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Tiden går fort när man har roligt. Den sista 
juli är Digitala Steget slut och den dagen är 
även min sista dag som anställd på Dorotea 
kommun. När jag började här i november 
2019 kändes den dagen avlägsen, men det 
är bara att konstatera, lätt klyschigt, att tiden 
bara har flugit förbi. 

Där i början av min anställning satt vi 
projektcoacher i Digitala Steget och 
planerade hur vi på bästa sätt skulle möta 
besöksnäringens behov av hjälp. Vi landade 
i att hålla seminarier och workshops inom 
olika områden av digital marknadsföring och 
planerade att hålla dessa på olika platser i 
Västerbotten för att alla företag skulle kunna 
delta. Lyckligt ovetande var vi då om den 
pandemi som så starkt skulle komma att 
prägla de nästkommande två åren. 

När samhället stängde ned kunde projektet 
ställa om och hålla alla aktiviteter digitalt, och 
även om flera företag inte kunde fortsätta 
delta på grund av permitteringar eller 
verksamhetsomställningar, var det flera andra 
som vittnade om att projektaktiviteterna 
låg helt rätt i tiden. När verksamheten låg 
på is eller gick på låg fart fanns plötsligt mer 
tid till kompetensutveckling. Det har varit 

så kul att följa företagens resa mot att bli 
mer närvarande på nätet och få fler kunder 
där, och jag känner mig stolt över att ha fått 
jobba i ett projekt som har gjort skillnad på 
riktigt.

Som näringslivsenhetens kommunikatör 
fick jag se hur inte bara besöksnäringen 
utan även andra branscher ställde om och 
räddade sin verksamhet genom kreativitet 
och hårt arbete. Genom företagsbesöken har 
vi fått träffa smarta, drivna och kompetenta 
företagare som inte bara vill utveckla sitt 
företag utan även sitt närområde. Många 
gånger har jag slagits av den yrkesstolthet 
som Doroteaföretagarna visar och det sätt 
på vilket de brinner för förbättring. Det har 
varit mycket inspirerande och lovar gott inför 
framtiden!

Även om min tid i Dorotea snart är över 
ser jag fram emot vad kommande år har 
att erbjuda denna fina bygd. Det ska bli 
spännande att fortsätta följa kommunens 
näringsliv och se utvecklingen fortsätta. 

Tack för de här åren och ha en fin sommar!

Hanna Gimbergsson

NÄRINGSLIVSENHETEN

Tack för den här tiden

NÄRINGSLIVSRÅDET

Näringslivsrådets arbete under 
våren
Under slutet av 2021 grundade Dorotea 
kommun i samarbete med föreningen 
Företagarna och Köpmannaföreningen ett 
näringslivsråd med syfte är att skapa bättre 
dialog och samarbete runt frågor som är 
viktiga för näringslivet. Vi har haft två möten i 
år, den 26:e januari och den 23:e februari.
Protokoll från dessa möten, samt mer 
information om näringslivsrådet, finner du i 
denna länk:
Näringslivsrådet

Näringslivsrådets syfte och mål 
Under vintern har näringslivsrådet tagit 
fram syfte och mål för sitt arbete och rådet 
träffas igen den 3:e maj i syfte att ta fram en 
handlingsplan med aktiviteter som gör att vi 
når målen.

Syfte
Syftet med näringslivsprogrammet och 
handlingsplanen är att skapa en gemensam 
syn på hur vi tillsammans ska arbeta för att 
skapa goda förutsättningar för företagande i 
Dorotea genom ett förbättrat företagsklimat

Mål
Det övergripande målet är ett förbättrat 
företagsklimat som skapar goda 
förutsättningar för att driva, utveckla, starta 
och etablera företag i Dorotea kommun.

Delmål
• Företagsklimatet ska förbättras. 

• Kommunens inköpsansvariga ges   
kännedom om det lokala näringslivets   
för att inköp i möjligaste mån ska ske lokalt.

• Vid kontakter med näringslivet ska service 
och gott bemötande vara ledord.

• Tillväxt och sysselsättning hos befintliga 
företag ska öka. 

