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Under slutet av 2021 så började tankarna att 
kretsa kring att starta upp ett Näringslivsråd.
Rådets syfte är att skapa bättre dialog och 
samarbete runt frågor som är viktiga för 
näringslivet. Från kommunens sida var vi 
väldigt ivriga att komma i gång och började 
se ut näringens representanter till rådet. 
Vi fick då kritik från delar av näringen som 
önskade att näringen själva skulle utse sina 
representanter.

Vi ställde oss bakom förslaget och backade 
processen. Vi startade om på nytt med ett 
oskrivet blad och bjöd in er i näringen till ett 
möte där vi formade urvalsprocessen. 
Under mötet kvällen den 7:e december 
så bestämdes det att rådet skall bestå av 
10 representanter, 6 personer från olika 
branscher i näringslivet samt 4 personer 
från kommunen. Man kände att det var ett 
lämpligt antal att starta med.

Näringslivsenheten fick i uppdrag att skicka 
ut en nomineringsenkät där företagare 
uppmanades att rösta fram minst en person/
bransch i följande branscher:
• Handel
• IT/Tjänstesektor
• Besöksnäring
• Industri
• Transport
• Skogsnäring.

När vi sedan sammanställde resultatet så 
började jag ringa runt till de som fått flest 
röster för att höra om de var intresserade.
I de flesta fall så har personerna som blivit 

nominerad tackat ja, men i något fall har de 
tackat nej då tiden inte räckte till i dagsläget.

Vi kallade ordförandena från Företagarna 
och Köpmannaföreningen till ett möte. Där 
vi tog hjälp att bolla idéer för att få till en bra 
fördelning mellan kön och geografi.
Rådets sammansättning är nu färdig 
och vi fick med 2 representanter för 
Borgafjällområdet och 4 representanter för 
Doroteaområdet. Dessa representerar sina 
branscher oavsett geografi men det är bra att 
få in de olika perspektiven beroende på var 
man är verksam.

Rådets medlemmar är enligt följande.

Handel: Anna-Karin Holmqvist, Borgafjällens 
lanthandel  
Handel: Ann-Sofie Brantholm, Konditori 
Dorotea   
Besöksnäring: Sara Ahlqvist, Borgafjälls 
Skicenter
Transportnäring: Niklas Nilsson, NN Transport                                                                                     
IT/Tjänstesektor: Linda Nordh, Nordhs 
Alltjänst
Industri: Jonah Pettersson, JP teknik & 
verkstad
Skogsnäring/Dorotea kommun: Staffan 
Östman, C       
Dorotea kommun: Greger Lindqvist, S                                                                                                                              
Dorotea kommun: Olli Joenväärä, 
Kommunchef/Näringslivschef
Dorotea kommun: Gabriel Holmlund, 
Näringslivsutvecklare

Text: Gabriel Holmlund

NÄRINGSLIVSENHETEN

Nu kan vi presentera näringslivsrådet

DOROTEA KOMMUN

Näringslivsrådet börjar snart 
sitt arbete
Näringslivsrådet genomförde första mötet den 26:e januari. Det blev digitalt under rådande 
omständigheter. Under mötet bestämde vi arbetsordning så vi har den klar inför kommande 
möten under året.

Rådet ska vara ett bollplank och en plattform där näringen och kommunen kan träffas 
ett antal gånger/år. Inledningsvis så kommer vi att hitta gemensamma mål och skapa en 
ny näringslivsstrategi, framgent så blir rådet grunden för viktiga frågor för näringslivets 
möjlighet till utveckling.

Det viktiga är också att vi hittar sätt att kommunicera mellan näring och kommun men 
även inom näringen branschvis och brett. Transparensen kommer att vara hög så det som 
diskuteras inom rådet skall kommuniceras ut och det som beslutas skall följas upp.

Hur vi bäst tar in synpunkter kommer att vara en av frågorna vi hoppas lösa under första 
mötet. Har ni goda tankar runt detta så kan ni med fördel kontakta mig eller någon av 
näringens representanter i rådet.

Jag ser fram emot en positiv framtid för näringslivet i kommunen som vi formar tillsammans 
genom nya tankar och idéer, men kanske även nya arbetssätt.

God fortsättning på det nya året!

