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Det här är ett nyhetsbrev 

från Näringslivskontoret, 

Arbetsmarknadsenheten och 

Lärcentrum i Vilhelmina 

kommun. 

 



”Satsningarna innebär goda möjligheter att möta våra lokala företag”. 

LEDARE 

Hösten första nyhetsbrev för Näringsliv – 

Utbildning – Arbete, ett resultat av vårt goda 

samarbete inom Vilhelmina Kommun och i 

detta fall Näringslivskontoret, Arbetsmark-

nadsenheten och Lärcentrum. Våra enheter har 

under flera år haft ett nära samarbete i gemen-

samma frågor då vårt dagliga arbete tangerar 

varandras; som när företag som utvecklas ofta 

är i behov av utbildning i sina företag vilket 

Vilhelmina Lärcentrum har ett stort utbud av, 

samtidigt som kunderna på Arbetsmarknads-

enheten kan få en  plats och vara en extrare-

surs hos våra lokala företag som kan leda till 

en anställning eller kanske en lärlingsutbild-

ning på plats hos företaget.  

Personalen på näringslivskontoret träffar och 

har kontakt med företag dagligen och den 

vanligaste anledningen till kontakt är företag 

som har planer på att utvecklas och vill ha stöd 

med exempelvis att hitta finansiering och nya 

företag som är i startfasen och vill ha rådgiv-

ning. Tack vare ett antal projekt med extern 

finansiering som Vilhelmina Kommun deltar i 

har vi möjlighet att arbeta brett med närings-

livsfrågor genom projekten Näringslivsut-

veckling i Möjligheternas Region, Möjlighet-

ernas Vilhelmina och Digitala steget, se pre-

sentation av våra medarbetare nedan. Sats-

ningarna innebär både goda möjligheter att 

möta våra lokala företag och jobba med inter-

na processer för att förbättra den kommunala 

servicen. Näringslivskontoret finns på övervå-

ningen i Tingshuset och välkommen upp till 

oss om du vill prata företagande eller  bara är 

nyfiken på vad vi jobbar med. 

Ulrica Olsson, Utvecklingschef med ansvar 

för näringsliv, turism, kultur och fritid. 
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MEDARBETARE PÅ NÄRINGSLIVSKONTORET 

Foto: Hannele Bång 

Yrkesförarut-
bildningar 
med start i    

januari 2022 

 

Yrkesförare Person-
transporter, 25v 

Yrkesförare Gods-
transporter med 
släp, 40v 

 

Ansökan gör du på 
www. vilhelminalar-
centrum.se  

senast 14 november. 

Till näringslivskontoret i Vilhelmina 

kan du vända dig om du vill ha hjälp 

med att starta eget, affärsutveckling, 

rådgivning, ägarskiften eller etable-

ringsfrågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Från vänster: 

Peter Manner, näringslivsstrateg/

projektledare 

Mona Malmbo, företagsutvecklare 

Bogge Bolstad, affärsutvecklare/

projektledare NiMr 

http://vilhelminalarcentrum
http://vilhelminalarcentrum


Näringslivskontoret och projekt 

NiMr (Möjligheternas Region) 

anordnade i början av juli tillsam-

mans med En Företagares Vardag 

en träff med företag och andra 

intresserade för att diskutera små-

företagande med fokus på de Co-

viddrabbade företagen.  

Ni kan läsa mer om deras resa på 

https://

smaforetagarna.se/45dagarontour/ 

ETT SLAG FÖR SMÅFÖRETAGEN 

ROLIGASTE SOMMARJOBBET 

Under denna sommar har ungdomar i åldern 15 till 17 år drivit sommarlovsföretag i kommunens 

regi. - Det här är det roligaste sommarjobb jag har haft, säger en av deltagarna. 