• Kommunen och näringslivet ska sträva 
efter att skapa likvärdiga villkor för 
företagande utifrån ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv. 

• Kompetensförsörjningen till företag 
ska underlättas och matchning mellan 
utbildningsutbudet och näringslivets behov 
förbättras. 

• Våra grundskoleelevers kännedom och 
kunskap om lokala yrken och branscher ska 
öka.
• Andelen lokala företag som deltar i 
kommunens upphandling ska öka. 

• Andelen upphandlingar från lokala företag 
ska öka. 

• Andelen kommunal verksamhet i egen regi 
ska minska.

• Antalet nystartade företag ska öka. 

Text: Gabriel Holmlund

https://www.dorotea.se/naeringsliv-och-arbete/naeringslivsraadet/
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VÄNLIG VILDMARK

Lapplands Sydport
DESTINATION DOROTEA – BORGAFJÄLL

www.lapplandssydport.se

PROJEKT

Under våren har projekt Lapplands Sydport 
haft två annonser i tidningen Vagabond 
och inför försommaren planeras annonser i 
Aftonbladets resebilagor. Allt för att i så stor 
utsträckning som möjligt synliggöra Dorotea 
kommun som resmål. 

Vi har även startat upp en egen sida hos 
Naturkartan: www.naturkartan.se/dorotea 
Den här sidan fylls på med aktiviteter, 
vandringsleder, sevärdheter med mera 
och förhoppningen är att hinna få med 
så mycket som möjligt innan sommaren. 
Kompletterande information finns även på 
Naturkartan Västerbotten. 

Sommarens nya turistbroschyr Lapplands 
Sydport kommer att börja distribueras inom 
kort och det kommer även komma en ny 
upplaga av Vildmarksvägen-broschyren.

I slutet av maj, 20-22, är det en Outdoor-
mässa i Stockholm där Lapplands Sydport 
kommer att finnas med och dela ut 
broschyrer samt berätta om vårt område. 
Fokus är utomhusaktiviteter och upplevelser 
och mässan arrangeras av Nordic Outdoor 
Adventures. 

Vill du eller dina besökare ha information om 
Lapplands Sydport och hämta broschyrer 
med mera? Våra InfoPoints i Dorotea 
kommun för år 2022 är följande: Marikes 
Hantverksbod, Lapplandsfloristerna, Ica 
Nära Wiks lanthandel, Ica Ormsjödalen 
och Ica Borgafjällens lanthandel. Fler 
InfoPoints kan tillkomma och det kommer 
även finnas broschyrer på andra platser. 
Den obemannade turistinformationen på 
Storgatan 40 (ingång till näringslivsenheten) 
är öppen 9 – 18 varje dag och där hittar du 
alla de broschyrer vi erbjuder. 

Vill du bli InfoPoint eller ha broschyrer hos 
ditt företag så är du välkommen att höra av 
dig!

Vår turistwebb är: www.lapplandssydport.se
Turistmail: turism@dorotea.se
Turisttelefon: 0942-140 63  
Vi försöker svara i telefon vardagar 9:30-16.

Tips, idéer och frågor: 
Välkommen att kontakta ulrika.stenberg@
dorotea.se

Lapplands sydport

Bilder: Torbjörn Thomsen

PROJEKT

Projektet Digitala Steget har nu gått in 
i sin slutrapporteringsfas. Förutom att 
sammanställa projektresultaten arbetar 
vi med en digital handlingsplan som vi 
ska ge våra företag – en guide till digital 
marknadsföring som sammanfattar den 
kunskap vi har delgett projektdeltagarna. 
Om du är med i Digitala Steget kommer 
handlingsplanen snart till en mejlinkorg nära 
dig. 

När vår resultatsammanställning är klar 
kommer vi att bjuda in till ett digitalt event 
där vi presenterar projektresultaten och 
firar lite. Det ska bli roligt, så håll utkik efter 
inbjudan!

