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Aktuellt läge

Varslen fortsätter öka
Arbetsförmedlingens varselstatistik 2020-04-20

Ytterligare 365 varsel har lagts i Västra Götaland sedan förra veckan 
och totalt har nu 2 526 varsel lagts i regionen. Det är en viss 
utplaning av varselkurvan.

Även nu är det hotell och restaurangbranschen som är särskilt 
drabbad. Liksom handel och transportbranschen.

Ny varselstatistik från Arbetsförmedlingen släpps varje 
måndag klockan 12 framöver.

Länk till mer varselstatistik

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTRkY2U0ZWItZmRhNC00NmZlLTliN2ItZTdhMWM2NWFlYWY1IiwidCI6ImZjNjJhMjU1LTQyMjAtNDdlNC05YjVhLTQxOGVlZTMxZGE1ZiIsImMiOjh9


Västra Götalandsregionen

Affärsutvecklingscheckar för lokala samverkansprojekt

Stödet riktar sig till SME-företag med nya skalbara lösningar som kan möta 
lokala utmaningar i pandemins spår. Ansökan bedöms utifrån potential till 
både samhällsnytta och affärsnytta och behovet av lösningen ska ha uppstått i 
krisen och vara verifierat av behovsägare.

Stödet är på maximalt 150 000 kronor och får användas för att täcka högst 90 
procent av kostnaderna. Finansieringen får användas till utvecklingskostnader 
i framtagandet av den nya lösningen. Löner är inte stödbara.

https://www.vgregion.se/regional-
utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/foretagsfinansiering/affarsutveckl
ingscheck-for-lokala-samverkansprojekt/

Företagsstöd med anledning av Corona

För att stötta västsvenska företag som drabbas av coronautbrottet är alla av Västra 
Götalandsregionens ordinarie erbjudanden om stöd till företag öppna för företag att söka. 
Dessutom är nya typer av stöd som möter det ekonomiska läget under planering.

• Insatser för att underlätta situationen för småskaliga livsmedelsproducenter

• Utökat stöd till innovativa företag

• Utbildningscheck för turistföretag

• Anstånd för såddföretag

https://www.vgregion.se/regional-
utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/foretagsfinansiering/foretagsstod-med-
anledning-av-coronautbrottet/

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/foretagsfinansiering/affarsutvecklingscheck-for-lokala-samverkansprojekt/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/foretagsfinansiering/foretagsstod-med-anledning-av-coronautbrottet/


Miljöbron
Studenter stöttar 

företag

Miljöbron har ett nätverk om drygt 5 000 kreativa och innovativa studenter från Västra 
Götalandsregionens alla lärosäten (Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, 
Högskolan i Borås samt Högskolan i Skövde). 

I vårt nätverks har vi studenter med akademisk utbildning inom allt från ingenjörer och 
naturvetare till ekonomer och kommunikatörer
Nu vill vi stötta med det vi kan! 

Just nu erbjuder vi utsatta företag att tillsammans med oss på Miljöbron och våra studenter 
se över hur vi tillsammans kan utveckla företagets tjänster/produkter. Våra studenter är 
engagerade och vill vara med och bidra till lösningar så att företag kan fortsätta utvecklas 
hållbart, såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Kanske finns det möjlighet att ställa om verksamhet så att företag med sina resurser, både 
personella och materiella, kan erbjuda andra typer av tjänster utifrån sina lokala 
förutsättningar?

Erbjudandet går i korthet ut på att studenter under cirka 20 timmar per person sätter sig in 
i företagets verksamhet och föreslår nya idéer och lösningar. Allt sker givetvis digitalt.
Tillsammans kan vi hitta nya möjligheter och vägar framåt! 

För mer information kontakta:

David Sjöqvist, Affärsutvecklare (Fyrbodal) 0766-12 17 54 
Helena Callstam, Verksamhetsutvecklare (Göteborgsregionen) 0766- 12 17 50 



Svart inledning 
på våren

Svart inledning på april månad med dramatisk ökning av antalet varsel och 
företagskonkurser.

Kommunernas åtgärdspaket är på plats och kontaktvägar är upprättade med veckovis 
avstämning i flera kommuner.

Sommargästerna återvänder till kustkommunerna trots uppmaningar om att stanna hemma 
i hemkommunen och nu ökar oron för att ökad smittspridning.

Kommunalförbundet och regionen i dialog om samordning för klara kortsiktig och akut 
praktiskt stöd till våra företag.

