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Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

En riktigt god jul och ett
bättre nytt år!

Inspirationskväll
- Starta eget
Känner du någon som
funderar på att starta
eget företag och som
kan behöva lite
inspiration för att
komma igång?

Nu lämnar vi år 2020 bakom oss och ser fram emot ett
nytt och bättre år!Jag är övertygad om att vi alla
kommer att minnas år 2020 och för de flesta är
minnena dessvärre inte så ljusa. Därför är det extra
skönt att se fram emot ett årsskifte och en
förhoppning om ett 2021 där vi kan ta igen mycket av
det vi missat under detta år.
För min egen del ser jag verkligen fram emot ett år där vi
förhoppningsvis får chans att börja jobba med allt det som
vi egentligen hade tänkt utveckla redan i år. Inte minst har
jag den stora glädjen att välkomna tre nya
avdelningschefer under första delen av året.
Till att börja med startar Johan Köhler den 1 januari som
HR-chef. Han har arbetat på kommunen som HR-partner
och rekryteras alltså internt.
Den 1 februari börjar Johanna Wilestedt som Kanslichef.
Hon bor i Skutskär och kommer närmast från en
chefstjänst på Migrationsverket.
Och som många av er redan har koll på börjar Joakim
Lundberg sin nya tjänst som Näringslivs- och
utvecklingschef den 8 mars. Läs gärna hans presentation

Onsdag den 27
januari 2021 18.30
bjuder Almi,
Nyföretagarcentrum
Norduppland och
Näringslivskontoret in
till en digital
inspirationskväll.
Annons kommer i
Norra Uppland och
givetvis på Facebook
efter helgerna. Hjälp
oss gärna att sprida
informationen där så
den når fler!

Starta Eget - kurs
Har du själv nyss
startat och vill
vässa kunskaperna
lite, eller känner du
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nedan. Jag är oerhört glad för de här tre rekryteringarna
Dela
och de är mer än välkomna till oss!

Se nu till hinna med att återhämta er så ses vi nästa år!
Maria Wikström, kommundirektör

Joakim Lundberg blir ny
Näringslivs- och utvecklingschef
Från Oxelösund via
Stockholm, Sälen
och Falun är det nu
Valbo som är hemma
för 51-åriga Joakim
och hans familj.
Joakim tillträder sin nya tjänst i början på mars 2021, men
redan nu bjuder vi på en kort presentation.
Hans yrkeserfarenheter sträcker sig från såväl fritidsgård
och projekt för ungdomar i Falun, till evenemangsansvarig
på näringslivsenheten i Gävle kommun där han
ansvarade för utvecklingen av Gavlehovsområdet. Dessa
erfarenheter ledde honom till att bli evenemangschef för
Göransson arena i Sandviken och nu vidare till
Näringslivs- och utvecklingschef här hos oss i Älvkarleby
kommun.
Parallellt med sina olika huvuduppdrag har Joakim under
många år haft sidouppdrag som egenföretagare med
fokus på säkerhet och större evenemang.
Så här säger Joakim själv om sin nya roll.
"Näringslivsfrågor har alltid legat mig varmt om hjärtat.
Från min tid på Gävle kommun har jag fått med mig
mycket erfarenhet och insyn i många av de kommunala
processerna. Tillsammans med min erfarenhet som
egenföretagare och företagsutvecklare i
evenemangsbranschen har jag sett bägge sidorna av
näringslivsutveckling och dess styrkor och utmaningar.
Jag ser med spänning fram emot att börja i Älvkarleby
och lära mig mer om näringslivet i kommunen, jag tycker
att Älvkarleby är lite av en dold pärla."
Joakim ser fram emot att lära känna och att lyssna in det
lokala näringslivet och arbeta för att underlätta i de
kommunala processerna, tex upphandlingar. Han vill
också arbeta för ett ökat nyföretagande, och att hitta nya
branscher och företag som utvecklar Älvkarleby.
Varmt välkommen till oss Joakim!

någon som funderar
på att starta eget?
Här finns möjlighet att
gå en kostnadsfri kurs
på 6 tillfällen (digitalt).
Annons kommer även
i Norra Uppland och
på Facebook efter
helgerna. Tipsa på!
Länk till mer
information och
anmälan.

