
 

 

 

 

Näringslivskontorets 

Nyhetsbrev nr 6 2020  
 

Vi fortsätter finnas här för er och era företag! 

Det har varit tufft en längre tid nu för många av er och även om det börjar lätta upp något så återstår det 

utmaningar även framåt. Vi fortsätter hjälpa till med olika insatser och är dessutom tacksamma för de 

extraresurser vi har tillgång till i form av bland annat företagsutvecklarna Helena Torstensson och 

Agnetha Påhlin HNA. 16 företag har hittills fått extra stöd av dem. Många samtal gäller de nationella 

stöden och Region Gävleborgs omställningscheck. Du är välkommen att ringa till näringslivskontoret 

för mer info!  

Ta del av de nationella stöden här: Verksamts samlade information till följd av coronaviruset 

 

Nedan ser ni några av de aktuella stöden: 

Ansökan om korttidspermittering för dig själv eller dina anställda. Det går att söka retroaktivt, för 

april för upp till 60%, sista ansökningsdag 30/6. För maj, juni och juli kan du ansöka om upp till 80% 

korttidsarbete. Det är nu klart att semesterdagar inte ingår i detta stöd. 

 

Sjuklönekostnad: Staten tar över sjuklönekostnaden. Det innebär att du som arbetsgivare betalar 

sjuklönekostnaderna till dina anställda som vanligt. Du kommer sedan få ersättning för de 

sjuklönekostnader som du har redovisat i din arbetsgivardeklaration från och med april. 

Försäkringskassan kommer sedan betala ut pengarna via ditt skattekonto. 

 

Omsättningsstöd/Omställningsstöd: Riksdagen och regeringen har beslutat om ett omställningsstöd 

som också kallas omsättningsstöd till företag som har tappat mycket omsättning under mars och april 

2020 på grund av Corona. Du ansöker om omställningsstöd hos Skatteverket från den 22 juni. 

Skatteverkets information om omställningsstödet 

 

Omställningscheck: Passa på att fylla på med ny kunskap och kompentens i sommar! Det finns 

fortfarande möjlighet att söka Region Gävleborgs omställningscheck för till exempel kompetens-

utveckling, marknadsföring mot ny målgrupp och digitalisering av hemsida/sociala medier för att nå ut 

till befintliga och nya kunder. Regionens omställningsstöd till små och medelstora företag 

 

Syns du så finns du!  

På begäran från Nordanstigsföretag och med kort varsel erbjuder vi en träff i form av en workshop vid 

två tillfällen om digital marknadsföring. Träffarna är kostnadsfria och vänder sig till dig som saknar 

egen erfarenhet av att synas på nätet, exempelvis Facebook. Ta chansen och anmäl dig till något av 

tillfällena!  De genomförs med den Stockabaserade webbyrån Rimfrost och Nordanstigs 

företagarförening. Kom igång med att bli en fena på att synas på nätet.  
  
Workshop 1 tisdagen den 30 juni. 
Workshop 2 tisdagen den 7 juli.  
 

Mer information hittar du längre ner i nyhetsbrevet. Separata inbjudningar till workshoparna har 

skickats via mejl. Anmälan till Ingeli Gagner: ingeli.gagner@nordanstig.se, 070/392 12 60. 
 

Näringslivskontoret digitaliserar mer  

För att kunna hålla proffsigare möten och livesändningar så uppdaterar vi vår digitala utrustning. Det 

blir också en resurs för de Nordanstigsföretag som så småningom vill hålla egna digitala möten. 

 

Forts. 

  

https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset
https://www.verksamt.se/om-verksamt/ordlista#word-1853007568
https://www.verksamt.se/om-verksamt/ordlista#word1267917993
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html
https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/om-regional-utveckling/coronavirusets-ekonomiska-konsekvenser/aktuellt/omstallningsstod-till-sma-och-medelstora-foretag/
mailto:ingeli.gagner@nordanstig.se


 

 

 

 

 

Näringslivskontorets första digitala företagarfrukost  

Den 16 juni höll näringslivskontoret sin första digitala företagarfrukost. Tekniken blev en utmaning för 

oss och tyvärr var det flera av er som inte kunde ta er in i mötet. Vi lär oss av detta och slipar på våra 

digitala skills till nästa tillfälle!  

 

De företagare som lyckades komma med på mötet fick höra näringslivsutvecklarna Ingeli Gagner och 

Lena Krantz berätta om läget i Nordanstigs näringsliv, och om våra insatser under våren och 

försommaren. Lena har varit näringslivskontorets värdefulla extra resurs under april-juni. 

Företagsrådgivare Helena Torstensson gav exempel på hur hon kunnat stötta företagare i Nordanstig. 

Det har varit möjligt tack vare samarbetet med HNA. 

 

Plyfas VD Fredrik Lenz gav en inspirerande lektion i företagets historia och berättade om hur de har 

navigerat i denna tuffa tid. Vi hoppas kunna göra en intervju med Fredrik så att fler får ta del av hans 

berättelse. Den kommer då på näringslivskontorets Facebooksida Näringsliv Nordanstig, 

 

Stort tack till alla medverkande!  

