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Vi som jobbar på näringslivskontoret 

Johan Duvdahl
VD för ILC AB och 
näringslivschef
johan.duvdahl@storuman.se
070-379 31 15

Erika Hjukström 
Upphandlingsansvarig
erika.hjukstrom@storuman.se
072-249 16 36

Mona Olofsson
Näringslivssekreterare
mona.olovsson@storuman.se
070-547 60 80

Näringslivskontoret ger service till företagare och nya företagare i Storuman. Kontakta oss för 
rådgivning och information kring ditt företagande. Vi har ett stort lokalt nätverk för erfarenhets-
utbyte och affärskontakter. Följ oss på sociala medier: facebook.com/storumanskommun • 
twitter.com/storumanskommun
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Karin Lundberg
Affärscoach
Möjligheternas region
karin.lundberg@storuman
073-060 21 37

Coenraad Coster
Affärscoach
Möjligheternas region
coenraad.coster@storuman.se
072-523 41 41

Kompetensförsörjningen är 
kanske den största utveck-
lingsfrågan för arbetsgivare 
i inlandet idag. Därför har vi 
försökt få Framtidsdagen i 
skolan att utöver högskole-
val även handla om vår loka-
la arbetsmarknad.  
Vi vill ge mer information och 
möjliggöra fler positiva kontak-
tytor mellan studenter och lokala 
företag. I april fick därför elever 
i årskurs nio och årskurs 1 och 2 
på gymnasiet från Storuman och 
Tärnaby se mera av det som finns 
i vår kommun. Vattenfall, Com-
pia, Räddningstjänsten, Polisen 
och en rad verksamheter inom 

Storumans kommun är några av 
de som deltagit på Framtidsda-
gen som arrangerades för andra 
gången. Under dagen fanns det 
prova på moment därtill höll ex. 
Arbetsförmedlingen en CV-sko-
la. - Vi har jobbat tillsammans 
med näringslivskontoret bistått 
skolan att göra det lilla extra, 
vår organisation behöver göra 
stora rekryteringar de närmaste 
tio åren så samma utmaning 
gäller även för oss, säger Jimmy 
Lindberg, utredare på Storumans 
kommun. Vi vill rikta en särskild 
eloge till Ida Norberg, Studie- 
och yrkesvägledare på Luspen-
gymnasiet som låtit oss delta.

Ungdomar på företagsbesök i Storuman Frukostmöte 5 maj 
Vårens sista frukostmöte arrange-
ras fredag 5 maj. Vi träffas på Hotell 
Toppen och bjuder på frukost från kl. 
07.30. Magnus Andersson, teknisk chef, 
informerar om sommarens projekt 
Anna Isaksson, Företagarna berättar 
om aktuella förändringar och projekt. 
Mötet börjar kl. 8.00. Välkomna!

Öppet hus på  
Storumanterminalen 
Storumanterminalen håller öppet hus 
den 20 maj. Lokala företag visar upp 
sina produkter. Storumanterminalen 
visar upp containertruck och andra 
maskiner som är verksamma på termi-
nalen. 

Informationsträff om  
lärlingsutbildning 
Flera av våra företagare samt skolper-
sonal tog chansen att lyssna på Stefan 
Karlsson från Skolverkets Lärlings-
centrum när han var i Storuman och 
informerade om möjligheterna med 
lärlingsutbildning.  
   Lärlingsutbildning är en yrkesutbild-
ning som bedrivs både i skolmiljö och 
ute på arbetsplatsen. Samma behörig-
hetsregler, kunskapskrav, examensmål 
och programmål som när utbildningen 
bedrivs på skolan.  
   Det finns tre olika typer av lärlings-
utbildningar, gymnasielärling, lär-
lingsutbildning för vuxna och svensk 
gymnasielärling. Lärlingssystemet är 
en bra chans för både privata företag 
och offentlig sektor att få tag på den 
arbetskraft som behövs här i Storu-
mans kommun.



Affärsutvecklingscheckar 
Flera olika typer av affärsutvecklings-
checkar finns att söka för att få stöd till 
olika utvecklingsprojekt du kan ha tan-
kar på i ditt företag. Några exempel är:

Tillväxtcheck 
För kvinnor samt kvinnor och män, födda 
utanför norden som bott i Sverige i tio år 
eller kortare och som driver ett mikroför-
etag, upp till nio anställda.

Innovationscheck 
För uppfinnare i hela länet som startat 
upp ett nytt företag och avser genom-
föra nyskapande projekt i mycket tidigt 
skede. 

Internationaliseringscheck 
För småföretag kan nu åter söka ekono-
miskt stöd för internationalisering.

Digitaliseringscheck 
För småföretag som vill ta in extern kom-
petens för att utveckla och expandera 
verksamheten genom digitalisering. 

Jämställdhetscheck 
För företag som vill investera i sitt 
jämställdhetsarbete genom att ta fram 
en jämställdhetsplan eller utveckla sitt 
jämställdhetsarbete överlag.

Parrekrytering 
Elin och Leif Holmgren är på väg att flyt-
ta hem till Storuman och söker jobb. De 
har just fått sitt första barn och hemläng-
tan tillbaka till Storuman och Långsjöby  
känns extra mycket nu. Elin söker arbete 
som receptionist och /eller administratör 
Hon vill ha ett stimulerande arbete med 
planering och vill gärna hjälpa och möta 
människor. Leif söker ett arbete där han 
får jobba med kropp och sinne samt där 
han får användning av sina snickarkun-
skaper. Närings-
livskontoret har 
parets kontakt-
uppgifter.

Nystartad förening för turismutveckling

”Framgångsrikt företagande” har startat upp

Utbildningen Framgångsrikt företagande har dragit igång. På bilden 
syns djupt fokuserade deltagare på Framgångsrikt företagande som 
går både i Hemavan och Storuman under våren i näringslivsprojektet 
Möjligheternas Region. Under våren har också företagare bjudits in 
till Digitalakademin där du kostnadsfritt får möjlighet att lära dig att 
utveckla din närvaro på internet. 

Den nystartade intresseför-
eningen Storuman Turism & 
Event informerade vid senas-
te frukostmötet om de planer 
man har för framtiden.

Föreningen har för avsikt att 
driva projektet Destination 
Storuman där tanken är att 
stärka Storuman som destination 
genom olika evenemang och 
aktiviteter. 
– Vi har så många olika eve-
nemang i kommunen som vi 

tillsammans kan utveckla. Tänk 
också på alla evenemang som 
vi i framtiden har potential att 
skapa, sa Andreas Johansson från 
Linjalen som är en av medlem-
marna i föreningen. 
   Ett av målen med föreningen 
är att de ska fungera som en 
nod mellan olika intressenter 
inom besöksnäringen och skapa 
kontaktytor för dessa. Närings-
livskontoret följer utvecklingen 
med spänning.

Final i AB Västerbotten
Även i år avgjordes finalen i AB Väster-
botten i Storuman. Ett antal nya en-
treprenörer samlades för att ”pitcha” 
sina företagsidéer inför en jury. Den 
bästa idéen vinner ett aktiebolag värt 
50 000 kronor. Bland företagsidéerna 
fanns värderingsverktyg för skog, eko-
logisk tvål, säkra fiskkrokar, bildstöd 
för inlärning, lokal e-handelsplattform 
och online-spel. 