Text: Gabriel Holmlund
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I början på oktober fick projektet Gröna jobb 
en förfrågan från företaget Royal Steel om 
vi kunde tillverka ett vindskydd samt några 
bänkar som de skulle skänka till Borgafjäll. 
Vindskyddet och bänkarna skulle ställas ut 
efter vandrings- och skidleden som går från 
Borgagården mot Borgadammen. Gröna jobb 
tog på sig uppdraget att tillverka sakerna 
samt montera upp dem på plats före jul. 

Vid lucia sponsrade Olssons glas och bygg 
en lastbil som transporterade blocken 
till vindskyddet samt tre bänkar från 
Dorotea till Borgafjäll. Royal steel skänkte 
även en grillring till grillplatsen, som togs 

med på samma lass. Vid framkomsten till 
Borgadammen möttes vi av en fyrhjuling, 
sponsrad av Borgagården, som vi kunde köra 
ut sakerna med. 

Två dagar tog arbetet med att röja och 
montera upp vindskydd med mera, och nu 
står allt vid stranden ca 500 meter in från 
dammsidan på ett fint ställe med utsikt mot 
Borgahällan. Ta en tur förbi vetja, fika lite och 
njut av den fina utsikten!

Tack till alla för gott samarbete!

Text och bild: Thommy Persson

LOKALA FÖRETAG

Lokala företag har sponsrat ny 
grillplats i Borgafjäll

PROJEKT

Satsningen mot att marknadsföra Dorotea 
kommun fortsätter och i december 
genomfördes några olika kampanjer i 
sociala medier. Dessutom var vi med och 
annonserade i Expressens vinterbilaga. 
Ytterligare kampanjer väntar under vintern 
och våren. 

Innan jul blev Lapplands Sydport synlig 
på appen NOA Nordic Outdoor Adventure 
som finns att ladda ner gratis. Här kan du 
hitta inspiration på olika typer av aktiviteter 
runt om i Sverige och arbetet med att utöka 
informationen om Lapplands Sydport pågår. 
Till sommaren kommer Dorotea kommun att 

finnas med på Naturkartan. Genom att lägga 
in våra olika vandringsleder så hoppas vi att 
fler hittar ut i vår vackra natur! Dessutom 
fortsätter vi att utveckla vår turistweb 
www.lapplandssydport.se.

Välkommen att höra av dig med tips och 
idéer på platser och aktiviteter som är 
intressanta för våra besökare!

Ulrika Stenberg
ulrika.stenberg@dorotea.se
073-023 48 58

Lapplands sydport

Bilder: Torbjörn Thomsen
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PROJEKT

I Digitala Steget har nu Jennie Larsson 
som planerat avslutat sitt vikariat som 
projektcoach och jag, Hanna Gimbergsson, 
återgått. Stort tack Jennie för allt du har gjort 
för företagen i projektet! Dina insatser har 
varit så värdefulla.

Nu har vi i Digitala Steget ett par månader 
kvar då vi kan göra insatser för företagen. 
Sedan går vi över i avslutsfasen då vi 
sammanställer resultat och redovisar 
innan projektet avslutas till sommaren. Nu 
planerar hur vi bäst ska presentera resultaten 
samtidigt som vi färdigställer alla våra aktiva 
insatser hos företagen. Till exempel hjälper vi 
de sista företagen att lansera sina hemsidor. 
Ytterligare ett företag i Dorotea har byggt sin 
hemsida via Digitala Steget och den kommer 
att lanseras snart. Så i nästa Näringslivsnytt 
kan vi berätta mer om den!

Det känns smått overkligt att projektet 
nästan är slut, men samtidigt är jag glad att 
se den utveckling som projektets företag har 
gjort. Många har byggt nya hemsidor, börjat 
med onlinebokning, fått bättre strategier för 
sociala medier och så vidare. Att synas på 
nätet är framtiden och det är superbra att 
så många av Västerbottens företag når sina 
kunder där. 

Är du en turistföretagare och funderar på om 
Digitala Steget kan hjälpa dig med något? Än 
finns det tid att höra av dig! Du når mig på 
kontaktuppgifterna nedan. 