 

Affärkompetens Sverige – För livskraftigt företagande 

Vill du frigöra mer tid och skapa bättre lönsamhet? Har du ett företag i Gävleborg/Dalarna med 1 till 49 

anställda? Anmäl då ditt intresse bums! 

 

Företagarna Gävleborg och Företagarna Dalarna bjuder in till ett ESF-finansierat projekt i höst som 

vänder sig till småföretag inom alla branscher i hela länen. Syftet är att höja den digitala kunskapen hos 

småföretagare och dess medarbetare. 

 

Alla utbildningar kommer att vara korta och konkreta, anpassade efter ditt och dina medarbetares behov. 

Inga långa, fasta program, du väljer själv utifrån vad ditt företag behöver. 

Kostnaden för att delta i projektet är endast 2000 – 3000 kr per företag, för den summan får företagets 

alla anställda delta i olika utbildningar. Anmälan är ej bindande! 

 

Mer information och anmälan: Affärskomptens Sverige - För livskraftigt företagande  

 

Näringslivskontoret startar företagsträffar i mindre grupper 

Flera företagare har vid näringslivskontorets rundringning framfört önskemål om att få träffa andra 

företagare för att diskutera läget, få tips och ge stöd åt varandra. Att spana om framtiden tillsammans. 

Därför kommer näringslivskontoret att bjuda in till avspända möten i lite mindre grupper. Vill du också 

vara med? Hör av dig till Ingeli på näringslivskontoret om du vill delta. De startar efter sommaren.  

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

Näringsliv Nordanstig 

Påminner er att gå in och gilla vår sida på Facebook så vi kan gilla er och tillsammans synliggöra och 

lyfta företagandet i Nordanstig! 
 

 

 

 

 

Forts.  

https://affarskompetens.se/#digilo
mailto:ingeli.gagner@nordanstig.se


 

 

 

 

 

Dela med dig av dina idéer om framtidens näringsliv i Nordanstig 
Efter sommaren är det dags att uppdatera näringslivsstrategin och ge synpunkter på det kommande 

strukturfondsprogrammet. En enkät kommer att skickas ut till dig som företagare för att få ta del av dina 

idéer för framtiden för både företag och vår kommun. Dina synpunkter är värdefulla för att Nordanstigs 

kommun ska kunna satsa på rätt aktiviteter för utveckling av Nordanstigs näringsliv och samhälle. 

Enkäten kommer som en länk i ett mejl. Vi hoppas du vill svara på den!  
 

Tack Lena för din insats! 
Under tre månader har Nordanstigs näringslivskontor haft förstärkning av Lena Krantz som 

näringslivsutvecklare. Hon har talat med mer än 100 företag om läget hos er under Corona-pandemin. 

De som så önskat har fått handgriplig support av henne eller en företagsrådgivare. Vi har kommit igång 

med Facebook och mer kommunikation med er företagare. Det har gjort skillnad! Stort Tack Lena för 

din insats! 
 

Glöm inte REKO-ring Nordanstig 
Du som vill handla lokala livsmedel har chansen att beställa på genom REKO-Ring Nordanstig på 

Facebook. Utlämning av beställda varor på torsdagskvällar jämna veckor.  

 

Semestra på hemmaplan 

Vi vill slå ett slag för alla fina smultronställen vi har i vår fina kommun. Kika in på upplevnordanstig.se 

och hitta dina favoritställen.  

 

Upplev Nordanstig 

 

Några ord från verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd 

Sommarpresenten till kommunanställda med dubbelt budskap och effekt. 

Som ni säkert läst på flera platser så har kommunledningen i kommunen beslutat att ge alla anställda 

och vikarier som arbetat under april till juni ett presentkort som ett tack för den extra insats man gjort 

under Coronakrisen. Presentkortet kan endast lösas in hos företag i Nordanstig och då gäller det såklart 

hos alla, utan undantag.  

 

Presentkortet som är ett tack till personalen hoppas vi också ska ge ett extra tillskott till flera av de 

företag som drabbats negativt under denna period. Har själv sett flera exempel på hur företag använder 

presentkortets nyttjande i sin marknadsföring. Det ni gör som företag är att lösa in kortet mot varor eller 

tjänster och fakturerar sedan kommunen för den summa som kunden handlat för, dock max 350 kr då 

såklart. Sätt betalningstiden till tio dagar så ska vi se till att vi kan uppfylla det, även nu under 

semestertider. Presentkortet måste biläggas fakturan i original. 

  

En målsättning har, som en positiv effekt, varit att detta kanske skulle kunna vara ett embryo till ett 

Nordanstigskort, alltså ett presentkort som ni inom näringslivet och företagarföreningen skulle kunna 

inrätta, precis som man gjort i våra grannkommuner. Ett presentkort fungerar mycket bra som gåva till 

anställda och som present vid högtidsdagar så för gärna ett samtal med näringslivskontoret om detta så 

kan vi se vad kommunen kan bistå med i ett eventuellt införande. 