Sedan förra Näringslivsnytt har Trollklinten 
lanserat sin fina nya hemsida genom Digitala 
Steget. Det känns kul att nu kunna visa upp 
den!
Trollklintens hemsida

Även om Digitala Steget inte längre kan 
ta kostnader kan jag som projektcoach 
fortfarande hjälpa dig med sådant jag 
kan göra själv, till exempel sätta upp en 
marknadsplan, bolla annonsering och 
titta på hemsidesproblem. Du når mig på 
kontaktuppgifterna nedan. 

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

Digitala Steget REDOVISAS SNART

https://trollklinten.se/
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Kapitalförsörjning
– träffa stora aktörer

Den 30 maj genomför vi en 
kapitalförsörjningsträff. De inbjudna aktörerna 
kan hjälpa dig som nuvarande eller blivande 
företagare på olika vis, från finansiering till 
företagsstöd och rådgivning med mera. Är du 
i tankarna att starta eget, utveckla ditt företag, 
investera eller nyfiken på möjligheter så är du 
välkommen på denna träff!

Datum, tid och plats
Måndag 30 maj kl 12:00 – 14:00 på Hotell 
Dorotea. Vi bjuder på lunch. 

Anmälan 
Anmäl dig till Gabriel Holmlund på 
gabriel.holmlund@dorotea.se senast torsdag 26 
maj. Ange eventuell specialkost.

Medverkande
Region Västerbotten, Handelsbanken, 
Norrlandsfonden, Almi och Garantia 

Företagsbesök
De medverkande aktörerna skulle gärna vilja 
besöka ett antal företag och ha djupare samtal. 
Om du vill ha ett besök och träffa dem enskilt, 
anmäl dig till Gabriel!

Varmt välkommen önskar näringslivsenheten!

Näringslivsenheten i 
Dorotea
Vi hjälper dig att lyckas med ditt 
företag! Du kan bland annat fråga 
oss om 
• företagsstöd
• företagsutveckling
• start av företag
• inflyttning
• digital marknadsföring. 

På näringslivsenheten arbetar 
Gabriel, Hanna, Thommy och 
Ulrika.  
Vill du komma i kontakt med oss?
Du hittar våra kontaktuppgifter på 
hemsidan.

Du har väl inte missat att anmäla 
dig till företagsregistret? Då får 
du våra mejl med inbjudningar, 
nyheter och relevant information. 
Anmäl dig här!

Vi har även en facebooksida där 
du kan läsa om det som händer i 
näringslivet och det vi på enheten 
gör. 
Följ oss här!

EVENEMANG OCH AKTIVITETER

Den 1 juni är du varmt välkommen till ett 
dialogmöte om företagsklimatet i Dorotea kommun, 
tillsammans med representanter från kommunen 
och Mats Andersson från Svenskt näringsliv. Vi går 
igenom resultatet av årets enkätundersökning och 
hoppas på en bra dialog om hur företagsklimatet 
kan bli bättre.

Hoppas att du har möjlighet att delta!

Tid: 12:00 – 13:30
Svenskt näringsliv bjuder på lunch.

Plats: Hotell Dorotea

Sista anmälningsdag: 25 maj

För mera info och anmälan se länken nedan.
Svenskt näringslivs hemsida

Utbildningsdag om upphandling
Dorotea kommun ser gärna att fler lokala entreprenörer har möjlighet att lägga anbud och 
bjöd därför in kommunens näringsliv till en utbildningsdag om offentlig upphandling den 28 
februari. Arvidsjaurs upphandlingsenhet höll i dagen och de åtta företagen som deltog fick 
bland annat lära sig att tyda upphandlingar, vad som krävs för att lägga anbud och hur man 
skriver anbud. 

Utbildning i Bas U och Bas P
För att kunna lägga anbud på vissa av Dorotea kommuns upphandlingar krävs Bas U- och 
Bas P-utbildningar. Den 18 mars genomförde därför näringslivsenheten en sådan utbildning 
på plats i Dorotea, där sex företag deltog. Utbildningen har redan lett till att företag kunnat 
lägga anbud på upphandlingar och vi ser fram emot att se de långsiktiga resultaten för 
näringslivet. 