 

Sommarjobbet började med några dagar där deltagarna lärde sig företagandets grunder och etik. De fick 

stöd i form av handledning av näringslivskontorets personal. Bland affärsidéerna hos sommarlovsföreta-

garna fanns gräsklippning, byggande av fågelholkar, skogsplantering, försäljning av ved, sommarloppis 

samt byggande och målande av mindre byggnader. Samtliga deltagare har fortsatt sin verksamhet efter att 

projektet avslutats. Det var ett stort intresse från samtliga av att driva sitt sommarlovsföretag, och de säger 

att de har lärt sig mycket som företagare samt att deras kreativitet och självförtroende har ökat. Det som 

känns extra roligt är att de vill bli företagare i framtiden men i en annan bransch. 

-Vi handledare kan se att deras förmåga som entreprenör  har vuxit under sommaren. En deltagare kom-

menterade att han sålde mera ju mer han pratade med kunderna. Vid utvärderingen var deltagarna eniga att 

projektet var lyckat, säger P-O Nilsson på näringslivskontoret. Årets sommarlovsföretagare har skett i 

samarbete med Malå och Sorsele. 

INLANDETS INDUSTRI-
RÅD MED GEMENSAMT 
SKYLTFÖNSTER 

Inlandets företag är framgångs-
rika och behöver kontinuerligt 
tillskott av arbetskraft och möj-
lighet till kompetensutveckling 
för sina anställda 

För att attrahera ny arbetskraft, 
såväl från närområdet och från 
andra delar av landet, är det viktigt 
att vi uppfattas som en attraktiv 
plats att bo och leva på. Vi behöver 
utveckla vårt gemensamma varu-
märke. Vi behöver skapa en ge-
mensam berättelse som lyfter fram 
de fördelar som vår region kan 
erbjuda; Ett bra samarbetsklimat 
mellan företagen och kommunerna. 
Korta beslutsvägar, hög livskvali-
tet, närhet till naturen och varandra. 
För att detta skall fungera behöver 
vi skapa denna berättelse tillsam-
mans i ett gemensamt forum med 
fokus på rekrytering och kompe-
tensförsörjning där vi gör verkstad 
av våra visioner 

Målet är att vi skall kommunicera 
med samma budskap i all vår kom-
munikation såsom hemsidor, soci-
ala medier och rekryteringsannon-
ser. Idag görs detta på helt olika 
sätt i de olika inlandskommunerna 
och företagen. Det handlar om ett 
fokuserat varumärkesbyggande 
över tid 

Om vi inte syns så finns vi inte. 

Ambitionen är att skapa en gemen-
sam rekryteringsplattform 
"Inlandets skyltfönster" där vi kan 
rekrytera personal men även hela 
företag. Andra regioner arbetar 
framgångsrikt med att stärka sitt 
varumärke i syfte att främja rekry-
teringar. Jämför gärna med Gnosjö 
regionen och Jämtland/Härjedalens 
hemsidor. 

 

Rekryterings plattformen hålls 
lämpligen levande genom lokala 
industriråd i varje kommun där 
industriföretagen, Kommunen, 
Lärcentra och Teknikparken möts 
och sammanställer rekryteringsbe-
hov och andra kompetenshöjande 
insatser såsom olika utbildningar. 

https://
businessregionmidsweden.se/om-
regionen/ 
https://www.gnosjoregion.se/ 

Filip Bay är nöjd med sommaren och det antikloppis som han har bedrivit 
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Text: Bogge Bolstad 

Foto: Hannele Bång 

Foto: Hannele Bång 
Text: Per Lindberg 

https://businessregionmidsweden.se/om-regionen/
https://businessregionmidsweden.se/om-regionen/
https://businessregionmidsweden.se/om-regionen/
https://www.gnosjoregion.se/


FRUKOSTMÖTEN 2021 

Planerade frukostmöten som arrange-

ras av näringslivskontoret 

Hotell Wilhelmina 

29 Oktober 

27 November 

KARRIÄRVÄXLA OCH STANNA KVAR PÅ              
HEMORTEN?  
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Utbildning, jobb, familje-

liv, framtid. Det är stora 

livsfrågor som behöver 

svar. Marika ville byta 

inriktning i arbetslivet 

men ville inte lämna Vil-

helmina, så hon läste till 

installationselektriker på 

hemmaplan.  