Hanna Gimbergsson
073-803 70 45
hanna.gimbergsson@dorotea.se

Digitala Steget går mot sitt slut

NiMR är snart i avslutsfasen men har några kommande 
aktiviteter kvar. Inom kort kommer projektet att kunna erbjuda 
bland annat några workshops i företagsekonomi och hur du 
som företagen kan ”läsa mellan raderna” utifrån ditt ekonomiska 
underlag. Håll utkik på sociala medier eller i din mejlinkorg efter 
inbjudningar till workshopparna! 

För mer information om NiMR, kontakta

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

Nya 
workshops i 

nimr

Hej! Jag heter Amanda Hansson och är ny 
ungdomskonsulent i Dorotea kommun. Planeringen för 
det kommande året i projektet Youth up North är nu i 
gång, och vi vill gärna samverka med dig som företagare i 
kommunen. Varmt välkommen att kontakta mig!

Amanda Hansson
0738418996 
amanda.hansson@dorotea.se

nå ungdomar genom 
samarbete med youth up 
north

PROJEKT
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Sista chansen att söka bygdemedel
Bygdemedel är pengar som kan sökas i 
bygder som påverkats av utbyggnaden av 
vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå 
till reparationer av skador som uppkommit 
på grund av vattenregleringen. Utöver 
detta går det även att söka bygdemedel 
för investeringar som är till allmän nytta i 
bygden.

När kan jag söka bygdemedel?
Ansökningsperioden sträcker sig från 1 
november till 31 januari. 

Vem kan söka bygdemedel?
Registrerade organisationer som är öppna 
för alla och har ett organisationsnummer kan 
söka bygdemedel, till exempel bygdegårds-, 
hembygds- och idrottsföreningar eller andra 
föreningar som verkar i bygden.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel 
för:
• Reparation och upprustning av 

bygdegårdar
• Inköp av fast utrustning
• Förbättring av idrottsanläggningar
• Markering och upprustning av stigar och 

leder.

Exempel på vad du inte kan söka 
bygdemedel för:
• Driftkostnader för byggnader
• Inköp av möbler och andra lösa 

inventarier
• Drift eller underhåll av fordon
• Investeringar som kan behöva fortsatta 

bidrag
• Investeringar som redan är genomförda
• Egen arbetstid.

Läs mer och hitta länk till ansökan på 
Länsstyrelsens webbplats

Text hämtad från Länsstyrelsens webbplats

DOROTEA KOMMUN

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling/utveckling-med-bygdemedel.html
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling/utveckling-med-bygdemedel.html
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I höst skickade Dorotea kommun ut en 
offertförfrågan för två sexhjulingar till 
räddningstjänsten. Sexhjulingarna behövs 
vid till exempel skogsbränder och olyckor 
som skett på otillgängliga platser. Av dem 
som skickade in offerter hade Dorotea Motor 
och Allservice det bästa erbjudandet, så vi 
köpte av dem. Vi handlar med glädje lokalt 
när vi har möjlighet, så skicka in svar på de 
offerter och upphandlingar vi skickar ut!  

vi vill handla lokalt 
när vi kan

DOROTEA KOMMUN

Näringslivet har i vissa landsbygdskommuner 
särskilda utmaningar som påverkar deras 
utvecklingskapacitet. I syfte att stärka dessa 
kommuner har regeringen beslutat om ett 
särskilt statsbidrag på 1 760 000 kronor 
årligen under perioden 2022–2024 till 39 
kommuner med särskilda geografiska och 
demografiska utmaningar.

– Det är av stor vikt att kommunernas 
förutsättningar att utveckla företagsklimat 
och näringsliv stärks i ett långsiktigt och 
hållbart perspektiv. Våra erfarenheter av 
tidigare insatser i dessa kommuner är mycket 
positiva, säger landsbygdsminister Anna-
Caren Sätherberg. 

De utmaningar som de aktuella kommunerna 
står inför handlar bland annat om 
sårbara näringslivsstrukturer, negativ 

befolkningsutveckling, långa avstånd 
till kunder och leverantörer samt glesa 
servicestrukturer.

Statsbidraget som regeringen nu ger 
till 39 gles- och landsbygdskommuner, 
däribland Dorotea kommun, under perioden 
2022-2024 är en satsning inom ramen för 
regeringens landsbygdspolitik. Det var ett av 
förslagen som presenterades i propositionen 
En sammanhållen politik för Sveriges 
landsbygder – för ett Sverige som håller ihop.

