Kompetensutveckling för företag
på landsbygden i Jämtlands län
Rådgivning och kurser för dig som har eller ska starta företag inom besöksnäringen
samt jordbruksföretag som vill diversifiera/bredda sin verksamhet

Rådgivning och kurser för
lönsammare företag på landsbygden
Länsstyrelsen Jämtlands län har upphandlat rådgivningstjänster och kurser
med det långsiktiga syftet att öka sysselsättningen på landsbygden i länet.

DU K AN FÅ R ÅDGIVNING OCH GÅ KURSER INOM

»» Affärsutveckling
»» Kommunikation och webbutveckling
»» Naturguidning
»» Produktutveckling och paketering av resor och upplevelser
»» Tillgänglig besöksverksamhet

Under respektive område erbjuds du och ditt företag enskild rådgivning
eller rådgivning i grupp, kursverksamhet, inspirationsträffar, studieresor och
företagsbesök för företag på landsbygden i Jämtlands län. Deltagarna ska ha
möjlighet att varva gruppaktiviteter med rådgivning på det egna företaget eller
kursverksamhet i den kommun de är verksamma. Aktiviteterna bekostas till större
delen av Landsbygdsprogrammet 2014–2020.
På följande sidor kan du läsa mer om inom vilka ämnesområden du kan få
rådgivning, gå kurser, vad det kostar och hur rådgivningen går till. Länsstyrelsen
har upphandlat rådgivare/kurshållare som du är välkommen att kontakta. Du hittar
deras kontaktuppgifter under respektive ämnesområde.

Rådgivningen och kurserna vänder sig till dig som är verksam
i Jämtlands län och har:
»» ett företag inklusive jordbruksföretag på landsbygden och som vill diversifiera/
bredda sin verksamhet, eller

»» ett företag, eller är på väg att starta upp ett företag, inom besöksnäringen på
landsbygden.

Hur går rådgivningen till och
vad kostar det?
Vad behöver ditt företag hjälp med?
Fundera igenom vad ditt företag behöver hjälp med för att kunna utvecklas. På
Länsstyrelsen Jämtlands läns webbplats www.lansstyrelsen.se/jamtland kan du
läsa mer om de olika ämnesområden du kan få rådgivning och gå kurser inom. När
du hittat ett eller flera ämnesområden du är intresserad av tar du kontakt med de
upphandlade rådgivarna och/eller de som har kurser.

Rådgivningen sker i huvudsak genom ett besök
Tanken är att rådgivningen i huvudsak ska ske genom att rådgivaren kommer ut till
ditt företag.
I särskilda fall kan en träff på rådgivarens kontor vara mer lämpligt eller att
rådgivning sker genom telefonsamtal, mejl eller till exempel Skype. Vid kortare
frågor kan mejl eller telefon vara det bästa sättet. Det är du som bestämmer
tillsammans med rådgivaren vad som passar bäst i ditt fall.

Du betalar 30 procent av totala rådgivningskostnaden
För telefonrådgivning, mejl eller Skype avgörs kostnaden av rådgivarens
timkostnad och antal rådgivningstimmar. Kostnaden per timme för respektive
rådgivare hittar du under varje ämnesområde.
Du betalar 30 procent av den totala rådgivningskostnaden. Landsbygdsprogram
met betalar resten. En subventionerad rådgivning får totalt kosta max 1 500 euro
exklusive moms.
Det är ditt företags behov som styr hur omfattande rådgivningen ska vara. Du
sätter själv en gräns på hur mycket hjälp du vill ha.

Rådgivaren kan ge dig en offert
Rådgivarna har olika timkostnad som du kan läsa mer om i respektive
företagsbeskrivning. Ring gärna rådgivarna och be om offerter för att få en uppgift
om din kostnad. Rådgivaren kommer att fakturera dig för din kostnad.