Marika Sjöberg har tidigare 

studerat till högskoleingen-

jör inom datateknik och har 

många års arbetslivserfaren-

het. Att arbeta med data 

innebär till största del kon-

torsjobb, och hon praktiskt 

arbete var något hon sak-

nade i vardagen. Hon ville 

läsa en utbildning som 

kunde ge henne ett jobb 

inom kort tid, men också en 

utbildning som gör det 

möjligt att arbeta även på 

mindre orter. Problemlös-

ning är något Marika tycker 

om och detta var det som 

främst lockade med Vilhel-

mina Lärcentrums utbild-

ning till installationselektri-

ker. Men att få lära sig hur 

saker fungerar, att få arbeta 

mer varierat och vara mer 

utomhus ökade också in-

tresset för att faktiskt söka. 

-Jag ville fortfarande kunna 

räkna lite matte samtidigt som jag ville byta bana, och 

yrket elektriker verkade passa det ändamålet, menar 

Marika.  

Marika har studerat till installationselektriker under tre 

terminer och hon läste även vissa in vissa kurser under 

sommartid för att färdigställa utbildningen tidigare. 

Från början var hennes plan att hitta en praktikplats i 

Vilhelmina, men det var svårt att hitta lärlingsplatser - 

dels för tiden på året - men också på grund av pande-

min. Då öppnades möjligheten att genomföra lärlings-

tid i gruvan i Svartliden upp. 

-Dragon Mining sökte personer som läst på komvux 

och hade lite mer arbetslivserfarenhet. Jag visste inte 

att man kunde arbeta som elektriker i en gruva, det 

kanske inte är det första man tänker på, menar Marika.  

Det finns lärlingsplatser på fler ställen än man tror. Att 

jobba som elektriker i en gruva innebär väldigt varie-

rande arbetsuppgifter. Det kan gälla armaturer och 

belysning, styrning av pumpar samt skötsel och under-

hållning av centraler. Det är elektrikern som sköter 

strömförsörjningen i hela gruvan, och produktionen är 

ständigt beroende av fungerande el. 

- Hade jag vetat om denna möjligheten hade jag sökt 

automationstekniker direkt, säger Marika. 

Marika pendlar dagtid till arbetet under vardagarna, 

men hon är hemma till klockan 17 varje dag. Arbetsti-

derna passar familjelivet, och hon hinner hem för att 

äta middag med sina barn. 

- Jag vill bo kvar i Vilhelmina, säger hon.  

Det var därför jag valde detta yrke, för det behövs 

överallt. Jag är född och uppvuxen här och jag trivs 

bra, och jag vill att mina barn ska växa upp här också. 

Det är nära till fjällen, nära till naturen och det är la-

gom stort. Här tänker jag stanna.  

Text: Hannele Bång 

FRUKOSTMÖTE  

SEPTEMBER 

Kommunalrådet Annika Andersson samt 

Hendrik Bäckström, Bäckströms Trafik,  

var två gästerna som berättade om sina 

respektive verksamheter. 

Sista fredagen i september kunde Nä-

ringslivskontoret för frsta gången på 1,5 

år arrangera ett fysiskt frukostmöte för 

företagarna i Vilhelmina. 

Text & Foto: Peter Manner 



”Vi vill alla ha ett 
samhälle som är inkluderande och ger 
alla möjlighet att bli en bra samhälls-
medborgare ”. 

Vojmåns rastplats har för åttonde gången utsetts till Västerbottens bästa rastplats. Kenneth 

Nyberg är ägare av Vojmåns Camping och sköter Vojmåns rastplats. 

- Det här känns naturligtvis väldigt roligt, säger Kenneth.  