Hela artikeln finns att läsa på:

https://www.fyrbodal.se/nyhet/oro-och-varsel-men-ocksa-ljus-i-morkret/

https://www.fyrbodal.se/nyhet/oro-och-varsel-men-ocksa-ljus-i-morkret/


HOTLINE för 
utrikesfödda företagare

Support Group Network öppnar en HOTLINE för att erbjuda alla utrikesfödda företagare som 
drabbas ekonomiskt av Covid-19 i Fyrbodal gratis rådgivning och information kring regeringens 
åtgärdspaket för att stötta företag.

Vi kan lämna information kring åtgärdspaketen, hänvisa till kommuns hemsida eller rätt 
kontaktperson, kontakta myndigheter på uppdrag av företagaren och ge rådgivning.

Telefonnummer : 0793374623
Tider: Vardagar 10:00 – 16:00
Kontaktperson: Ziyad Tarek



Skatteverket livsesänder
Skatteverket bjuder in till livesända webbseminarier i det närmaste dagligen med information 
om de skatteåtgärder som införts till följd av coronaviruset.
Under seminarierna får företagare kunskap om hur de kan använda sig av de olika åtgärderna 
och de praktiskt går tillväga.

https://skatteverket.se/infotraffar?

https://skatteverket.se/infotraffar?


Näringslivsfunktionen på kommunalförbundet förstärks för att koordinera och samordna information till och från kommunerna til l och från 
nationell, regional och delregionala forum och möten, för att underlätta för de lokala näringslivsenheterna i kommunerna.

• Förbundsdirektören deltar i regionalt möte veckovis med Västra Götalandsregionen, Västsvenska handelskammaren, 
Företagarna, mfl

• Näringslivsutvecklaren håller veckovisa avstämningsmöten med kommunernas näringslivsenheter via TEAMS

• Näringslivsutvecklaren deltar i Trollhättan/Vänersborgs krismöte veckovis.

• Dialog med företagsfrämjande aktörer som finansieras med delregionala tillväxtmedel - omställning

• Beredskap för söknad av "omställningsprojekt"

• KRF har veckovisa möten för att följa utvecklingen

• Uppdaterar näringslivssidan på kommunalförbundets hemsida löpande:
https://www.fyrbodal.se/verksamhet/samhallsutveckling/naringsliv/effekterna-av-covid-19-i-naringslivet/

Näringslivsfunktionen på Fyrbodals kommunalförbund

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/samhallsutveckling/naringsliv/effekterna-av-covid-19-i-naringslivet/%E2%80%8B


På Länsstyrelsernas webbplats med samhällsinformation till asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn – informationsverige.se

Informationsverige bevakar och håller kontakt med olika myndigheter kring den flerspråkiga information som finns/planeras att läggas upp 
om coronaviruset. I nuläget länkar de till dessa webbplatser:

• Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

• Krisinformation: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-
nya-coronaviruset

• 1177 Vårdguiden/Region Stockholm - Om corona på 17 språk samt filmer på arabiska, persiska och somaliska: 
https://www.1177.se/Stockholm/corona-languages/

Det kommer inom kort även att lägga upp en kortare text på 10 språk med allmänna råd, och vi inväntar mer material från MSB på olika språk 
som kommer att publiceras. Likaså kommer vi att länka, alternativt själva publicera, de dagliga nationella webbsändningar som Länsstyrelsen i 
Skåne kommer att göra på olika språk med start den här veckan. Syftet med sändningarna är att dagligen nå ut med Folkhälsomyndighetens 
information och att ge svar på vanliga frågor.

Information om Corona översätts till 10 språk

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset
https://www.1177.se/Stockholm/corona-languages/


UC Select

Med UC-s tjänster kan ni följa hur näringslivet utvecklas, exempelvis i UC Selekt. Ni kan ta fram en mängd olika målgrupper med hjälp av mer än 130 
urvalskriterier. Här kan ni lokalisera vilka företag som finns inom exempelvis olika branscher, företag som kanske i ännu större utsträckning behöver er 
rådgivning och hjälp. Likaså vilka företag som redan nu har Hög Risk enligt UC, eller Risk utöver det vanliga. Där det inte nu ”lyser grönt” när andra intressenter 
kontrollerar företaget.

För alla er som redan använder UC Selekt så hjälper Anders Palm er väldigt gärna hur ni kan ta fram olika målgrupper.