Regeringen har tidigare beslutat om 
totalt 300 000 000 kronor till satsningen 
och ger nu ytterligare stöd till utveckling 
av företagsklimat och näringsliv i dessa 
kommuner.

statsbidrag till 
näringslivsutveckling 
förlängs till 2024

FÖRETAGSBESÖK

I somras tog vi en tur upp till vackra Borgafjäll 
och besökte Cecilia och Joakim Engwall som 
driver boende- och restauranganläggningen 
Borgagården. Vädret var fint och solens 
strålar belyste den mäktiga Borgahällan som 
tornade upp sig på andra sidan Borgasjön. Vi 
klev ut ur bilarna och blev glatt välkomnade 
av Joakim. 

På Borgagården kan man bo i stugor och i 
somras var de i princip fullbokade. De flesta 
gästerna är familjer med lite äldre barn och 
par som vill unna sig en härlig fjällvistelse. 
- I fjol hade vi även en hel del aktivitetsgäster, 
berättar Cecilia. Vi har 15 båtar med motor 
som vi hyr ut och som ligger i olika vatten.
Under de år som Cecilia och Joakim har drivit 
Borgagården har verksamheten vuxit och nu 
har de cirka 10 anställda varav fyra på heltid. 
- För att vi ska kunna anställa fler behövs mer 
boendemöjligheter, säger Joakim. 

På gården finns dock inte bara människor 
utan även höns, ankor, lamm och kaniner. 
Djuren är särskilt populära bland de yngre 
gästerna, medan de äldre gärna slår sig ner 
i saloonen med Western- och fjälltema. För 
Cecilia och Joakim är det viktigt att driva 
en verksamhet som andas hållbarhet och 
familjär känsla. 
- Vi har inget matsvinn i vår restaurang 
eftersom gästerna får förboka de rätter de 

ska äta, berättar Cecilia. Sedan arbetar vi 
mycket med lokala råvaror. 

När pandemin slog till fick Cecilia och Joakim 
snabbt ställa om verksamheten. Joakim är 
snickare i grunden och med hans kunskaper 
och deras samlade kreativitet tog det inte 
lång tid förrän de hade en ny produkt till 
salu: Borgastolen. Stolen tillverkade de i 
verkstaden och eftersom beställningarna 
rullade in i raskt tempo och de fick bra 
pandemistöd kunde de behålla sin personal. 
- Vi har sålt några hundra stolar sedan dess, 
berättar Joakim. Även i nuläget fortsätter 
vi att tillverka dem och nu har vi fått ett bra 
avtal med Bussgods så att det är enklare och 
billigare att frakta dem.

Inom den närmaste framtiden siktar Cecilia 
och Joakim på att bygga fler stugor. Till 
vintern kommer de, utöver stolarna, även att 
tillverka och sälja skidstavar i bambu. 
- Man ska kunna beställa en stav som är helt 
anpassad efter ens egen längd, säger Joakim. 

Innan vi tackar för oss och kliver in i bilarna 
stannar vi till och beundrar Borgahällan en 
sista gång. 
- Utsikten är det bästa med att driva företag i 
Borgafjäll, ler Cecilia. 

Text och foto: Hanna Gimbergsson

borgagården 
välkomnar dig 
till fjällen
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FÖRETAGSBESÖK

När du kör längs väg 1052 kan du se en 
röd, mysig liten stuga längs med vägen i 
Östra Ormsjö. Där har Barbro Nordlander 
Andersson sin butik Fyra händer. I år firar 
Barbro 40 år som egen företagare, varav hon 
har drivit butiken i Östra Ormsjö i 27 år. 
– Folk tycker att det är roligare att stanna till 
i en liten by än i en stad eller ett samhälle, 
berättar Barbro. Det är så många som åker 
den här vägen nu för tiden. 

Barbro startade Fyra händer 1981 
tillsammans med en väninna. Då sålde de 
garner och vävningsprodukter i butiken som 
då låg i Dorotea. De hann hålla till i både 
Dorotea IF:s förra lokaler och i Gallerian 
innan Barbro till slut flyttade butiken hem till 
Östra Ormsjö och började nischa sig inom 
inredning, dekoration och damkläder. 2009 
byggde Barbro ut butiken.
– För att starta ett företag måste man våga 
och aldrig ge upp, säger Barbro. Det går 
upp och det går ned så det gäller att ha is i 
magen. 