Ladies Night i Vilhelmina
Den 29 mars i Vilhelmina genomfördes ett Ladies Night-evenemang på hotellet för kvinnliga 
företagare. NiMR i Dorotea sponsrade buss för företagare i Dorotea som ville fara dit och 
totalt deltog 17 företagare från Dorotea i kvällen, av drygt 40 deltagare totalt. Det bjöds på 
god mat, föreläsning, underhållning och härlig gemenskap. Kvällen var mycket uppskattad 
och vi hoppas att den blir ett återkommande evenemang!

Text: Hanna Gimbergsson

Välkommen till möte om 
företagsklimatet

genomförda Evenemang för 
näringslivet under vårvintern

EVENEMANG OCH AKTIVITETER

https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vasterbotten/mote-om-foretagsklimatet-i-dorotea_1183773.html
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Business region north
Det råder knivskarp konkurrens om 
arbetskraften i Norrland varför vi i inlandet 
behöver koncentrera våra resurser och bygga 
ett gemensamt varumärke för att höras och 
synas. Av detta skäl finns nu Business Region 
North som är en rekryteringsplattform i 
form av en hemsida med ett gemensamt 
budskap både i skrift och i bild. Hela idén är 
att koncentrera alla rekryteringsannonser 
i en gemensam kanal, en hemsida, som vi 
marknadsför via nätet och sociala medier.

Hemsidan skall förmedla bilden av en 
attraktiv region för en mångfald av 
människor. Hemsidan skall länkas till 
LinkedIn, Facebook och Instagram. Hemsidan 
är öppen för alla företag, kommuner och 
Region Västerbotten inom Region 10 (R10).

Hemsidan är under ständig utveckling och vi 
är fortfarande i ett tidigt skede.

Bakom satsningen står Teknikparken samt 
Vilhelmina, Dorotea, Sorsele och Lycksele 
kommuner. Kommunerna finansierar 
projektet med 25 000 kr. 

Oavsett kommun så är alla företag, oavsett 
bransch, välkomna att vara med!

Kolla på länken här: 
Business Region North

Text: Business Region North

FÖRETAGSBESÖK

Studera i Västerbotten drivs av Västerbottensvux som är ett samarbete mellan 
vuxenutbildningarna i samliga 15 kommuner i Västerbotten. Besök hemsidan för att ta del av 
information om arbetsmarknad och aktuella utbildningsstarter i Västerbotten.
Studera i Västerbotten

För information och utbildningsmöjligheter för dig som bor i Dorotea kommun kan du även 
besöka Lärcentrums egen hemsida: 
Dorotea Lärcentrum

studera i västerbotten 
– en utbildningsportal

DOROTEA KOMMUN

Äventyrslust AB verkar i Borgafjäll och 
drivs av Susanne och Anders Lindqvist. 
Susanne startade Äventyrslust som enskild 
firma medan hon fortfarande arbetade 
på ett konsultföretag inom bygg och 
anläggning. Året därefter, 2017, sade 
hon upp sig och omvandlade företaget 
till aktiebolag. I bolaget ryms både 
guide- och aktivitetsverksamhet samt 
konsultverksamhet i form av projektledning 
inom bygg och anläggning. 

På sommaren hyr Äventyrslust ut SUP:ar, 
stand up paddleboards, och på vintern hyr de 
ut fatbikes i samarbete med 69 grader nord. 
Företaget arrangerar även Borgafjäll Outdoor 
Weekend på Borgagården på somrarna, ett 
event där deltagarna kan prova på olika 
friluftsaktiviteter. 
– Egentligen skulle jag vilja utöka guide- och 
aktivitetsdelen, säger Susanne, men man 
behöver ju ha tid också! Men vi skulle gärna 
vilja vara med och bredda aktivitetsutbudet i 
Borgafjäll året om. 

Susanne och Anders bodde tidigare i 
Göteborg, men i och med sin kärlek till 
friluftsliv längtade de norrut. Sommaren 2007 
dök ett fritidshus i Borgafjäll upp på Blocket 
och Susanne och Anders slog till. 
– Vi köpte stugan osedd, skrattar Susanne. 
Det här var före exploateringen i Borgafjäll 
så då var det verkligen lugnt här. När vi kom 
körande upp mot byn och fick första glimten 
av Klöverfjället kunde vi känna hur all stress 
bara rann ur kroppen och lugnet infann sig. 
En sådan fantastisk känsla!

