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Bergs kommun årets klättrare i Jämtlands län!

Näringslivskalendern

I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner
klättrar Berg mest i länet med 51 platser och placerar sig på plats 169. Klättringen är 20:e bäst i landet.
De områden som företagen framför allt anser att Berg har förbättrat sig på är
sammanfattande omdöme (+76), allmänhetens attityder till företagande (+74),
tjänstemäns attityder till företagande (+71), skolans attityder till företagande
(+48) och service till företag (+46).
Vi är glada och tacksamma att vi nu tar ett rejält steg i rätt riktning! Arbetet
fortsätter givetvis med att lyssna på våra företagare för att skapa ett ännu bättre
företagsklimat i Bergs kommun!
Ta del av hela rankingen på www.foretagsklimat.se

Företagarkvällen 2015
Torsdagen den 8 oktober kl 18.00 på Storhogna Högfjällshotell inbjuder Bergs
och Härjedalens kommun samt Företagarna Berg och Härjedalen samtliga företagare med respektive till årets företagarkväll.
Läs mer och anmäl dig på vår hemsida

Guldstjärnan
Nu har juryn utsett de fem finalisterna i respektive kategori:
Årets serviceföretag/arbetsplats
• Anderssons Cykelverkstad i Vigge
• Apoteket Svenstavik
• Berits Bondcafé, Vigge
• Kövra Byskola AB
• Tempo Rätan
Årets serviceperson
• Berith Moe, Bergsgården
• Curt Jonsson, Svenstavik
• Kristina Göransson, Åsarna
• Ola Rörborn, Rörön
• Peter Ekholm, Skistar Klövsjö
Vinnarna utses på årets företagarkväll och även i år ges invånare i Bergs kommun möjlighet att via hemsidan rösta på sin favorit i respektive kategori.

Dialogmöte Hackås 14 oktober kl 18.00 IT-Gården
Vi välkomnar företagare och föreningar till ett möte för att diskutera och gemensamt forma planerna för utveckling i Hackås.
Syftet med mötet är att se vad det lokala näringslivet respektive kommunen kan
göra för att stödja Hackås utveckling.
Politiker och tjänstemän från Bergs kommun medverkar.

SMÅTT & GOTT
Förändringar gällande transportbidrag
Sveriges nya exportstrategi
Regionala exportcentrum ska få fler
svenska företag att exportera
Verktyg för lönesättning i mindre företag
JHT 20 år - Kalas & Konferens 22 okt.
Almis Skuggstyrelser – första steget mot
en styrelse
IUC Z-Group Månadsbrev
Kompetensforum 2015 15 okt.
JHT anställer spindoctor till Turism 2030
Brist på kompetens hotar fjällturismen
Barn behöver lära om land och stad
Nya sedlar innebär ökade kostnader
Mjölkbönder protesterade i Stockholm

Besök vår nya hemsida!
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PÅ AGENDAN

SKL:s mätning av Företagsklimat 2015

5/10 Lena: Möte med Storsjö byalag
6/10 Alla: Möte med Nyföretagarcentrum
7/10 Anders: Möte med Länsstyrelsen
angående bygdemedel.
8/10 Alla: Företagarkvällen
12/10 Lena: Möte bredbandsgruppen
14/10 Lena & Fredrik: Workshop ”Den
kreativa byråkraten”
19/10 Anders: Möte bostadsgrupp
20/10 Anders: Styrgruppsmöte etablering
21/10 Lena: Utbildning Serviceprogrammet på Region JH
30-31/10 Alla: Lodge & Lya, Vemdalsskalet
31/10 Fredrik: Stugägarträff Ljungdalen

I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning gentemot företag sticker Bergs kommun ut på ett positivt
sätt på två områden:
• Störst ökning av NKI* mellan 2013-2015 inom Bygglov - Plats 3 i landet!
• Störst ökning NKI* totalt mellan 2013-2015 - Plats 6 i landet!
Undersökningen mäter kommunernas myndighetsutövning inom fem myndighetsområden: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd och
Serveringstillstånd och enkäten skickas till företag som haft kontakt med kommunen i ärenden det senaste året. (NKI=Nöjd Kunds Index)
Läs hela rapporten på vår hemsida.

Leader Skog, Sjö & Fjäll söker personal
Det nya Leaderområdet Skog, sjö & fjäll söker verksamhetsledare och ekonom/
administratör. Leader Sjö, Skog & Fjäll kommer att hantera cirka 57 miljoner kr
för landsbygdsutveckling under perioden 2016-2023.
Sista ansökan 4 oktober.
Läs om tjänsten som verksamhetsledare
Läs om tjänsten som ekonom/administratör

Årets företagarkommun.
I UCs och Företagarnas gemensamma tillväxtmätning Årets Företagarkommun
är årets vinnare Bergs kommun i Jämtlands län som placerar sig på 9:e plats av
290 kommuner.
Årets Företagarkommun visar var i Sverige företagandet har utvecklats mest under det senaste året.
”Att företagen i Bergs kommun har starkast utveckling i länet för andra året i rad
är väldigt roligt och fem av länets åtta kommuner rankas i den över hälften i årets
undersökning” säger Anette Tandberg, regionchef för Företagarna

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.
ANMÄL HÄR!

ANNAN INFORMATION FRÅN KOMMUNEN
Har ert företag behov av att rekrytera och utvecklas?
Det har kommit ett stort antal flyktingar till Sverige och Bergs kommun. Många av dessa personer besitter en stor kompetens
med långa utbildningar. Är du intresserad av vilka möjligheter som finns till att utveckla ditt företag?
Kontakta Monica Svelander på Arbetsförmedlingen 010-487 01 88 eller monica.svelander@arbetsformedlingen.se

Detaljplaner
På hemsidan kan ni se vilka detaljplaner som är på gång och de mest efterfrågade gällande detaljplanerna.

Bergs kommun inför fler e-tjänster
Bergs kommun har påbörjat ett arbete med att införa digitala e-tjänster som ett komplement till andra sätt att kommunicera
med kommunen. Den senaste e-tjänsten är ”Klagomål, synpunkter och beröm”.
Du hittar e-tjänsterna genom att klicka på en ikon (en rund pil med 24 i mitten) som finns på kommunens startsida på nätet.
Man kommer då till den samlingssida som innehåller kommunens e-tjänster.

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
Bertil Glansberg, 070-671 57 91, bertil.glansberg@telia.com
www.berg.se/näringsliv
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