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Företagsbesök hos Magnus 
Vi besökte ICA-handlaren Magnus Hedin och för att höra lite om vad som händer hos honom efter butiksbranden i 
oktober. Se flmen här. 

DAGS 
ATT SÖKA 
BYGGLOV 
Har du planer på att 
bygga om, bygga nytt 
eller på annat sätt 
ändra i din verksam 
het under somma 
ren? Kom ihåg att 
lämna in ansökan om 
bygglov senast den 
10 mars för att ha 
ett beslut innan se 
mestern. OBS! Gäller 
kompletta och enkla 
ärenden. 

NU ERBJUDER 
VI DIGITAL 
FÖRETAGS 
SERVICE 
Här kan du som före 
tagare ställa frågor till 
näringslivskontoret, 
plan- och byggenhe 
ten, miljö- och alko 
holhandläggare och 

2021 års 
mentorprogram 
är i full gång! 

Ljusdals kommun anordnar för nionde året i rad mentorprogrammet. 
Ett initiativ vars övergripande syfte är att skapa tillväxt inom näringslivet. 
Programmet innebär att ett antal 
företagare, under ett års tid, får 
möjlighet att tillsammans med var-
sin mentor utvärdera och utveckla 
sitt företagande. Som entreprenör 
kan det vara värdefullt med ett 
utifrånperspektiv på sig själv och sin 
verksamhet. Mentorprogrammet gör 

det möjligt för mentorer och adepter 
att utbyta kunskaper och erfarenhet-
er, vilket är till gagn för båda parter, 
även om fokus ligger på adeptens 
utveckling. 

I årets mentorprogram deltar 
nio par företagare från Ljusdal, 
Nordanstig och Hudiksvall av 

blandade kön, åldrar och erfaren-
heter. En extra utmaning för i år är 
att skapa relationer digitalt, så att 
mentorskapet blir en givande erfa-
renhet. Mentorsprogrammet är ett 
samarbete mellan Ljusdals kommun, 
Nordanstigs kommun och Hudiks-
valls näringslivsbolag HNA. 

räddningstjänsten. 
Tisdag 23 februari 
2021 kl 17.00 - 20.00 
Länken till vår digitala 
mötesplats hittar du 
på www.ljusdal.se/ 
foretagare eller så 
hör du av dig med 
ett mail till narljus@ 
ljusdal.se, så skickar 
vi den till dig. 

ÄNDRING AV 
VA AVGIFTER 
FÖR FETTAV 
SKILJARE FRÅN 
2021 
Du som har en liten 
verksamhet (under 
25 portioner/dygn) 
kan bli undantagen 
från krav på fettav 
skiljning. Om din 
verksamhet berörs 
av undantaget, 
meddela detta till 
Ljusdal Vatten AB på 
dispensblankett som 
finns här. 

http://www.ljusdal.se/foretagare
http://www.ljusdal.se/foretagare
https://ljusdalenergi.se/vatten/information/fettavskiljare.html
https://youtu.be/xPBjwTO1uzY
https://youtu.be/xPBjwTO1uzY
https://ljusdal.se


Aktuella upphandlingar 
• Ljusdals kommun upphandlar uppdraget att utföra 

transport av tillagad kyld mat från centralköket i Ljus-
dal till beredningsköken på kommunens enheter inom 
skola och omsorg. 

• Ljusdals kommun bjuder in till upphandling avseende 
varselkläder, arbetskläder, skyddskläder samt arbetsskor 
för kommunens olika enheter. 

Här kan du hitta aktuella upphandlingar 

ljusdal.se
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Skatteverket informerar 
Vänta med arbetsgivardeklaration om företaget omfattas 
av förslag om nedsättning för unga. 

