


Nytta för företagen

Individen/medarbetaren

Kvinnor och män har stärkt sin kompetens och omställningsförmåga

- inom ramen för befintlig anställning eller 

- för omställning till annan bransch

Företagen

Företag inom drabbade branscher har kunnat möta en ekonomiskt utsatt 

situation genom kompetensutvecklingsinsatser man kunnat erbjuda sina 

anställda



Vilka företag kan delta

• Små och medelstora företag i 

privat sektor som är eller riskerar att bli utsatta ekonomiskt med 

anledning av Covid-19

Definition: Små företag är de som har mellan 10 och 49 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. Medelstora företag är de som 

har mellan 50 och 249 anställda och har en årsomsättning om högst 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro. Mikroföretag är de som har färre 

än 10 anställda och högst 2 miljoner euro i årsomsättning eller balansomslutning.

• Stödet gäller även enskild firma och anställd i eget bolag



Förutsättningarna för 

deltagande

• Kompetensutvecklingsinsatserna riktar sig till permitterad, varslad eller anställd personal 

hos små och medelstora företag i privat sektor

• Ingen kostnad för företagen, projektet upphandlar och bekostar utbildningsinsatserna

• Utbildning kan erbjudas medarbetare både under permitterad och/eller arbetstid

• Gäller både tillsvidareanställd och timanställd personal

• Varje enskild deltagare måste registreras och rapporteras till ESF(projektet bistår)

• Insatser kommer att följas upp med deltagare, genom enkäter och intervjuer
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Kriterier för prioritering av 

utbildningsinsatser

Ekonomisk utsatthet

- Företag som prioriteras ska ha lidit eller riskera att lida ekonomiskt med  

anledning av Corona

Regional spridning

- Insatser ska spridas över länet

Spridning branscher och företag

- Insatser ska spridas över branscher och företag

Deltagare

- Vi ska sträva efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män



Om projektet

• Erbjuder kompetensutvecklingsinsatser till företag som är eller riskerar att bli ekonomiskt 

utsatta med anledning av Covid-19. Målgruppen är permitterad, varslad eller anställd 

personal

• Insatser erbjuds under perioden september 2020- oktober 2021

• Projektägare: Region Norrbotten

• Samverkansparter: LTU, IUC Norr, Swedish Lapland Visitors Board

• 4 kompetensmäklare som verkar i olika geografiska områden i länet, täcker tillsammans 

alla kommuner i Norrbotten, arbetar nära lokalt näringslivsansvariga



Projektet är medfinansierat av 

Europiska socialfonden

Projektet ska arbeta för och främja;

• Att kvinnor och män behandlas lika och ges samma möjligheter till utbildning. 

Information och utbildning ska vara tillgänglig för alla. Om det behövs ska information och 

utbildning anpassas för individen. 

Projektorganisation och ledning i företag som deltar ska arbeta för att alla är inkluderade 

oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet 

eller uttryck och funktionshinder.

• Projektet kommer att registrera, följa upp och utvärdera hur företagen och medarbetaren 

upplevt kompetensutbildningsinsatserna. Intervjuer/enkäter kommer att genomföras.



Kontaktpersoner
Projektledning

Eva Jonsson Region Norrbotten eva.a.jonsson@norrbotten.se 070-5498062

Caroline Stafström Region Norrbotten caroline.stafstrom@norrbotten.se 072-7312137

Kompetensmäklare

Pia Nyberg LKF, Gällivare Jokkmokk, Kiruna, Pajala pia.nyberg@lapplands.se 070-1900983

Anna Köhler LKF, Jokkmokk Gällivare, Kiruna, Pajala anna.kohler@lapplands.se 070-2371439

Thomas Nilsson Piteå Boden, Kalix, Luleå, Älvsbyn Thomas.Nilsson3@pitea.se 073-0691984

Therese Stenvall Arjeplog Arvidsjaur therese.stenvall@arjeplog.se 073-0208685

Renée Lundgren Sandle Haparanda, Överkalix, Övertorneå renee.lundgren@optimerabusiness.se 073-0392121

Samverkansparter

Richard Westerberg Swedish Lapland Visitors Board richard.westerberg@swedishlapland.com 070-5598953

Kristiina Starck Enman IUC Norr, Industriellt utvecklingscentrum kristiina.starck.enman@iucnorr.se 070-2016421

Andréas Kostenniemi IUC Norr, Industriellt utvecklingscentrum andreas.kosten@iucnorr.se 070-3005547

Tina Bäckström LTU, Luleå tekniska universitet tina.backstrom@ltubusiness.se 070-2371261

mailto:eva.a.jonsson@norrbotten.se
mailto:caroline.stafstrom@norrbotten.se
mailto:pia.nyberg@lapplands.se
mailto:anna.kohler@lapplands.se
mailto:Thomas.Nilsson3@pitea.se
mailto:therese.stenvall@arjeplog.se
mailto:richard.westerberg@swedishlapland.com
mailto:kristiina.starck.enman@iucnorr.se
mailto:andreas.kosten@iucnorr.se 
mailto:tina.backstrom@ltubusiness.se