Barbro har även en webbshop och även 
om butiksförsäljningen har påverkats av 

pandemin har inte webbshoppen gjort det. 
Barbro berättar att kunderna brukar titta i 
webbshoppen och se vad de vill ha för att 
sedan ringa och beställa. 

Under vintern har Barbro haft butiken öppen 
för bokade besök men i maj började hon med 
fasta öppettider igen. Hon har även en loppis 
i byggnaden bredvid butiken som lockar en 
hel del folk. 
– Jag kommer att fortsätta driva butiken så 
länge det är roligt, säger Barbro. 

Vi tackar för ett härligt besök! 

Text och foto: Hanna Gimbergsson

fyra händer gör ormsjö trevligare I juni besökte Greger, Staffan, Olli, Gabriel 
och Hanna ELBK Svarv och Nordic Tunneling 
Service AB för att få se och höra mer om 
deras verksamhet. Vi fick träffa Felix Näsström 
som tillsammans med Kalle Jatko driver 
företagen. 2016 träffades de och startade 
Nordic Tunneling Service AB, varefter de 
köpte ELBK Svarv AB vid årsskiftet 2018/2019. 
Nordic Tunneling Service AB köper gamla 
borriggar från gruvor, renoverar dem och 
säljer dem. Oftast flyttar riggarna vidare till 
gruvor utomlands. ELBK Svarv tillverkar de 
reservdelar som behövs för riggrenoveringen. 

– Vi har mer och mer styrt över ELBK:s 
tillverkning till komponenter som behövs för 
renoveringen, berättar Felix. Vi har investerat 
i bland annat femaxliga svarvar som kan 
tillverka det vi behöver. 
Vi får en rundtur på fabriksgolvet och får 
bland annat se en sådan svarv, som är stor 
som en lastcontainer och väger ett ansenligt 
antal ton. Trots storleken uppvisar maskinen 
en imponerande precision i sitt arbete.

Pandemin har gjort att det är krångligt att få 
tag på råmaterial och att en del material har 
blivit dyrare. 

– En annan utmaning är att vi har brist på 
utrymme, säger Felix. Däremot har vi lätt att 
rekrytera personal, vilket känns skönt. 

En spännande och kreativ del av Nordic 
Tunneling Services arbete är att förbättra 
riggarna i stället för att bara återskapa 
originaldelarna i renoveringen. 
– Vi vill gärna bygga om reservdelarna vi 
reparerar riggarna med för att förbättra 
funktionen där vi kan, säger Felix. Det är 
roligt!

Utanför lokalen står ett par riggar som 
ska renoveras. Vi stannar upp och tittar 
på dem och Felix förklarar hur armen som 
driver borrhuvudet fungerar. Det är riktigt 
intressant att få se!

Tack för ett spännande besök!

Text och foto: Hanna Gimbergsson

nordic tunneling service gräver guld

FÖRETAGSBESÖK
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LÄRCENTRUM

Fler anställs i Dorotea tack 
vare projekt sikt 2.0
Projekt SIKT 2.0 är i genomförandefas och arbetar 
aktivt med aktiviteter och jobbspår för deltagare. 
Projektet har nu genomfört 2 jobbspår inom ”vård 
och omsorg” samt ”lokalvård”. I Dorotea deltog en 
deltagare i lokalvårdsspåret vilket utmynnade i en 
anställning hos det privata företag som deltagaren 
hade sin praktik på. Utöver jobbspåren har projektet 
haft deltagare ute i praktik både hos privata företag 
samt inom kommunal verksamhet. En av dessa 
praktikplatser har utmynnat i en anställning i form 
av extratjänst på Strandenskolan. Inom kort kommer 
jobbspåret ”Starta eget” att påbörjas, med en 
deltagare från Dorotea. Utöver jobbspåren fortsätter 
projektets övriga aktiviteter såsom trafikkunskap, 
språkcafé, teknikintroduktion mm.
Ett jobbspår är en kortare kurs på allt från 5 – 20 
veckor och innehåller både teori och praktik.

För mer information, kontakta mig gärna!