  

Hans-Åke Oxelhöjd 

Verksamhetschef Tillväxt och service 

 

Forts. 

  

https://www.upplevnordanstig.se/


 

 

 

Inköp Gävleborg 

Kantsten och betongplattor med mera, Hudiksvalls kommun 

 

Framställning och distribution av miljöalmanacka, Nordanstigs kommun 

 

YH utbildare till CUL inom behandlings- och integrationsområdet, Gävleborgs län 

 

Löpande takskottning, Söderhamns kommun 

 

Utförare av personlig assistans enligt LSS och SFB, Nordanstigs kommun 

 

Samtliga aktuella upphandlingar 

 

Företagsbesök med näringslivskontoret 
Målet för näringslivskontoret är att utföra 20 företagsbesök per år med politiker och 

näringslivsutvecklare. Det var dock innan ett virus kom och satte käppar i hjulen för det mesta. Under 

vintern hann vi med att göra sex företagsbesök med politiken, på följande sidor kan du läsa om de sista 

vi gjorde.  

 

Gränsfors Bruk AB, Gränsfors 

Den 20 februari tog platschefen Christian Johansson emot förtroendevalda och tjänstepersoner från 

kommunen. 

– Jag är stolt över att få vara en del av Gränsfors kulturarv och möjligheten att bidra till att företaget 

fortsätter att utvecklas, säger Christian Johansson. 

 

Gabriel Brånby förvärvade Gränsfors Bruk i mitten av 1980-talet och startade resan för att det skulle bli 

ett hållbart företag. Yxkunskap, funktion och miljöhänsyn blev vägledande. Nu har Gabriels söner 

Adam och Daniel Brånby tagit över och företaget är numera del av en koncern där också Svedbro Smide 

i Gnarp, Wetterlings i Storvik och Woolpower i Östersund ingår. Gränsfors Bruk är idag ett modernt 

företag som tar hantverkstraditionen att smida in i framtiden. 

 

Läs mer om Gränsfors Bruk AB: På Gränsfors Bruk är yxkunskap, funktion och miljöhänsyn 

vägledande 

Forts.  

Smeden Mikael Sundberg i produktionen 

Foto: Ingeli Gagner 

https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=10917
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=13023
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=13017
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=11195
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=4741
https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeList.aspx?NoticeStatus=1
https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2020/2020/2020-02-28-pa-gransfors-bruk-ar-yxkunskap-funktion-och-miljohansyn-vagledande.html
https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2020/2020/2020-02-28-pa-gransfors-bruk-ar-yxkunskap-funktion-och-miljohansyn-vagledande.html


 

 

 

 

 

Å kvarn, Jättendal 

Å kvarn i Jättendal har en maskinpark från 1880-talet och är fortfarande i drift. Klas-Göran Engberg är 

sjätte generationens mjölnare i kvarnen som han äger tillsammans med sin fru Ingmarie. Dottern Elin 

Enander är också engagerad i verksamheten. I början av mars kom förtroendevalda politiker och 

tjänstepersoner från kommunen på besök. 

 

Klas-Göran och Elin visade runt bland vals- och stenkvarnar, mjölsikt och andra sinnrika maskiner vid 

besöket. Å kvarn har både ett industri- och kulturhistoriskt värde tack vare den gamla maskinparken och 

att den ägts av samma familj i generationer. Vattnet i Åbäcken var tidigare kvarnens energikälla, men 

idag köps den el som driver anläggningen. 

 

Läs mer om Å kvarn: Å kvarn i Jättendal – både produktion och kulturhistoria 

 

 

Forts. 

 

  

Klas-Göran Engberg och Elin Enander 

Foto: Ingeli Gagner 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2020/2020/2020-04-20-a-kvarn-i-jattendal---bade-produktion-och-kulturhistoria.html


 

 

 

 

 

 

Ilsbo Bensin & Service, Ilsbo 

Mari och Lars Svensson är det framgångsrika företagarparet bakom Ilsbo Bensin & Service AB. 

Förutom en populär verkstad, minilivs och kiosk med spel- och paketservice så säljer de en miljon liter 

drivmedel per år. Vägen till framgång har dock varit långt ifrån spikrak. Det fick kommunens 

företrädare höra vid årets sjätte företagsbesök. 

 

Efter nian hoppade Lars av skolan för att jobba på sin pappas bilverkstad. Året därpå, när Lars bara var 

16 år, dog pappan. Hur går man vidare från det? Var det möjligt att ta över pappas verkstad? Han hade 

ju inte ens körkort och skulle livnära sig på bilar. Lars sökte dispens och fick sitt körkort, så vid 17 års 

ålder kunde han ta över bilverkstaden. 

 

Läs mer om Ilsbo Bensin & Service: På besök hos Ilsbo Bensin & Service – korven ger klirret 

 

Med dessa långa rader önskar vi er alla en riktigt skön sommar! 

Marie och Lars Svensson 

Foto: Ingeli Gagner 

https://nordanstig.se/ovrigt/arkiv/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2020/2020/2020-04-28-pa-besok-hos-ilsbo-bensin--service---korven-ger-klirret.html