Rådgivning i grupp
Ibland kan det passa bättre med rådgivning i en mindre grupp. En
grupprådgivning utgörs i normalfallet av två till fyra företag som behöver hjälp
med samma frågeställningar. Är ni flera företag som kan tänka er att få rådgivning
i grupp, ta då kontakt med en rådgivare om en offert. Även vid rådgivning i grupp
betalar ni 30 procent av den totala kostnaden. Deltagande företag delar på den
kostnaden.

Övrigt
Rådgivningen kan endast i undantagsfall ges till företag inom maskinentreprenad
branschen, företag som ingår i övriga konsumenttjänster (SNI 2007) däribland
kroppsvård, begravningsverksamhet med mera samt detaljhandel. Undantag från
detta kan beslutas av Länsstyrelsen.

Hur går kurserna till och vad kostar de?
Länsstyrelsen Jämtlands län har upphandlat kurser inom olika områden med det
långsiktiga syftet att öka sysselsättningen på landsbygden i länet.
Kurser/kursdagar, heldag, halvdag eller kvällskurser kommer att hållas ute i
kommunerna i Jämtlands län. Blir det få anmälda i någon kommun kan kursen
komma att slås ihop med andra deltagare i närliggande kommun.
Mer information om olika kursinnehåll, var kurserna hålls och vilka tider det blir
publiceras på Länsstyrelsens hemsida samt skickas ut till kommuner med flera.
Kursavgift är 500 kronor för dig som företagare.

Rådgivning affärsutveckling
Det finns fyra rådgivningsföretag att välja på inom affärsutveckling.

Advexa

Knytkraft

Hjälper dig bland annat med att få bättre
koll på dina ekonomiska förutsättningar.
Kartlägger dina kunders behov och
drivkrafter. Specifik rådgivning för dig som
driver handel med dagligvaror eller drivmedel.

Hjälper dig bland annat med förändring
och utveckling av företaget. Besöksnäring,
livsmedelsförädling och digital transformation.

Läs mer på vaxlaupp.nu
Timarvode : 981 kronor plus restidsersättning

Läs mer på knytkraft.se
Timarvode : 900 kronor plus restidsersättning
KONTAK T

Per Nilsson,
KONTAK T

070-325 75 95, pen@profox.se

Hanna Falkeström,

Urban Laurin,

070-277 08 07, hanna@advexa.se

070-494 44 66, urban.laurin@telia.com

Katarina Nyberg Finn,

072-202 53 63, katarina@nybergfinn.se
Karin Falkeström,

070-570 53 66, karin@idest.se

Etracon
Hjälper dig bland annat med att kartlägga
olika finansieringslösningar inför planerade
investeringar. Kund- och marknadsanalys.
Utveckling av modell för marknadsföring.
Läs mer på etracon.se
Timarvode : 950 kronor plus restidsersättning.

LRF Konsult
Hjälper dig bland annat med framtidssamtal
och möte på plats hos företaget.
Handlingsplaner, uppföljning.
Läs mer på www.lrf.se/om-lrf/organisation
Timarvode : 1000 kronor plus

restidsersättning
KONTAK T

Bengt Nord,

063-15 71 06, bengt.nord@lrfkonsult.se
Erland Hedin,

KONTAK T

Agneta Sörman,

070-329 49 10, info@etracon.se

070-643 23 00,
erland.hedin@lrfkonsult.se

Kurs affärsutveckling
Väx med ditt företag
Kursen är uppdelad i två delar och det är valfritt om du vill gå en eller flera delar.
UR PROG R AM ME T:

Jobba strategiskt med företaget – att sätta mål, följa upp och arbeta strategiskt.

