
 

 

 

Näringslivskontorets 

Nyhetsbrev nr 4 2020 
 

Förstärkt företagssupport för Nordanstigs företag 

Många företag i Nordanstig har en svår situation på grund av Coronapandemins effekter. Det vet vi efter 

att näringslivskontoret har varit i telefonkontakt med ett 70-tal företagsledare. Ekonomisk kris, 

permitteringar och varsel är vad vi hör. Men det är glädjande att höra att det också går bra för flera! 

 

För att kunna ge support till er som så önskar har vi tillfälligt förstärkt vår egen organisation med en 

kvalificerad resurs, Lena Krantz, egenföretagare som närmast kommer från Njurundaföretagarna.  

Ett samarbete har också inletts med HNA för att få tillgång till kostnadsfria affärsrådgivare. Redan har 

flera företag fått hjälp med att göra nödvändiga insatser och i rätt ordning. 

 

Ingeli och Lena fortsätter att ringa er företagsledare för att stämma av läget och lotsa vidare till en 

rådgivare för den som vill. Samtalen ger oss också en kunskap om det är några andra åtgärder som kan 

behövas. Exempelvis tips om arbetskraftsbehov där det går bra för att kunna lätta på kostnadsbördan hos 

de som har det tungt. 

 

Välkommen att själv ta kontakt med näringslivskontoret så försöker vi hjälpa till!  

 

Lena Krantz, 070-492 03 00, lena.krantz@nordanstig.se  

Ingeli Gagner, 070-392 12 60, ingeli.gagner@nordanstig.se 

 

Omställningsstöd till små och medelstora företag 

Region Gävleborg avsätter 15 miljoner kronor till omställningsstöd för små och medelstora företag för 

att underlätta en nyorientering av verksamheten. Stödet är på 100% och max 100 000kr och kan sökas 

tidigast i slutet av vecka 17. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser för att möta krisen i 

företag med en större marknad än den lokala. 

 

Exempel på stödberättigande kostnader kan vara: 

- Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet 

- Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning 

- Kostnader för extern utbildning och kompetensutveckling för att bredda verksamheten 

- Produktutveckling och marknadsföring, mm 

 

Läs mer på regionens hemsida: Omställningsstöd till små och medelstora företag 

 

Ta gärna kontakt med Region Gävleborgs handläggare av företagsstöd innan du gör din ansökan: 

 

foretagsstod@regiongavleborg.se eller telefon 026-15 40 00. 
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Nya regler om korttidsarbete – nu upptill 80% i ersättning 

14 april meddelade regeringen att arbetsgivare ska ha möjlighet att under maj, juni och juli ansöka om 

stöd för korttidsarbete för upp till 80 procent av arbetstiden. Detta gäller även för dig som redan har 

ansökt om stöd, men du behöver inte göra en ny ansökan nu. 

 

Du som ska söka stöd före lagändringen träder i kraft söker fortsatt stödet på nuvarande nivåer, det vill 

säga 20, 40 eller 60 procent. Justering av stödnivån äger rum efter lagändringen, vi kommer att meddela 

i god tid hur detta ska gå till. 

 

Läs mer på tillväxtverkets hemsida: Korttidsarbete 

 

Utbildning och kompetenshöjning – ett bra alternativ vid permittering och varsel 

Ett tips från vuxenutbildningen i Nordanstig är att nu ta chansen att komplettera sin utbildning eller lära 

sig något helt nytt. Individuella och skräddarsydda program inom många olika ämnen kan anordnas 

lokalt genom CFL och Hälsinglands Utbildningsförbund.  

 

Ta kontakt med näringslivskontoret eller direkt med Lena Åslund-Lööf, CFL, för att få träffa en studie-

och yrkesvägledare som lotsar vidare i kursutbudet. Permitterad och varslad personal kan genom en 

utbildningsinsats förbättra möjligheten till jobb inom andra branscher, och du som företagsledare kan 

passa på att förbättra dina egna kunskaper inom data, engelska, digitalisering etc. 

 

Kommunens arbetsmarknadsenhet kan också hjälpa till med detta. 

 

Lena Åslund-Lööf nås på telefonnummer 072-541 74 11 eller via mail lena.aslund.loof@hufb.se 

 

Bra sidor att ha koll på 

På verksamt.se och hos tillväxtverket hittar du bra information för företagare i coronatider. 

 

https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset 

https://tillvaxtverket.se/  

 

Näringsliv Nordanstig 

Så heter näringslivskontorets egen Facebook-sida. Leta reda på den om du är facebook-användare. Där 

delar vi sånt som rör dig som företagare i vår kommun. Kom gärna med tips och förslag på sånt som du 

vill läsa om. 
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