För er som ännu inte använder UC Selekt så visar han er gärna tjänsten samt ävenden nya tjänsten UC Näringslivskompassen . Där kan ni även bland annat:
• Skriva kommentarer efter olika former av företagskontakter
• Få fram färdig statistik
• Jämföra er med en annan kommun
• Få förslag på företag att besöka i Besöksguiden
• Mediainformation/bevakning

Kontakt: 
Anders Palm, Era Nova
anders@eranova.se
0708-276226

mailto:anders@eranova.se


Kompetensråd Fyrbodal Corona Extra

• KRF kommer att ha möten varje torsdag kl 10-11 via Teams så länge det anses nödvändigt.
• Kompetensråden i samtliga kommunalförbund samt VG Region kommer att ha möte torsdagar kl 16 via Teams.
• Rådet kommer att ha en lägesgenomgång från de organisationer och myndigheter som ingår.
• Rådet inser värdet av den infrastruktur som byggts upp genom rådet och som gör att vi kommer att kunna respondera och agera s nabbare.
• Rådet består av representanter för: Arbetsförmedlingen, Folkhögskolorna, Fyrbodals kommunalförbund, Företagarna, Högskolan Väst, Innovatum, IUC 

Väst, Kommunakademien Väst, Näringslivscheferna, Personalcheferna, Unionen/IF Metall, Utbildningscheferna, VG Region, Vuxenutbildningen, 
Västsvenska Handelskammaren.

• Helena Kortered är Näringslivsutvecklarnas representant.



Turistrådet Västsverige har skapat ett gratis webbaserat utbildningsprogram för besöksnäringen i Västsverige. Deltagande företag får finansiering med 70% av den faktiska 
personalkostnaden (lön och lagstadgade sociala avgifter) för en anställd som deltar i utbildningen. Lönen är maximerad till 30 000 SEK per månad och maximal ersättning är 50 000 
SEK per utbildningsplats.

Programmet omfattar totalt 10 MSEK i stöd till företag och finansieras av Västra Götalandsregionen. Utbildningen riktar sig t ill privata företag på Norden- och Världennivå (enligt 
Turistrådets klassificeringssystem Sverige-Norden-Världen) med max 20 anställda.

Utbildningen kommer att behandla ämnen som gör att deltagande företag är bra förberett när det kommer bättre tider. Följande ämnen kommer att lyftas:

• Hållbarhet

• Värdskap

• Marknadsföring social media

• Utveckling av företagets hemsida

• Evenemang

Utbildningen inleds med ett block där det ges hjälp med att ta del av de stödpaket som finns tillgängliga genom staten.

Turistrådet erbjuder ca 200 utbildningsplatser och fördelar en betald plats per företag. Det är först till kvarn som gäller. Två personer på samma företag kan dela på en utbildningsplats.

Utbildningen pågår under 8 veckor från 14 april – 5 juni, på heltid. Stödet utbetalas med 75% vid kursstart och 25% efter fullföljd utbildning. Utbildningen måste fullföljas för att stödet skall 
få behållas. Anmälan skall ske senast 3 april. Obs! Även ägare är välkomna att ansöka om stöd för egen faktisk lön.

Vid frågor, kontakta Marie Linde (marie.linde@vastsverige.com)

Turistrådet Västsverige erbjuder utbildning för besöksnäringsföretag

mailto:marie.linde@vastsverige.com


Det finns enligt Fastighetsägarna en vilja från medlemsföretagen att hjälpa hyresgästerna i den mån det är ekonomiskt möjligt . Samtidigt 

är det viktigt att betona att situationen ser väldigt olika ut mellan olika typer av fastighetsföretag. Nästan 90 procent av branschen består 

av företag med 1 till 4 anställda. De är alltså själva småföretag med egna fakturor, amorteringar och löneutbetalningar. Det är därför svårt 

att generalisera hur varje fastighetsföretag ska agera. Åtgärderna måste vara situationsanpassade. Självklart är det dock viktigt att vårda 

sina hyresgäster i så hög utsträckning som möjligt.

Fastighetsägarna välkomnar regeringens hyresstödspaket till de företag som drabbats allra hårdast av coronakrisen. Det kommer att 

kunna dämpa en del av den oro som många av hyresgästerna har och ge möjlighet för fastighetsbranschen att underlätta för sina kunder. 

Att hyresgästen betalar halva sin hyra borde ge en bra hjälp och att staten och fastighetsägaren tar ansvar för att dela på den andra 

halvan visar på ömsesidigt ansvarstagande.