Finansiering. Arbetsrätt och ledarskap. Kursledare Anna Olofsson Frestadius,
utvecklingschef och Trine Amundsen, VD Torsta AB. Kursdelen omfattar tre
halvdagar. Under våren kommer kursen att erbjudas på Torsta i Ås och i Klövsjö.
Jobba med ditt varumärke – marknadskommunikation, målgrupp, kanaler,

budskap. Kursledare Joackim Ekroth, kommunikatör, Torsta AB. Delkursen
omfattar två halvdagar. Under våren kommer kursen att erbjudas på Torsta i Ås
och i Klövsjö.
Läs mer på torsta.se/utbildning/uppdragsutbildning/kurser/vax-med-ditt-foretag/
Kursavgift : 500 kronor
KONTAK T

Trine Amundsen, VD Torsta AB, 0640-188 01, 0640-188 00(växel)

Kommunikation & webbutveckling
Lär dig mer om digital marknadsföring! Delta i kurser inom:
»» Planera din marknadsföring för bästa resultat
»» Öka företagets synlighet digitalt
»» Filma med mobilen
»» Bli omskriven av media, bloggare och influencers

Du kan också välja individuell rådgivning, till exempel när det gäller
»» Företagets målgrupper och hur du kan kommunicerar med dem.
»» Strategier, för hur du kan bygga ditt företags varumärke digitalt.
»» Att få råd om att uttrycka sig i sociala medier.
»» Att få information om olika sätt att mäta resultat av besökare på webbplatser
och i sociala medier.
»» Att få råd om att bli synlig och kommunicera via Google och omdömessajter
som TripAdvisor med flera.
»» Att få råd om online-försäljning.
»» Att få råd inom internationell marknadsföring för besöksnäringen.

Trampolin PR
Trampolin PR är en kommunikationsbyrå i Östersund som erbjuder stöd inom
marknadsföring, till exempel marknadsplaner, sociala medier, film, webb, texter,
kampanjidéer och grafisk form. Här jobbar tio medarbetare och tillsammans har
de en stor erfarenhet från att jobba med små och stora företag inom många olika
branscher, bland annat turism och outdoor.
Läs mer på trampolinpr.se
Timarvode för rådgivning : 1150 kronor Kursavgift : 500 kronor
KONTAK T

Helena Engberg, 070-383 23 32, helena@trampolinpr.se
Marlene Ström, 070-549 39 23, marlene.strom@trampolinpr.se

Naturguidning
Lär dig mer om att förmedla kunskap om naturen, att arrangera guidade turer,
ekoturism och säkerhetstänk. Exempel på rådgivningens innehåll:
»» Hur man utövar ett gott värdskap så gästen känner sig trygg.
»» Fördjupad kunskap i naturvård, lagar, allemansrätten.
»» Hur man utformar naturguidningen utifrån lokala förutsättningar, sevärdheter och
naturtyper.
»» Säkerhet, förebyggande och incidenthantering.

Vilseledaren i Frostviken
Vilseledaren är ett naturturismföretag som arrangerar och utformar guidade turer
med ett mål – att ge gästen en unik naturupplevelse. I företaget arbetar Katharina
och August, som båda är utbildade biologer och naturguider. De hjälper er som
vill börja med eller utveckla er naturguidning att hitta och utforma unika turer i ert
närområde. De kommer även visa vad som krävs för att gästen ska få bästa möjliga
upplevelse av naturen, guiden och ditt företag genom praktiska och teoretiska
moment. Det finns även möjligheter för individuell rådgivning med utgångspunkt
i området som du vill utveckla guideturer i.
Läs mer på vilseledaren.se
Timarvode för rådgivning : 450 kronor Kursavgift : 500 kronor
KONTAK T

Kattis Amundsson, 076-145 48 91, info@vilseledaren.se
August Alvtegen, 073-903 35 97, info@vilseledaren.se

Produktutveckling & paketering
Lär dig strategier för produktutveckling i din verksamhet genom att till exempel
paketera och samverka med andra företag. Exempel på rådgivningens innehåll:
»» Hur man kan samverka med andra aktörer och dra nytta av varandra.
»» Hur man kan paketera försäljning av resor och upplevelser, inklusive prissättning.
»» Paketering av tjänster i samverkan med andra företag, både i bygden och på ett
större plan.
»» Fördjupad kunskap i resegarantilagen.
»» Hur man kan agera i allemansrättsliga frågor, inklusive perspektiv på
allemansrätten från både markägare och besöksnäringen.
»» Kvalitetsmärkning för natur- och kulturturism.
»» Hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser.