Peter Ahlqvist 
Projektmedarbetare i Dorotea
072-740 23 83 
peter.ahlqvist@dorotea.se

Personal från Lärcentrum deltog i 
november 2021 på en två dagars 
workshop anordnad av Akademi 
Norr, Lapplands Lärcentra och 
Skellefteå Campus där tjänstemän 
och politiker från 26 kommuner 
samlades för att analysera arbetet 
med kompetensförsörjningsfrågor. 
Målet med dagarna var att få till 
ett underlag för en gemensam 
projektansökan för fortsatt 
arbete med att öka tillgången till 
eftergymnasiala utbildningar både för 
näringsliv och offentlig sektor.

Integrationsenheten tog emot åtta 
vidarebosättare (kvotflyktingar) under 
slutet av 2021. Vi som handledare 
möts av tacksamhet från dessa 
människor. Samtliga uttrycker glädje 
att få bo i trygga Dorotea, och ser en 
framtid i vår kommun.
Vi förväntas ta emot ytterligare åtta 
vidarebosättare under 2022.

Dorotea Kommun ingår i nätverket 
Västerbottensvux där man samverkar 
kring att upphandla och samordna 
yrkesutbildning. Inför 2022 beviljades 
Västerbottensvux cirka 140 miljoner 
kronor i statsbidrag av Skolverket för att 
finansiera utbildning inom yrkes- och 
lärlingsvux. Satsningen på yrkesvux bidrar 
till att fler vuxna ges möjlighet att läsa en 
yrkesutbildning. Det är viktigt inte minst 
utifrån den brist på gymnasialt utbildad 
arbetskraft som man ser idag samt att 
urvalsreglerna ändrades från 1 juli 2021 och 
innebär idag att prioritetsgrunden ”minst 
utbildning” ersätts med ”störst behov”. 

Kommunerna har tydliga regler att följa vid 
bedömningen av vilka som har störst behov 
av utbildning och som ska prioriteras när ett 
urval måste göras. Syftet med förändringen 
är bland annat att de som vill läsa på komvux 
för att ställa om till en annan yrkesbana ska 
ha möjlighet att göra det i högre utsträckning 
än idag. 

Är du intresserad av att veta mer om 
vilka möjligheter som finns för dig som 
privatperson eller arbetsgivare är du 
välkommen att höra av dig till Lärcentrum för 
information:
Studievägledning | Dorotea Lärcentrum 

stora satsningar på 
yrkesutbildningar för vuxna 2022

kompetensverkstad med 
26 kommuner

Nya Doroteabor har 
anlänt

Bilder: Kent Norberg

LÄRCENTRUM

https://dorotealarcentrum.se/vagledning/
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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*
Lista med regeringens stöd

Förlängning av omställningsstödet *
Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning på grund av pandemin har 
minskat i väsentlig utsträckning. Stödet gäller även egenföretagare. Regeringen har meddelat 
att stödet ska återinföras för december 2021 och januari-februari 2022. Det kan även bli 
aktuellt med ytterligare förlängningar. Du kan ännu inte söka stöd för de nya perioderna.
Sök stödet på Skatteverkets webbplats 

Omsättningsstöd för egenföretagare *
Stödet gäller dig som egenföretagare som har förlorat omsättning till följd av pandemin. 
Regeringen avser att förlänga omsättningsstödet till att även gälla december 2021. Du kan 
ännu inte söka stöd för den perioden. 
Länsstyrelsens sida om omsättningsstödet

Korttidsarbete
Stödet för korttidsarbete har förlängts till att även gälla juli, augusti och september 2021. 
Ansökningsperioden öppnar den 3 november. Du kan läsa mer på Tillväxtverkets sida nedan.
Tillväxtverkets sida om korttidsarbete

FÖRETAGSSTÖD

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 Näringslivsnytt. På denna sida hittar du 
länkar till samlingssidor med information från olika aktörer. Därefter hittar du 
de mest relevanta stöden från regeringen och regionen. 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 OLIKA FÖRETAGSSTÖD

FÖRETAGSSTÖD

•  

•  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/foretag/
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html
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/korttidsarbete-2021.html
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/


1 8

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

Stöd från regionen

FÖRETAGSSTÖD

ha en fin start på året!
önskar vi på näringslivsenheten 

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