M Sveriges vägombud utser varje år den bästa rastplatsen utifrån tillgänglighet, trygghet, utrust-

ning, funktionalitet och skötsel. Under 2020 bedömdes cirka 300 rastplatser runt om i Sve-

rige.Varje rastplats inventeras två gånger per säsong och bedöms utifrån parkerings- och uppställ-

ningsmöjligheter, säkerhet, toaletter, lekutrustning, promenadstråk, belysning och skyltning. Sköt-

seln, städningen och hygien på rastplatserna har också granskats.Där vägombuden hittar brister vid 

inspektionerna felanmäls det till Trafikverket eller till den entreprenör som sköter driften så att 

eventuella brister kan åtgärdas. 

– Trygga och välskötta rastplatser är viktiga för trafiksäkerheten eftersom de inbjuder till att ta 

pauser. En trött förare är lika farlig som en onykter förare. Kör utvilad, dela på ratten om ni är fler 

i bilen som har körkort och ta raster under långa bilresor, säger Heléne Lilja, chef för kommuni-

kation och samhälle, Riksförbundet M Sverige.  

VÄSTERBOTTENS BÄSTA CAMPING 
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Kenneth Nyberg på Vojmåns Camping 

är stolt över den åttonde utmärkelsen 

som Västerbottens bästa trafikplats.  

Jag heter Pavla Grönlund och är nyanställd på Arbetsmarknads-

enheten (AME). Tidigare har jag jobbat som högstadielärare och 

har lång erfarenhet inom utbildningssektor.  

Som lärare såg jag att klyftan mellan skolan och verkligheten bli 

större och större. Många människor oavsett utbildning, ursprung 

och bakgrund saknar kompetenser som det verkliga arbetslivet 

innebär. Och det ville jag ändra på.  

 Mitt nya jobb handlar till stor del om att hjälpa människor en bit 

på vägen in i arbetslivet. Jag hittar rätt plats för rätt individ i 

samverkan med kommunen och lokala företag. De personer som 

behöver min och kanske just din hjälp kan vara i olika livssituat-

ionen, det kan handla om ungdomar mellan 16-20 som hoppade 

av gymnasiet, det kan vara personer med utmanande livssituat-

ioner som är på väg tillbaka till arbetslivet men behöver ett mel-

lansteg till riktig anställning.  

Det kan handla om personer med utländskbakgrund som behöver 

komma in i arbetslivet och bidra till samhälle dem flyttades till. 

Det kan handla om personer med olika funktionsnedsättningar.   

Min man är också egenföretagare och jag vet att det kan kännas 

besvärligt att ta emot en praktikant det innebär inlärningstid, 

kanske ett visst material kostnad, och det alltid finns en fråga om 

huruvida ditt arbete kommer att löna sig?  

Men det kan jag lovar dig att det gör det. Ibland direkt och du 

kanske hittar en riktig bra person till ditt företag, ibland kan du 

inspirera unga människor att ta tag i sin utbildning och utbilda sig 

just i din bransch. Alltid hjälper du en individ med sysselsättning 

och meningsfull vardag.  Du aktiv motverkar långtidsarbetslös-

het, och långtidssjukskrivningar.   

Vi vill alla ha ett samhälle som är inkluderande, där vi minskar 

kriminalitet, arbetslöshet, sjukskrivningar och ge alla individer 

möjlighet att bli bra samhällsmedborgare, bidra med sitt arbete, 

betala skatt, nyttja samhällstjänster och handla hos ditt företag.   

 Kan vi fixa detta för hela Sverige?  Nej det tror jag inte… Men 

kan vi fixa detta i Vilhelmina kommun och till och med Väster-

botten?  Ja det tror jag, och det satsar jag på just nu.  

Jag kommer kanske dyka upp hos dig och prata med dig om 

praktikmöjligheter och det som vi i AME har att erbjuda i retur.   

Tänk långsiktig och bidra till levande landsbygden, näringsliv 

och samhällsutveckling. Hör gärna av dig om du har möjlighet att 

erbjuda en praktikplats.   