Susanne och Anders upptäckte snabbt att 
vandringslederna kring Borgafjäll var dåligt 
utmärkta och dokumenterade. Någon borde 
skriva en guidebok, tyckte Susanne.
– Och sagt och gjort, 2015 skrev jag den 
första guideboken om Borgafjäll med 
omnejd. Senare skrev jag tillsammans med 
Bertholof Brännström en större guidebok om 
hela Södra Lapplandsfjällen. 

Numera är Susanne och Anders 
permanentboende i Borgafjäll. Efter att 
ha trivts i sin stuga i många år köpte de 
sedermera en tomt av kommunen, Susanne 
ritade huset och nu har de hunnit bo i det 
nybyggda huset i drygt ett år. Pandemin och 
kriget verkar inte ha påverkat byggtakten i 
Borgafjäll, säger Susanne som jobbar som 
kontrollansvarig. 
– Inför sommaren byggs det fortsatt i rasande 
takt, berättar Susanne.

För Äventyrslust del märktes 
pandemiboomen inom friluftsliv under 
sommaren 2020, men Susanne berättar att 
det var mycket lugnare sommaren 2021. 
– Men sommaren är definitivt vår högsäsong, 
säger Susanne. Det är särskilt roligt att ha 
guidade SUP-turer om morgnarna, när sjön är 
alldeles blank och stilla. 

Utmaningen med att driva företag i Borgafjäll 
är avstånden. För äventyrsdelen av företaget 
är det självklart en fördel att vara på plats i 
fjällvärlden, men för konsultdelen är det lite 
av en utmaning. 
– Det gäller att hitta kunder som finns i 
närområdet, säger Susanne.

Text och foto: Hanna Gimbergsson

Äventyrslust 
har flyttat till 
borgafjäll

https://businessregionnorth.com/ 
http://xn--studeraivsterbotten-owb.se/
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FÖRETAGSBESÖK

Mijoli är en byggfirma som startades av 
Mikael Johansson 2014. 2018 flyttade han 
företaget till Dorotea kommun. Företaget har 
tre anställda och när vi gör ett besök hos dem 
i juli 2021 håller de på att helrenovera och 
bygga om ett hus i Västsjö. Vi får gå in och 
beundra bland annat det nylagda stengolvet 
i hallen och de vackra fönstren genom vilka vi 
ser Arksjön glittra nere i dalen. 

– Det finns gott om arbete. Pandemin har inte 
påverkat mitt företag negativt, säger Mikael. 
Jag har tur att ha mycket duktiga anställda! 
Däremot är det svårt att rekrytera och hitta 
mer bra arbetskraft. Jag behöver anställa fler 
duktiga och självgående personer om jag ska 
kunna expandera. 

Vi går en sväng genom huset och ställer oss 
utanför för att prata vidare. Gården är full 
av snickerimaskiner och byggmaterial som 
vittnar om hög aktivitet vid arbetsplatsen.
– En av mina drivkrafter till företagande är att 
få bo kvar i hembyn, berättar Mikael vidare. 
Då behöver man något att göra! Jag tycker 
att det roligaste är att få bygga och renovera 
hela hus, jämfört med att bara delrenovera. 
Det allra enklaste är dock att bygga nytt, då 
får man bara smälla upp allt från grunden. 

Tack för ett roligt besök!

Text och foto: Hanna Gimbergsson

Mijoli bygger i kommunen

FÖRETAGSBESÖK

ICA Dorohallen har fått nya handlare, 
nämligen Pär och Jeanette Wincent från 
Skellefteå respektive Lycksele. 
– Jag har alltid haft en tanke om att driva 
eget, men det är en process, berättar Per som 
började jobba på Ica 2003. 2009 byggdes 
en Ica Supermarket i Lycksele där Per blev 
ställföreträdande handlare innan han 2018 
tog över Ica-butiken i Backe. När annonsen 
gick ut om att ICA-butiken i Dorotea behövde 
nya handlare blev Pär och Jeanette genast 
intresserade.