Almi bjuder in till
en ny
föreläsningsserie
Almi erbjuder en ny
spännande
föreläsningsserie: Nya
förutsättningar - Nya
möjligheter.
Omvärlden förändras
snabbare än
någonsin. Under
pandemin har nästan
alla företag behövt
göra stora
anpassningar, snabbt.
För att förändringarna
ska bli hållbart
framgångsrika är det
värdefullt med nya
insikter och ny
kunskap från
branschens
experter. Den 12
januari har du
möjlighet att lyssna
till Rickard Lyko i den
digitala
livesändningen.
Länk till anmälan
Du hittar en mängd
intressanta
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utbildningar i
Almis kalendarium.

Dela

Älvkarleby kommun på tredje plats i Bästa Tillväxt
2020 i Uppsala län.
Det går bra för näringslivet i Älvkarleby kommun –
faktiskt så bra att kommunen utmärker sig med att
placera sig på tredje plats för bästa tillväxt
i Uppsala län 2020.
Priset "Bästa Tillväxt" delas ut av
kreditupplysningsföretaget Syna varje år sedan 2007
och premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala
näringslivet.
Utmärkelsen "Bästa Tillväxt" bygger på fakta. Syna granskar siffror från företagens bokslut,
vilket ger information om hur det faktiskt har gått för näringslivet i Sveriges kommuner.

Läs mer om utmärkelsen

De nya krisåtgärderna för företagare på grund av
Coronakrisen
Omsättningsstöd – förslag på förlängning
Det ursprungliga beslutet om omsättningsstöd för dig som driver enskild
näringsverksamhet innebär att du kan få ersättning med upp till 75% av det du har tappat
i omsättning. För att ta del av stödet måste du ha haft en omsättning om minst 200 000
kronor föregående år.
Stödet är uppdelat i tre stödperioder – mars-april 2020, maj 2020 och juni-juli 2020. 2019
års månad eller månader kommer utgöra referensperiod för de perioder du ansöker om
stöd. Ansökningsperioden avslutas den 31 januari 2021.
Regeringen har också föreslagit att omsättningsstödet förlängs så att det också kan sökas
för omsättningsminskningar under augusti-oktober 2020. Omsättningsgränsen sänks till 180
000 kr från tidigare 200 000 kr. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen.
Utformningen av det förlängda omställningsstödet
Omställningsstödet kommer att förlängas året ut. Stödet delas upp i två perioder. För
perioden augusti till oktober kan företag som har haft ett omsättningstapp på minst 40
procent få stöd. För stöd avseende perioden november och december ska tappet ha varit
minst 30 procent. Fasta kostnader ersätts med en andel som motsvarar 70 procent av
omsättningstappet. Stöd kommer att kunna ges med sammanlagt max 30 miljoner kronor
per företag augusti till december.
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Förslag om nytt omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag
Dela
Regeringen föreslår ett nytt stöd till handelsbolag med minst en fysisk delägare. Stödet
kommer att utformas på liknande sätt som omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och
följa samma perioder.
Mer information om stöden och övrig information hittar du på verksamt.se

Hur mår du?
Förändringar i samhället som den pågående pandemin för med sig, kan hos många skapa
oro och frustration och känslorna förstärks ofta av att vi inte vet hur situationen kommer att
utvecklas.
Här finns en samling råd och länkar för både vuxna och barn.

Jul i Norduppland
I appen Upplev Norduppland har vi samlat
utbudet av Coronasäkrad julshopping, julfika,
julmat och vissa julaktiviteter. Upplev
Norduppland finns även på Instagram och
Facebook där aktuell information läggs ut varje
vecka. Följ oss och låt dig inspireras att handla
och äta lokalt.
Upplev Norduppland finns som hemsida och
som app. visitnorduppland.se
Har du någonting att erbjuda som du vill ha
med i appen kontakta oss
via info@visitnorduppland.se.

Kommande aktiviteter
Aktiviteter för 2021 anpassas utifrån rådande pandemiläge och kommer att presenteras
löpande i kommande nyhetsbrev.

Aktuellt Näringsliv

Kontakt: Linda Helzenius 073-712 76 17

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

