MARS 2020: INFORMATION FRÅN

Tillväxtavdelningen
Näringslivskontoret
CORONAVIRUSET INFORMATION TILL
ALLA FÖRETAGARE

VI FÖRSTÅR ATT EFFEKTERNA av
coronapandemin innebär svårigheter
och utmaningar för näringslivet runt
om i Sverige. För att underlätta för dig
som företagare i Bergs kommun har vi
samlat tips och information från olika
myndigheter och organisationer kopplat
till coronaviruset och sjukdomen
covid-19. Eftersom allt händer väldigt snabbt är det bra att hålla koll på de olika
myndigheternas hemsidor för att få aktuell information.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

TILLSYNSAVGIFTER SKJUTS UPP
KOMMUNLEDNINGARNA i Bergs och Härjedalens
kommuner har beslutats att verksamheter som betalar
årlig avgift för tillsyn inom miljöskydd, hälsoskydd,
alkohol, tobak och livsmedel faktureras under hösten
2020 istället för under juni.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

GLAD PÅSK
PRESENTKORT TILL KOMMUNANSTÄLLDA DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM FÖRETAGARE

FÖR ATT STÖTTA DET LOKALA NÄRINGSLIVET och samtidigt även visa
uppskattning för personalen har Bergs kommun beslutat om att ge alla
anställda en påskpresent i form av fyra presentkort á 100 kr som kan användas,
tillsammans eller var för sig, i butiker, restauranger, caféer eller hos någon annan
lokala företagare. Presentkorten kan enbart användas under april.
Vi hoppas att alla lokala näringsidkare vill vara med och ta emot presentkorten.
Det enda du som företagare behöver göra är att skicka en faktura på inlösta kort
till kommunen och bifoga korten. Fakturaadress står angivet på presentkortet.

MYNDIGHETERNAS
INFORMATION PÅ ETT STÄLLE

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.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

INFORMATION TILL
FÖRETAG OM CORONA
ALMI INFÖR BRYGGLÅN
- FRÅN KRIS TILL HÅLLBAR FRAMTID

50% RABATT PÅ ANNONSER TIPSA NÅGON OM
I MAGASINET BERGSLIV
TJÄNSTEN SOM
PÅ GRUND AV DEN osäkerhet som
NÄRINGSLIVSUTVECKLARE!
är kring coronasituationen i landet så
har Bergs kommun, i syfte att stödja
lokala företag, beslutat att ge 50%
rabatt på annonskostnaden i Bergsliv.
Rabatten gäller företag som har sitt
säte i Bergs kommun och i mån av
annonsutrymme.
Vid eventuella frågor, vänligen kontakt
Linn Arnqvist
0687-161 77

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

KÄNNER DU NÅGON SOM vill
vara med på resan att stärka och
vidareutveckla företagsklimatet i
Bergs kommun? Just nu söker vi en
näringslivsutvecklare som bland
annat kommer att arbeta med frågor
kopplade till besöksnäringen. Tjänsten
är tillsvidare på 100% och ansökan ska
vara inne senast söndag 12 april 2020.
Urval kan komma ske löpande.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

REGIONENS NÄRINGSLIVSSUPPORT
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN har
startat upp Näringslivssupport för dig som
är företagare i länet. De kan ge dig svar
på frågor kring exempelvis permittering,
försäkringsfrågor och uppskjutande om
skattebetalningar. Näringslivssupporten är
öppen mellan klockan 8.00 och 17.00 alla vardagar.
För support vid telefon: 073-508 94 13
För support via mejl: naringslivssupport@regionjh.se

KONTAKTA OSS
Anders Englund
Tillväxtchef
0687-164 01

Lena Håkansson
Näringslivsutvecklare
0687-164 03
Anna Hansson
Näringslivsutvecklare
0687-164 08
Karin Sundin
Koordinator (AME)
0687- 164 09

HAR DU FLER TANKAR KRING DITT FÖRETAGANDE?
På berg.se/näringsliv har vi samlat fakta, inspiration
och matnyttiga länkar som är bra att ha för dig som
företagare. Där hittar du också vår kalender med
tips på intressanta seminarier och föreläsningar.
Välkommen in!

HÅLL KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER UNDER ÅRET
Håll dig uppdaterad genom vår hemsida
www.berg.se/näringsliv
Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev
www.berg.se/nyhetsbrev

Följ oss!

g

facebook.com/nuaberg

ALMIS BRYGGLÅN är riktat till bärkraftiga små och
medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov
uppstår som en följd av coronavirusets spridning.
Syftet är att överbrygga en period av svårigheter
och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt
anpassade till rådande situation.
Läs mer om brygglånet på Almi’s hemsida

RÅDGIVNING FÖR RESTAURANGVERKSAMHETER
RESTAURANGÄGARE och andra
livsmedelsverksamheter drabbas hårt av effekterna
av Coronaviruset. Kommunens miljö och bygg vill ge
er som arbetar inom dessa yrken några bra tips på
var man kan hitta mer information om rådgivning och
regler för sin verksamhet
Klicka här för mer information och
kontaktuppgifter

SJUKLÖN, SMITTBÄRARPENNING & KARENSAVDRAG
FÖRSÄKRINGSKASSAN har samlat information om
reglerna för sjuklön, smittbärarpenning, sjukpenning,
ersättning för vab och ersättning för deltagande i
program hos Arbetsförmedlingen med anledning av
coronaviruset.
Läs mer på Försäkringskassans hemsida

TILLFÄLLIGT SÄNKTA ARBETSGIVARAVGIFTER
PÅ SKATTEVERKETS HEMSIDA har de samlat
information som är viktig för dig som företagare att
känna till i samband med det nya coronaviruset. Bland
annat kan du läsa om Regeringens förslag att tillfälligt
sänka arbetsgivaravgifterna.
Läs mer på skatteverkets hemsida

FÖRSLAG: TILLFÄLLIG RABATT FÖR FASTA
HYRESKOSTNADER I UTSATTA BRANSCHER
FÖR ATT HJÄLPA hotell- och restaurangbranschen
samt handeln har regeringen föreslagit att de
hyresvärdar som sänker den fasta hyran under
perioden 1 april till 30 juni kan få söka stöd där staten
står för 50 procent av hyresnedsättningen.
Läs mer på regeringens hemsida

INFORMATION OM KORTTIDSARBETE
PÅ TILLVÄXTVERKETS HEMSIDA hittar du
information om korttidsarbete (tidigare benämnt
korttidspermittering) som innebär att arbetsgivarens
lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som
arbetstagaren får 90 procent av lönen.
Läs mer på Tillväxtverkets hemsida