För många lokalhyresgäster är likviditetskrisen akut och möjligheterna att invänta regelverket kring hyressubventioner från regeringen 

finns inte. För dessa kan det vara ett alternativ att som fastighetsägare överväga att ge anstånd med hyresinbetalningar till mitten av april, 

då regelverket förhoppningsvis kan vara på plats och då göra nya överväganden utifrån stödpaketets utformning. Vi vet att många 

fastighetsägare redan har en nära dialog med sina lokalhyresgäster om lämpliga och möjliga åtgärder, utifrån de specifika 

förutsättningarna för varje part. Med en tidig dialog finns det goda möjligheter att snabbt agera med insatser som ger effekt . Många 

detaljer i avtalet är dock ännu oklara, och exakt hur de ska implementeras vet vi inte.

Fastighetsägarna



Almi Väst

Bara på en dag har kontoret hanterat nära 20 ärenden där kunder ansöker om amorteringsanstånd eller 
nya krediter för att klara av en hårt ansträngd likviditet. Ett mycket ansträngt läge som vi bara är i början 
av.

Almi har under mars månad ställt in alla aktiviteter som inkluderar externa deltagare, med undantag 
för sista träffen med gruppen kring generationsskifte. Stoppet kan komma att förlängas beroende 
på utvecklingen. Detta påverkar ju i första läget Almis närvaro i kommunerna men även Almis erbjudande 
till de som vill starta, driva och utveckla företag.

Almi har fått kommunalförbundets godkännande att ställa om den verksamhet som ingår i de 
upphandlade tjänsterna så att det är företagens behov ”här och nu” som avgör vilken åtgärd Almi kan 
erbjuda.

De planerade seminarierna: Starta företag den 24/3 (Tanumshede), Sälj med framgång 26/3 (Lysekil) 
och räkna på din affär den 2/4 (Uddevalla) blir digitala. I samband med dem kommer föreläsarna (Petra, 
Linn och Dario) även att lägga upp bokningsbara drop-in tider som görs digitalt. Exakt hur varje seminarium 
blir går att läsa om i kalendern: https://www.almi.se/kalendarium/?office=21

Digitalt innebär också att deltagarna blir mindre beroende av vart de bor i förhållande till vart de hålls 
så hjälp oss gärna att marknadsföra detta i alla kommuner!

Utöver detta har Almi förstärkt bemanningen på Företagsakuten och den kan komma att behöva 
förstärkas ytterligare.

Har ni ärenden så kontakta gärna Elin på Almi så fördelar hon till de konsulter som anlitats för detta.

https://www.almi.se/kalendarium/?office=21


Almi Väst
- Företagsakuten

Almi har tagit fram ett förslag på upplägg för Företagsakuten med kombination av digitalt, seminarium 
och rådgivning, här i Fyrbodal som kanske kan kopieras till andra delregionerna. Just nu finslipar man 
detaljerna och så fort det är klart ska även VG Region få tillgång till detta.

Elin på Almi Väst återkommer med mer information så snart det är möjligt.

Utöver detta har Almi Väst förstärkt bemanningen på Företagsakuten och från och med denna vecka går 
Nyföretagarcentrum in och hjälper de allra minsta företagen. 

VGR arbetar utifrån ambitionen att tillgängliggöra samma information till hela regionen och just nu filar 
man på ett förslag om att inrätta en Företagsakut för hela regionen. Det innefattar information på sidor 
såsom Verksamt.se, så förhoppningsvis kommer man att kunna nå Företagsakuten den vägen.

Har ni ärenden så kontakta gärna Elin på Almi så fördelar hon till de konsulter



Connect Väst

Varje företag räknas.
Connect väljer att nu pausa sin ordinarie verksamhet och bara fokusera på att hjälpa så många företag som 
möjligt utifrån utifrån ett kraftfullt åtgärdspaket som handlar om att göra det vi är bäst på och hjälpa så 
många företag som möjligt hålla sig flyttade under denna period av osäkerhet - vi kallar denna process 
"Navigera och Parera".

Vi erbjuder företag i Fyrbodal med en omsättning över 10 miljoner kronor ett kostnadsfritt stöd i dessa 
tuffa tider. Processen börjar med att företaget bokar en analys med Gunilla Alsvik för att klargöra läget.
Mer information om processen hittar ni på nedanstående länkar.

https://connectsverige.se/vast/
https://connectsverige.se/vast/resurser-vast/navigera-och-parera/
https://connectsverige.se/vast/resurser-vast/resurssida-for-navigera-och-parera/

Vi behöver nätverkets hjälp att sprida medvetenheten om denna möjlighet till de bolag som kan tänkas 
behöva den.

https://connectsverige.se/vast/
https://connectsverige.se/vast/resurser-vast/navigera-och-parera/
https://connectsverige.se/vast/resurser-vast/resurssida-for-navigera-och-parera/


Coompanion Fyrbodal Coompanion arbetar på enligt plan än så länge med projektet men kan delvis
ställa om om så önskas. 

