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Sommaren 2016
NYHETER & INFORMATION
Enkätsvaren om näringslivsklimat är sammanställda
Svenskt Näringslivs enkätundersökning visar att företagsklimatet försämras på
nationell nivå och i många kommuner runt om i landet. I Jämtlands län får fem
kommuner lägre betyg i det sammanfattande omdömet av företagsklimatet.
Precis som de flesta andra kommuner så tappar Bergs kommun i många frågor,
vilket vi kommer att lägga fokus på under kommande år. Glädjande är att vi får
vår första topp-5 placering - i kategorin Nyföretagsamhet
Alla enkätsvar går att läsa på www.foretagsklimat.se/berg
Rankinglistan på företagsklimatet presenteras tisdagen den 20 september.

Reviderad handlingsplan för förbättrat näringlivsklimat

Gilla oss på facebook
Näringslivskalendern

SMÅTT & GOTT
2/10 Skördefest Jämtland Härjedalen
JH Databas Mobil - Ny distributionskanal för produktinformation
Aktuella upphandlingar i länet

Handlingsplanen har reviderats under 2016 och är förankrad i näringslivsrådet
samt beslutad i kommunstyrelsen. På vår hemsida kan du se vilka insatser som
kommer att prioriteras under 2016-17.

Vintern i JH ökar med +7%

Bergs kommun har fått utmärkelse som arbetsgivare

Undvik pensionsfällan för soloföretagare

Karriärföretagen har sedan 2011 identifierat Sveriges främsta arbetsgivare. I år
har Bergs kommun placerats sig som en av Sveriges 100 mest spännande offentliga arbetsgivare. Utmärkelsen baseras på nomineringar och omdömen från
anställda och delas årligen ut till organisationer som fokuserar på medarbetarnas utveckling, ett ökat engagemang och en förbättrad arbetsplats.
Att kommunen är en attraktiv arbetsgivare skapar goda förutsättningar för
eventuella medflyttare vid nyrekryteringar.
Läs hela motiveringen på Karriärföretagens hemsida.

Första numret av magasinet Bergsliv
Bergs kommun har gjort ett kommunmagasin om att bo och leva här, om de
människor som lever och verkar här, om företagssamhet, engagemang och om
framtidsplaner! I magasinet presenterar vi fakta om den kommunala verksamheten och ger en inblick i en del av våra arbetsplatser. Magasinet bjuder även
på reportage från vardagen i Bergs kommun.
Magasinet har distribuerats till samtliga hushåll i kommunen och till våra fritidshusägare. Om du inte har fått och vill ha ett exemplar av Bergsliv så kontaktar du kommunen på 0687-161 00. Ladda hem och läs hela Bergsliv #1

SEMESTERTIDER PÅ NUA

Ny myndighetstjänst ska minska
byråkratikrångel för företagare

Krönika: Att rusta inför framtiden
Jobba med lönen - ett digitalt
verktyg för mindre företag
Reflektioner från ”Regionen går
bättre än du tror”

Besök vår hemsida!

Avdelningen kommer att vara bemannad hela sommaren. Vi har semestrar enligt följande:
•

Anders: 27 juni-31 juli

•

Andreas: 11 juli-14 augusti

•

Fredrik: 4-17 juli & 1-21 augusti

•

Lena: 4-10 juli & 25 juli-14 augusti

NYHETER & INFORMATION
Ny chef för området näringsliv och företagande på Region JH.
Martina Lundholm är ny chef för området näringsliv och företagande inom Region Jämtland Härjedalen.
Martina har tidigare jobbat som projektledare för det regionala etableringsprojektet Business Region MidSweden och ersätter Sven Winemark, som kommer
att arbeta kvar på Region JH som näringslivsstrateg.

30 augusti: Temadag finansiering
För företag som planerar utveckling av verksamheten så arrangerar Destination
Vemdalen en träff om olika möjligheter till finansiering.
Välkommen den 30 augusti kl 11-13. Mer information kommer. Kontakt Marcus Ståhl, marcus@vemdalen.se

Region JH söker projektledare till etableringsprojektet
Eftersom Martina Lundholm bytt tjänst så söker område Näringsliv och företagande nu en driven projektledare för att vidareutveckla arbetet med etableringsfrämjande insatser för att skapa fler etableringar i länets kommuner samt fortsätta drivandet av det gemensamma etableringskontoret som sedan ett år tillbaka är
grundlagt. Läs mer om tjänsten.

Årets företagarkväll 6 oktober
Den årliga företagarkvällen kommer att arrangeras den 6 oktober tillsammans
med Härjedalens kommun och Företagarna i Berg och Härjedalen. Planera in
datumet redan nu, mer information och anmälan kommer efter sommaren.

Nominera här!
FÖRETAGSLOTS

Företagslotsen hjälper dig som företagare i mötet med kommunens olika
verksamheter. Vi ger dig vägledning
och samordnar dina kontakter inom
kommunen. LÄS MER HÄR

EVENEMANG?

Kom ihåg att du kan anmäla dina
arrangemang kostnadsfritt till kalendern Händer i Berg på vår hemsida.

Företagsstöd inom EU:s Landsbygdsprogram
Programmet innehåller stöd till företag på landsbygden och företag kan söka
stöd för investeringar till utveckling. Länsstyrelsen är ansvarig för handläggning och beslut.
Kontakta Lena Håkansson 0687-164 03 som kan berätta mer om vilka villkor
som gäller.

ANMÄL HÄR!

ANNAN INFORMATION FRÅN KOMMUNEN
Boendesamordnare

I dagsläget är det bostadsbrist i Bergs kommun och de som vill stanna kvar eller flytta hit har svårt att hitta boende. Kommunen har därför inrättat en ny tjänst och fr o m den 23 maj arbetar Agneta Sivertsson som boendesamordnare. Syftet med
tjänsten är att få fram fler bostäder för uthyrning så att fler får möjlighet att bosätta sig här.
Har du ett tomt hus eller lägenhet som du vill hyra ut eller har du funderingar runt det här så är du välkommen att kontakta
henne på 0687-161 47.

FiskaiBergpasset- Köp landets största fiskekort

Grattis Bergsbor. Nu kan du som är kommunmedborgare eller besökare köpa ett enda stort gränsöverskridande fiskekort för
flera fiskeområden med samma fiskeregler genom skogslandet till samevattnen uppe på fjällen.
Fiskeområdet är 85 000 hektar stort vilket gör att Fiskaibergpasset är landets största gränsöverskridande fiskekort med intervallfångst och det enda verifierade årsfiskekortet för kommunmedborgare. Läs mer på www.fiskaiberg.se.

KONTAKT:

Anders Englund, avd.chef, 0687-164 01, anders.englund@berg.se
Fredrik Åström, 0687-164 02, fredrik.astrom@berg.se
Lena Håkansson, 0687-164 03, lena.hakansson@berg.se
Andreas Hägglund, 0687-164 00, andreas.hagglund@berg.se
Bertil Glansberg, 070-671 57 91, bertil.glansberg@telia.com
www.berg.se/näringsliv