Wild Sweden
Marcus Eldh driver naturturismföretaget Wild Sweden sedan 2003. Nu kommer
han till Jämtland för att dela med sig av konkreta tips, goda exempel och effektiva
verktyg. Han hjälper dig att ta fram konkreta upplevelseprodukter som du kan sälja
till utvalda målgrupper på en internationell marknad. Det kommer att bli arbetspass
i små grupper och möjlighet till individuell rådgivning. Läs mer på wildsweden.com
Timarvode för rådgivning : 980 kronor Kursavgift : 500 kronor
KONTAK T

Marcus Eldh, 070-610 61 50, marcus@wildsweden.com

Tillgänglig besöksverksamhet
Öka lönsamheten genom god tillgänglighet för alla. Exempel på rådgivningens
innehåll:
»» Vikten av att ha ett helhetstänk runt tillgänglighet i hela upplevelsekedjan: från
gästens första informationssökning till dennes hemkomst.
»» Vad olika typer av funktionsnedsättningar/funktionsvariationer innebär. Vad är
det som kan hindra personer med olika typer av funktionsvariationer att ta del av
besöksmålet? Vad säger lagstiftningen?
»» Hjälp med att inventera funktionshinder på besöksmålet och vilka åtgärder som
behöver göras för att ta bort funktionshindren.
»» Hjälp med att prioritera åtgärderna, till exempel genom att identifiera och
åtgärda sådana hinder i miljön som är lätta att ta bort. Hellre kostnadseffektiva
generella åtgärder som fungerar för alla än särlösningar.
»» Vad en tillgänglig webbplats innebär, allt från internationella standarder och
universell användbarhet till utformning av navigation och struktur av innehåll.
»» Hur man utformar tillgänglig information, till exempel broschyrer och skyltar.
»» Hur besöksmålets tillgänglighet ska kommuniceras, till exempel genom en
tillgänglighetsguide.
»» Hur arbetet med tillgänglighet kan utvecklas för företaget, genom att ha en
långsiktig plan och att utnyttja olika typer av bidrag och finansieringskällor.

MM Tillgänglighet & Miljö
Magnus Mattisson är frilufts- och rekreationsplanerare samt tillgänglighetskonsult
och har mångårig erfarenhet hur man utformar miljöer för alla, även utifrån de
lagar och regler som gäller. Alla människor har olika behov. Vissa utformningar är
nödvändiga för några, men samtidigt är de bekväma för alla människor! Tänker
man så även inom turistnäringen, så blir det lönsamt att göra utformningar för alla.
Timarvode för rådgivning : 750 kronor
KONTAK T

Magnus Mattisson, 076-844 50 85, magnus.mattisson.mm@gmail.com
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Har du några frågor om rådgivningen
eller kurserna?
Du är välkommen att kontakta rådgivarna/kurshållarna för att höra mer om vad detta skulle
kunna innebära för ditt företag och be om en offert. Du kan även kontakta Eva Jonsson,
projektledare på Länsstyrelsen, eva.b.jonsson@lansstyrelsen.se eller 010-225 33 55.
I N FOR MATION OM KOM MAN D E K U RSE R ,

rådgivning och erbjudande om studieresor,
nätverks- och inspirationsträffar uppdateras löpande på vår hemsida,
www.lansstyrelsen.se/jamtland
L Ä S M E R OM KOM PETE N SUT VEC K LI NG , R ÅD G IVN I NG OC H K U RSE R PÅ

www.lansstyrelsen.se/jamtland/lantbruk-och-landsbygd/utveckling-av-landsbygder/
kompetensutveckling-och-radgivning.html