Man skulle kunna erbjuda rådgivning för att komma igenom ”krisen” och tänker
då affärsutveckling och omställning, coachning och se på möjligheter för
företagen.

Man har redan ställt om till digitala möten och konferenser samt webinarium.



Innovatum

• Annorlunda situation. I tidigare kriser har det handlat om omställning.
• Innovatums mantra är att "inte ställa in utan att ställa om". Man försöker genomföra det 

man planerat men gör det digitalt.
• Vi kommer att ställas in för nya problem. Hur blir det efter krisen?
• Innovatum håller sig beredda att stötta högskola och aktörer.
• Man märker i projekten att det är svårt att få med företagen just nu. Dels ligger fokus på mer 

akuta saker och dels får man inte resa.
• Innovatum ser också problematiken som besöksnäringen har. I Science center har det tagit 

tvärstopp. I lördags hade man två besökare och på söndagen kom det 13. Det är visserligen 
bra procentuell ökning mellan de två dagarna men totalt 15 besökare på en helg är inte så 
många. Svårt att veta hur det utvecklar sig.



IUC fortsätter med analyser av företagens behov och utmaningar som 
vanligt men mer i digital form än via fysiska besök. Man lägger till frågor 
som hur de påverkas av Corona, känner de till åtgärderna, akuta behov på 
grund av Corona, ber dem se över SWOT-analyser, ger dem tips och 
tricks om vad de bör tänka på. Frågar om de gjort riskanalyser och så 
vidare.

I projektet Digiresan kan man stötta de företag som inte är så digitala att 
börja använda den typen av hjälpmedel. Företagen kommer nu att se ett 
ökat behov av detta. Fördjupade insatser inom Catalyst och ID sker digitalt 
när företagen inte tar emot besök.

IUCs fokusgrupper har ställt om till 
digitala grupper.
Handledarutbildningen ställdes in men där har de som var anmälda fått en 
länk till en digital utbildning som man sedan följer upp.

Ett erbjudande lanseras med webbutbildningar via Diploma som är 
upphandlat av IUC Kalmar i ett ESF-projekt som nu rullas ut från alla IUC-
bolag. Företagen betalar en licens per person och varje person som har en 
licens har då tillgång till 200 utbildningar online.

IUC lägger ut all information som kommer från myndigheterna gällande 
nya regler och riktlinjer. Samt avser även att informera om övriga aktörers 
utbud och för en dialog med övriga om hur vi kan stötta företagen och 
vem som gör vad.

IUC Väst



MUB 2.0

Projektet fortsätter med coachingen som planerat men förlänger eventuellt ”sprinterna” 
och utökar eventuellt antalet coachningstillfällen samt gör dessa mer digitala.

Uppstartsmöten kommer också göras digitala. Första mötet med coach ska vara möjliga att 
ha fysiskt men med avvaktan beroende på myndigheternas beslut.

Inriktningen och eventuellt marknadsföringen av coachinsatserna kommer ändras mot mer 
krishantering och att hantera överlevnad för företagen istället för affärsutveckling som 
tänkt.

Projektets mål finns kvar men vissa indikatorer som exempelvis sysselsättningsökning 
kommer nog att bli påverkade.

Projektets fokus på fysiska lokala mötesplatser kommer man att avvakta med till viss del. 
Utvecklingen av dessa kommer fortsätta men farten kommer anpassas.



Svinesundskommittén Gränsen mellan Norge och Sverige har blivit tydlig i Corona krisen. Mattan har dragits undan 
för de två stora branscherna i området – handel och turism. 
Strömstads kommun är i stabsläge sedan förra veckan och varslen duggar tätt. 
Strömstad och Munkedal toppar UCs lista över antalet konkurser.
Den norska kronan har fallit med 20 procent. 
Även om gränsen öppnar igen så är köpkraften borta.



Ung Företagsamhet

Pandemin har gått hårt åt UF då detta drabbar organisationen under 
årets mest hektiska period. UF-mässan var planerad till den 25 mars 
har "omställts" och där skulle man arbeta hårt med rekrytering för de två 
andra projekten; Entreprenörsbryggan och Unga Möjligheter.