NY PÅ ARBETSMARKNADS-
ENHETEN 

Text: Pavla Grönlund 

Foto:  Dajana Padic 

Text & Foto: Bogge Bolstad 

Pavla Grönlund  
Arbetsmarknadsenheten  
pavla.gronlund@vilhelmina.se  
076-1007289  

mailto:pavla.gronlund@vilhelmina.se


Ladda för framtiden!? 

Fundering på att sätta upp 

laddpunkter— 

eller är du bara intresserad av 

veta lite mer? 

Måndag den 8/11 kl. 18.00—

20.00  

på Kolgårdens Camping   

Informationsträff om vad som 

gäller idag när det gäller laddpunk-

ter, olika stöd samt vad som krävs 

av den som funderar på att sätta 

upp laddstolpar! 

Vi bjuder på pizzabuffé—

anmälan senast 2/11 på  

naringsliv@vilhelmina.se 

eller telefon 0940-140 62 

UTBILDNING RESULTERAR I NYA BOLAG   

Från idrott inom skolans väggar till företagare. Daniel Thalén läste en skräddarsydd utbild-

ning genom Vilhelmina Lärcentrum och tack vare detta har det startats nya bolag i kommu-

nen.  

- Jag har velat driva eget under en lång tid, och det har Lärcentrum gjort möjligt.  

I 17 års tid jobbade Daniel Thalén som idrottslärare på Volgsjö skola, och han trivdes bra. Men 

problemet var att kravet på lärarlegitimation kom och Daniel ställdes inför valet om han skulle 

studera i 4,5 år till lärare, eller om han skulle byta inriktning i sin karriär.  

Han hade länge varit intresserad av byggbranschen, men aldrig haft en tanke på att jobba inom den 

förrän han träffade Rikard Eriksson, som senare skulle bli en arbetskompis. Rikard berättade då att 

han, med sina då dryga 40 år, var den yngsta mattläggare i hela inlandet.  

- Jag såg en nisch som inte var så väletablerad och en chans att slå mig in, menar Daniel.  

Daniel bestämde sig här för att ta kontakt med Lars Gavelin på Vilhelmina Lärcentrum och fick en 

skräddarsydd utbildning utifrån de krav som finns för att bli mattläggare. I samarbete med en 

praktikplats i Vilhelmina läste Daniel - ensam - en 40 veckor lång lärlingsutbildning och fick sitt 

yrkesbevis.  

Därefter följde 5800 lärlingstimmar som Daniel gjorde i Umeå hos Björkstadens golv där han 

bland annat jobbade med Rikard som han träffat tidigare.  

Man tänkte att man kunde prova öppna en filial i Vilhelmina också. Så Björkstadens golv öppnade 

i Vilhelmina efter att min lärlingstid var gjord, och där jobbade jag och Rikard tillsammans ett 

par år, berättar Daniel.  

Men en vision Daniel haft under en lång period är inte att vara anställd, utan att driva något eget. 

Så han startade Thaléns golv efter att ha läst en kurs i bokföring och deklaration hos Lärcentrum. 

Tillsammans med sin fru driver de sedan årsskiftet 2020/2021 ett bolag med målbilden att 

så småningom kunna anställa någon, om det finns underlag för det. Idag åker Daniel runt i hela 

inlandet på både små och större jobb.  

- Jag är oerhört tacksam över den hjälp jag fått från Vilhelmina Lärcentrum, understryker Daniel. 

Jag känner att det för kommunen är väl investerade pengar och jag har använt Lärcentrum så som 

det är tänkt. Tack vare Lärcentrum har det startats bolag i Vilhelmina.   

Daniel har också fått värdefull hjälp av Näringslivskontoret i Vilhelmina i samband med uppstar-

ten av hans företag.  

andra bilder. 

LOGOTYP HÄR 

Näringslivskontoret  

Tingsgatan 1, 912 33 Vilhelmina 

0940-140 62 

vilhelmina.se 
 

Lärcentrum Vilhelmina 

 Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina 

0940-142 34 

vilhelminalarcentrum.se 

Text & Foto: Hannele Bång 