– Jeanette och jag har haft en dröm om att 
jobba tillsammans med en butik i den här 
storleken så det här var perfekt, säger Pär. Vi 
var här på sportlovet 2021 och 22 april fick 
vi veta att vi var förstahandskandidater. 1 

september tog vi över butiken. Vi känner oss 
välkomna av kunderna och har bara upplevt 
det positivt att vara här. 
– Det har gått supersmidigt med alla tillstånd 
och vi är jättenöjda med bemötandet vi har 
fått från kommunen. Det är också kul att det 
finns andra butiker på orten.

Pär och Jeanette berättar vidare att de har 
tagit in barnsaker och även har fått in ny 
brödinredning. 
– Steg för steg kommer vi att bygga upp 
butiken, berättar Pär.

Vi önskar Pär och Jeanette ett varmt lycka till!

Text och foto: Hanna Gimbergsson

Nya handlare på ica dorohallen 
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Under pandemin har det pratats mycket 
om dem som åker i väg till sitt fritidsboende 
för att distansarbeta därifrån på deltid. Jens 
Larsson är en av dem som faktiskt tog klivet 
till att flytta till sin stuga på heltid och arbeta 
därifrån. Sedan i somras bor den tidigare 
Östersundsfotografen i Borgafjäll varifrån han 
driver sin fotograf- och skribentfirma. Vi får 
träffa honom i hans hem, tillika kontor, för att 
höra om hans företagsresa och etablering i 
Borgafjäll.

Efter att ha jobbat som journalist för 
Östersunds-Posten i 15 år och sedan på 
kommunikationsbyrå i Östersund, växte 
tanken fram hos Jens att starta eget företag 
och arbeta som konsult från fjällvärlden i 
stället. Nu frilansar han för byrån som han 
tidigare arbetade för och tar även andra 
uppdrag. 

– Det roligaste är att göra natur- och 
jaktreportage, säger Jens och berättar även 
att det hittills har gått bra att driva eget.
– Jag har jobb så att jag överlever. Det var 
hyfsat i höst, sen blev det lugnt i december 
och januari, men nu har jag fullt upp. För 
några år sedan hörde jag av frilansande 

journalister och fotografer att det var svårt 
att få uppdrag, men nu är min bild att det är 
en bransch som går ganska bra. Det är dock 
säkert till hjälp att jag har ett stort nätverk 
sedan tidigare.

Eftersom Jens ursprungligen kommer från 
Åsele är Borgafjäll lite av hans hemmafjäll, 
vilket också bidrog till hans beslut att köpa 
stuga där vid årsskiftet 2015/2016. Han 
visste också att Borgafjäll var snösäkert och 
dessutom ville han ha bra skidspår och goda 
jaktmöjligheter. Att sitta i byn och arbeta har 
också fungerat bra.
– Bara fibern fungerar är det ju lugnt, och det 
har den gjort, berättar Jens. Däremot vore 
det på sikt bra med en kontorsbyggnad i byn, 
för att kunna sitta någon annanstans och få 
social samvaro under arbetsdagen.

Innan vi tackar för oss frågar vi Jens hur han 
ser på framtiden som företagare i Borgafjäll.
– Jag kommer fortsätta vara här under 
överskådlig framtid, svarar Jens. Sedan får vi 
se i vilken utsträckning det blir, men jag trivs 
otroligt bra och är glad att jag flyttade hit.

Text och foto: Hanna Gimbergsson

Nystartat fotografföretag i Borgafjäll

FÖRETAGSBESÖK



1 4 1 5

FÖRETAGSSTÖD

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

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

De flesta stödåtgärderna med anledning av covid-19 har upphört att gälla. 
Nedan hittar du dock länkar till samlingssidor med stöd från olika aktörer, 
både covidrelaterade stöd och vanliga. Du hittar även ett axplock av regionens 
företagsstöd.

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

Översikt över OLIKA FÖRETAGSSTÖD

FÖRETAGSSTÖD

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.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


ha en fin sommar!
önskar vi på näringslivsenheten

Gabriel, Hanna, Olli, Thommy, Ulrika 