Generellt riskerar UF att bli av med mycket av den privata 
finansieringen. Medfinansieringen till projekten består till stor del av 
privata medel och man är oroliga för detta då arbetet riskerar att 
bli nedprioriterat i "coronabruset". Det krävs mer resurser och mer jobb 
för att behålla dessa pengar.

UF har väl utvecklade digitala verktyg men det är inte alltid mottagaren 
har samma möjligheter. Efter den 25 mars behöver man ta nytt grepp 
om projekten och hoppas på fler svar.

Då tänker man även utvärdera den "Omställda" mässan och ta vara 
på lärdomarna.

Fördröjning och omtag är två viktiga ord just nu.

Krismöte är inbokat med UF tillsammans med VGR.



Miljöbron
- Fyrbo Turbo

I projektet Fyrbo Turbo finns en e-learning plattform som del av kunskap och 
kompetenshöjningsprogrammen. Vi har hittat ett lämpligt verktyg som man betalar en 
engångskostnad för samt sedan licens månadsvis som beräknas på antal användare. 

Miljönbron tittar även på möjligheterna att stödja besöksnäringen och eventbolagen och 
undersöker om det det finns projektmedel att söka som skulle kunna gagna dessa hårt 
ansträngda branscher.



Ung Företagsamhet
- Entreprenörsbryggan

Entreprenörsbryggan –UF-mässan skulle vara startskottet utåt 
på samarbetet där Drivhuset och Nyföretagarcentrum skulle ta en större 
roll och träffa lärare och elever för att planera in framtida kick-outs och 
hacks. Man skulle även ha en utställning för grundskolan dit tilltänkta 
nya grundskolor skulle bjudas in och ett tillfälle för att lära känna nya 
lärare.

Med en inställd mässa planerar man nu dygnet runt för en tävlingsdag 
som blir semidigital. Alla i projektet är fortfarande delaktiga i denna dag i 
form av jury men tappar mycket annat. Man tänker om och planerar för 
digitala kick-outs (om det blir av denna vår?) och en senareläggning 
av grundskoleutställningen, alternativt genomförs dessa på skolorna.

Man ser generellt en övergång till digitala verktyg men givetvis också en 
stor oro i detta och att tiden blir för knapp för att komma åt skolorna utan 
att besöka dem.

UF efterfrågar ännu mer hjälp från näringslivet att få kontakter in 
i grundskolan och genomföra möten via datorn om vi inte får komma dit.

Helst innan sommaren.



Ung Företagsamhet
- Unga Möjligheter

Unga Möjligheter – Inga fysiska möten med Norge sen snart en 
månad tillbaka vilket innebär att den gemensamma lärar-uppstart inte 
kommer genomföras.

UF-Mässan skulle även varit den stora rekryteringen 
för organisationens nätverksföretag och nu måste man tänka om helt för 
att få in fler. Man ser uppenbara svårigheter att få in dessa innan 
sommaren.

Man flaggar för att det finns en risk att projektet blir fördröjt och ser 
gärna en förlängning med 6 månader så att man får mer tid att 
genomföra projektet.

År ett riskerar att bli färre deltagande företag och därmed färre 
elever. Frågorna är många och svaren få.
När öppnar skolorna? När får företagen köra igång med externa besök? 
Hur mycket kan genomföras digitalt? När kan samverkan över gränsen till 
Norge återupptas igen?



Ung Drive

Corona spridningen är ett hinder i rekryteringsprocessen - men definitivt 
inte som ett stopp. 

Ung Drive avser att fokusera på digital marknadsföring för att rekrytera 
unga entreprenörer. 

Organisationen ser än så länge inga hinder för att eventen ska kunna 
genomföras i sommar, men de flaggar för att de kan behöva genomföras 
på andra sätt och kanske rent av mer kreativa sätt.



Bra att ha länkar

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/samhallsutveckling/naringsliv/effe
kterna-av-covid-19-i-naringslivet/

https://www.vastsverige.com/turistradet-vastsverige/corona/

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare
https://www.fyrbodal.se/verksamhet/samhallsutveckling/naringsliv/effekterna-av-covid-19-i-naringslivet/
https://www.vastsverige.com/turistradet-vastsverige/corona/


Du kan även följa oss på 

Facebook, Twitter och Instagram

www.fyrbodal.se/naringsliv

Frågor:

Anna Lärk Ståhlberg, anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se, 0733-358 534
Christel Thuresson, christel.thuresson@fyrbodal.se, 0709-666 246

mailto:anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se