Regeringen har föreslagit en nedsättning av arbets-
givaravgifterna för unga, 19-23 år. Därför rekommenderar 
de att du som omfattas väntar med att redovisa arbets-
givaravgifter för januari månad. 
Vänta med arbetsgivardeklaration om företaget omfattas 
av förslag om nedsättning för unga 

Högskolan Gävle tipsar 
Inom projektet ”Kompetensutveckling och livslångt lärande 
inom Intelligent Industri” erbjuds korta kurser för verk-
samma ingenjörer, till exempel Automation och Additiv 
tillverkning. Samtliga kurser ges digitalt och är kostnadsfria. 
Kompetensutveckling och livslångt lärande inom Intelli-
gent Industri 

Att bemästra grundläggande databehandling och Excel 
är en viktig kompetens inom näringslivet. Kursen 
”Grundläggande databehandling” ger dig kunskaper 
inom grundläggande datahantering och formatering. 
Grundläggande databehandling 7,5hp 

Håll ut och håll i! 
Har du koll på företagets ekonomi? Kan det vara så att 
du behöver göra en kontrollbalansräkning? En kontroll-
balansräkning är ett sätt att skydda ett bolags kapital, 
om det inte har tillräckligt med intäkter i förhållande 
till kostnaderna. Och du – kontrollbalansräkning är inte 
samma sak som konkurs. 

Ny tjänst påNy tjänst på 
näringslivskontoretnäringslivskontoret 
Sedan september förra året fnns en ny tjänst på 
näringslivskontoret i Ljusdal. Simon Rosell har en 
bakgrund som bygglovshandläggare och arbetsledare, 
men kan nu titulera sig som etableringssamordnare på 
kommunen. I rollen ingår att hjälpa både befntliga 
och nya företag med etableringar och projekt som krä-
ver inblandning av kommunens myndighetsutövande 
förvaltningar. 

– Det känns kul. Min uppgift är att se till att en 
etablering blir så enkel och bra som möjligt ur alla 
perspektiv, säger Simon Rosell. 

GRATTIS 
FÖRETAGARE, 
DU HAR 
FÅTT FLER 
KOLLEGOR! 
Trots ett pandemiår 
så ökade företagandet 
i Ljusdals kommun un 
der 2020. Antalet nya 
företag som startade 
upp var 170 stycken, 
vilket kan jämföras 
med 122 stycken 
under 2019 (Källa: UC 
Select). 

2 500 000 KR! 
TACK TILL DIG 
SOM STÖDJER 
VÅR LOKALA 
HANDEL 
Ljusdal i centrum har 
under 2020 sålt pre 
sentkort Ljusdal för 
2,5 mkr – en ökning 
med 80% (bara under 
december månad 
såldes presentkort för 
1,2 mkr). Här kan du 
lösa in ditt present 
kort. 

VI BEHÖVER 
DIN E-POST 
ADRESS! 
Vill du ha ännu mer 
information från oss 
på Näringslivskonto 
ret så behöver vi ett 
godkännande från 
dig. Meddela oss dina 
uppgifter här. 

https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeList.aspx?NoticeStatus=1
https://ljusdal.se/naringslivutveckling/vivillnadig.4.23dde78d175ba1a5d406e800.html
https://www.ljusdalicentrum.se/presentkort/
https://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/vantamedarbetsgivardeklarationomforetagetomfattasavforslagomnedsattningforunga.5.5b35a6251761e69142068a9.html?fbclid=IwAR3MdjH4ttYYO1LldRcR3s7o_qTD-lacrKLA09WL89l3iRXs7BSzmFjWqxA
https://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2021/nyheter/vantamedarbetsgivardeklarationomforetagetomfattasavforslagomnedsattningforunga.5.5b35a6251761e69142068a9.html?fbclid=IwAR3MdjH4ttYYO1LldRcR3s7o_qTD-lacrKLA09WL89l3iRXs7BSzmFjWqxA
https://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Utbildningar/Uppdragsutbildning/Kompetensutveckling-for-ingenjorer.html
https://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Utbildningar/Uppdragsutbildning/Kompetensutveckling-for-ingenjorer.html
https://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Enheten-for-verksamhets--och-ledningsstod/Avdelningen-for-utbildningsstod/Avdelningen-for-utbildningsstod/Kurs--och-programadministration/Valkomstbrev-pa-webben/Amnen/Energiteknik/VT/v.-13-14/Grundlaggande-databehandling-75hp-ETG101_16724.html



