeringsliv-och-arbete/covid-19-foeretagsrelaterad-information/riktlinjer-foer-anstaand-med-betalning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/regeringen-foreslar-ny-period-med-statligt-stod-nar-vissa-lokalhyresgaster-far-rabatt-pa-hyran/


ha en fin vår!
önskar vi på Näringslivsenheten 

Anders, Gabriel, Hanna, Thommy, och Ulrika


