Tillväxtavdelningen
Kommunledningsförvaltningen

Senast uppdaterad:

29-10-2020

Det finns idag ett stort utbud av kostnadsfria rådgivnings- och kompetensutvecklingsmöjligheter
till näringslivet, både initiativ direkt förankrade till de olika stödåtgärder kopplade till Coronakrisen,
men även enskild rådgivning för strategisk diskussion om olika vägval och utvecklingsmöjligheter
för respektive företag. För att underlätta för dig som företag har Hässleholms kommun tagit fram
en kort sammanställning av de insatser som olika aktörer idag erbjuder.
För synpunkter, förslag på förbättringar, eller frågor kring sammanställningen, vänligen
kontakta oss på Tillväxtavdelningen:
Näringslivsutvecklare, företagslots
Pia Sandell
mail: pia.sandell@hassleholm.se
tel: 0451-26 65 27
Näringslivsutvecklare
Finn Möller
Mail: finn.a.moller@hassleholm.se
Tel: 0451-26 72 29
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❑ Region Skåne – Håll koll på senaste analysen kopplat till coronakrisen
https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-ochprognoser/ekonomiska-konsekvenser-av-covid-19/
o På denna sida finner ni analyser från Region Skåne och det finns även möjlighet
att prenumerera på nya analyser och prognoser.

❑ Verksamt – Översiktsbild över stöd och åtgärder
https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset
o En översiktlig sammanställning över flertalet av de stödåtgärder och lagändringar
som är framtagna för företag till följd av coronaviruset. I bilden kan du se vad
som gäller för enskild firma respektive aktiebolag och om du är arbetsgivare eller
inte.

❑ Nationella företagsakuten
https://nationellaforetagsakuten.se/
o Till Nationella Företagsakuten kan du som har problem i ditt företag till följd av
coronaviruset, vända dig med din fråga eller för att få vägledning.
o Telefonnumret är 010-241 13 00 och jouren är öppen vardagar klockan 8 – 16. På
webbplatsen finns även svar på vanliga frågor. Nationella Företagsakuten drivs av
Region Jönköping men är öppen för företag i hela landet
❑ NyföretagarCentrum - Rådgivning till alla!
https://www.nyforetagarcentrum.se/hassleholm/?utm_campaign=cmp_1548921&utm_
medium=email&utm_source=getanewsletter
o NyföretagarCentrum ger rådgivning till alla digitalt. Även om du är igång så är du
välkommen att boka tid för rådgivning. Boka ett enskilt möte/återbesök så får du
ett mail med instruktioner.
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❑ Region Skåne - Företagsakuten
o Region Skåne erbjuder stöd för små- och medelstora företag i kris. Hur ska man
praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt,
korttidspermittering, varsel mm? Det ska vara enkelt att hitta rätt hjälp, och till
företagsakuten kan du vända dig med dina frågor. Företagsakuten är kostnadsfri
och allt som diskuteras är under sekretess.
o Telefonnummer: 040-675 34 80
Öppettider vardagar klockan 9:00–12:00 och 13:00–16:00

❑ Almi - Brygglån
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/brygglan/
o Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där
finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att
överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är
särskilt anpassade till rådande situation.
o Almis Brygglån är riktat till startups och etablerade små och medelstora
företag där finansieringsbehov har uppstått som en följd av coronavirusets
spridning.

❑ IUC Syd och Teknikcollege Skåne
https://teknikcollege.se/nyheter/kostnadsfritt-atgardspaket-for-direkta-insatser-i-dittindustriforetag/
o Kostnadsfritt åtgärdspaket för direkta insatser i industriföretag där det ingår:
▪ Riskanalys och åtgärdsplan
▪ 25 timmars extern expertis för direkta insatser i nuläget
▪ Fri kompetensinventering/validering av produktionspersonal,
Industriteknik BAS
▪ Fortsättningsplan
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❑ RISE Supportavdelning
https://www.ri.se/sv/berattelser/stod-till-sma-och-medelstora-foretag-undercoronapandemin
o För att stötta och underlätta för små och medelstora företag, vilket innebär
företag med max 250 anställda och en årsomsättning på högst 50 miljoner euro
eller högst 43 miljoner euro i balansomslutning, finns en särskild
supportavdelning på RISE. Supportavdelningen hjälper till med att söka efter
möjliga bidrag och stöd som kan finansiera eventuella projekt som görs
tillsammans med RISE. Kontaktar man supportavdelning kan man även få
möjlighet till ett antal kostnadsfria timmars rådgivning.

❑ Företagarna - Affärsutveckling för dig som driver företag i Skåne
https://www.foretagarna.se/nyheter/syd/2020/april/Affarsutveckling/
o Kostnadsfri affärsutveckling till dig som har din verksamhet i Skåne. Vänder sig
till dig som behöver hjälp att utveckla ditt företag med anledning av rådande kris.
o Hos Företagarna får du konkret affärsutveckling för att de ska kunna fortsätta att
göra affärer nu och efter Corona.
o Telefonen bemannas av tre affärsutvecklare och är öppen måndag - fredag 09:00 17:00. Direktnumrets är 010-198 94 50
❑ Invest in Skåne
https://www.verksamt.se/web/skane-enterprise-europe-network-invest-in-skane
o Invest in Skåne är Skånes officiella näringslivsfrämjarorganisation som hjälper
utländska bolag och investerare till regionen och skånska företag med deras
internationalisering.

❑ Almi – Kostnadsfri rådgivning för digitalisering
https://www.almi.se/vara-tjanster/vill-du-vaxa/digitalisering-2020/
o Kostnadsfri rådgivning med fokus på att analysera ditt företags behov, styrkor
och utmaningar, både från ett helhetsperspektiv men också kopplat till din digitala
utveckling. Vi diskuterar även vikten av intraprenörer och vem eller vilka
medarbetare som kan tänkas vara intraprenörerna för digitalisering.
o Telefon 0771- 55 85 00 eller fyll i formuläret via länken ovan, längst ned på sidan.
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❑ Coompanion Skåne - Kostnadsfri rådgivning
https://skane.coompanion.se/
o Coompanion Skåne är experter på kooperativt företagande, samverkan, socialt
entreprenörskap och samhällsinnovationer. De erbjuder kostnadsfri rådgivning till
dig som vill starta företag tillsammans med andra. De hjälper er från idé till start
och utveckling av verksamheten och hjälper även företag som vill samverka om
till exempel en lokal, ett gemensamt erbjudande eller andra resurser ni vill dela på.
o Ni kan vända er till Coompanion Skåne om ni vill ha coachande rådgivning om
hur ni kan klara er bättre i kristider – det kan vara genom att bolla idéer om hur ni
kan lägga upp delar av er verksamhet digitalt. De kan tipsa er om vissa digitala
hjälpmedel och så håller vi oss uppdaterade, genom Coompanion Sverige, på nya
regler och åtgärder som tillkommer för att stötta företag i krisen.

❑ Skogsstyrelsen
https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/bestallaradgivning/
o Skogsstyrelsen erbjuder rådgivning för dig som skogsägare. Rådgivningen kan ske
i fält, på kontoret eller på distans. Du beställer den på ditt lokala kontor.

❑ Region Skåne - Utbildningsakuten
https://utveckling.skane.se/tema/utbildningsakuten---utvecklas-med-utbildning-i-skane/
o Region Skåne har samlat utbildningsmöjligheter som du kan ta del av här och nu.
Det gäller utbildningar, distanskurser och gratis onlineutbildningar som du kan
påbörja redan idag.
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