
Näringslivsnytt för dig som företagare i Krokoms kommun

LOKALER STÖD RÅDGIVNING KONTAKTER TILLSTÅND
SAMVERKAN FINANSIERING MARK NÄTVERK

OCH MYCKET MER!
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Just nu är det flera nya direktiv och nya åtgärder som görs med  
anledning av coronaviruset, vilket kan hjälpa dig som företagare.  
Det är viktigt att du håller dig uppdaterad med vad som gäller  
för dig och ditt företag då det snabbt kan komma nya stöd  
och inriktningar. 

Information om Covid-19 
för dig som företagare

Vad finns det för möjligheter 
för dig som företagare?

All Information och länkar finns samlat på: krokom.se/naringsliv

Registrera ditt företag i kommunens företagsregister, länk finns på  
krokom.se/naringsliv. Följ oss också på Facebook ”Näringslivskontoret Krokom”

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för 
företagsinformation och företagstjänster. På hemsidan finns 
samlad information om coronaviruset från flera myndigheter 
som är viktig för dig som företagare att känna till. Här hittar du 
bland annat information kring omställningsstöd, betalnings-
svårigheter, import/export, hyresstöd för vissa branscher, råd 
om du är arbetsgivare, vid sjukdom, korttidspermittering m.m.

Läs mer på Verksamt.se

Region Jämtland Härjedalen har startat en näringslivssupport 
med olika spetskompetenser inom exempelvis permittering, 
försäkringsfrågor, juridik,  uppskjutande av skattebetalningar 
mm. Kontakta näringslivssupporten direkt om du har behov 
av rådgivning. Tel: 073-5089413 vardagar mellan 08-17, epost: 
naringslivssupport@regionjh.se

Det finns även ett strategiskt stöd för ekonomifrågor med 
anledning av Covid-19. Syftet är att kunna tillföra ett företag 
extern ekonomisk konsultation av strategisk karaktär. Max-
belopp 8000kr. Kontakta näringslivssupporten om du vill veta 
mer. Tel: 073-5089413 ( gäller fram till den 25 juni).

Kommunen och Krokomsbostäder kan ge anstånd/förlänga 
betalningstider på hyra i lokaler vid behov. Anstånd kan även 
ges på betalning till företag som begär det inom Vatten, Renhåll-
ning och myndighetsutövning inom bygg, miljö, hälsoskydd och 
livsmedelskontroll, serveringstillstånd och tobaksförsäljning. 

På krokom.se/naringsliv har vi samlat information från olika 
myndigheter och organisationer kopplat till Covid-19. Här kan 
du även läsa mer om de olika aktuella stöden och vilken stött-
ning som finns för dig som företagare. Här hittar du också vår 
kalender med tips på aktuella digitala träffar och workshops. 
Välkommen in!

VILL NI FÅ INFORMATION 
LÖPANDE FRÅN OSS?



Aktuellt för 
företag

Digitala workshops
Workshops för företag och föreningar inom besöksnäringen – 
annorlunda tider och nya lösningar!

För att möta framtiden och stötta er företagare inom besöks- 
näringen så bjuder nu Krokoms kommun tillsammans med 
Future Fridays in er till olika digitala inspirationsworkshops. 
Här får ni omvärldsanalys och massa tips och konkreta verk-
tyg för att möta framtiden.

26/5 Öppen inspirationsworkshop med tips och trix.

28/5 Workshopserie i tre delar. Begränsat antal, så det är 
”först till kvarn” som gäller.

Nu kan du söka Timbanken 
Timbanken är ett affärsutvecklingsstöd för dig som vill ut-
veckla ditt företag  eller planerar att starta  
företag. Genom timbanken kan du få upp till  5 timmars kost-
nadsfri rådgivning inom olika affärsområden.  
Läs mer på: timbanken.se/jh

Upphandling
Vill du göra mer affärer med kommunen?  På krokom.se/
naringsliv hittar du aktuella upphandlingar.

Digitala drop-in träffar
Vi på näringslivskontoret i Krokoms kommun ställer om och 
bjuder in till ”digitala drop-in träffar” med olika teman. Träffen 
livesänds på facebook, sök på  ”Näringslivskontoret Krokom” 
Frågor kan ställas under mötena via en chattfunktion. Live-
sändningen startar kl.12.00 och håller på i max 30 min. Passa 
på och va med samtidigt som du äter din lunch!

20/5 Informationsträff. Näringslivsutskottets ordförande 
Björn Hammarberg tillsammans med Näringslivschefen 
Anna-Carin Svedén berättar vad som händer just nu inom 
kommunen kopplat till näringsliv. 

25/5 Se och Göra. En gemensam digital plattform för vad du 
kan göra i Krokoms kommun, men hur gör du som förening/
företagare när du ska lägger in dina evenemang?

28/5 Bygglov och livsmedelstillstånd. Ska du bygga ut eller 
bygga nytt i sommar eller driva verksamhet där du ska hantera 
livsmedel? Vad ska du tänka på då? Här får du en genomgång 
av regler och vad du behöver veta innan du sätter igång. 

Digitala starta eget-träffar
Datum: 20/5 och 17/6  Tid: 16.00-17.00 

Nyföretagarcentrum berättar om vad man behöver tänka på 
när man startar företag. Även Almi och näringslivskontoret 
finns med och informerar. 

MER INFORMATION 
OCH ANMÄLAN:

Mer info och vart du anmäler dig till de olika workshopsen och träffarna hittar du på: 
krokom.se/foretagsaktiviteter



Du som företagare är viktig för Krokoms kommun!
Vi på näringslivskontoret kan till exempel hjälpa dig som funderar på att:
starta företag, etablera verksamhet, eller utveckla ditt företag. Vill du veta vilka tillstånd som 
krävs för din verksamhet? Byta lokal eller köpa mark? Söka företags- eller projektstöd?  
Vi på näringslivskontoret kan hjälpa dig att hitta rätt vägar och rätt person för dina frågor,  
vi finns till för att förenkla för dig som företagare i Krokoms kommun.

Vi arrangerar också olika företags träffar och gör företagsbesök för att tillsammans med er 
utveckla företags klimatet och stärka tillväxten i Krokoms kommun.

Håll koll på vad som händer:
• Håll dig uppdaterad genom vår hemsida: www.krokom.se/naringsliv

• Prenumerera på vårt nyhetsbrev: www.krokom.se/nyhetsbrev

• Följ oss på facebook: www.facebook.com/naringslivkrokom

NÄRINGSLIVSKONTORET  

Tel. 0640-161 00 | naringsliv@krokom.se  
krokom.se/naringslivskontoret | facebook.com/naringslivkrokom
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Har du fler tankar 
kring ditt företagande?

Vi brinner för att hjälpa företagare starta, driva och växa!
Kontakta oss på Näringslivskontoret, 0640-161 00 eller mail: naringsliv@krokom.se


