Då var vi igång med 2021. En efterlängtad nystart för många och vi hoppas alla på ett år
med mer fysiska träffar och färre restriktioner. För oss på Tillväxt ligger
näringslivspriserna och en digital yrkesmässa närmast, redan imorgon får ni reda på
vilket företag som blivit Årets tillväxtbolag!

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare – sista ansökningsdag 31
januari!
Enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående
pandemin kan söka omsättningsstöd, det har säkert inte passerat obemärkt förbi. Dock
har Boverket sett att det inte är så många som sökt. Är du kvalificerad för stödet vore det
ju synd att missa den här möjligheten, eller hur?
Du som är enskild näringsidkare kunde ansöka om omställningsstödet om du uppfyllde
kraven för stödperioder mars till juli 2020. Regeringen har även aviserat för en
förlängning av omställningsstöd. Mer information om det stödet finns hos Skatteverket.
Mer info här: Omsättningsstöd till näringsidkare | Länsstyrelsen Västra Götaland
(lansstyrelsen.se)
Ansökan görs via en Etjänst på Boverkets hemsida och ska ske innan den 31 januari
2021.

Och vinnaren är…
Vinnarna av 2020 års näringslivspriser är
nu utsedda och inom kort börjar
presentationerna av respektive välförtjänta
företag och företagare i våra sociala
kanaler och på hemsidan.
Till skillnad från på näringslivsfesten
kommer inte alla på samma dag utan
sprids ut i takt med att vi besöker vinnarna
för att överlämna priset och göra en liten
film från varje utdelning. Håll utkik!

Enkät om näringslivsklimatet
Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor undersökning om det lokala
företagsklimatet. I början av januari 2021 skickades enkäten ut till cirka 200 företag i
kommunen.
Är ditt företag ett av de som fått enkäten? Dina svar är viktiga! Syftet med enkäten är att
du som företagare ger din bild av hur du tycker företagsklimatet är i kommunen.
Efter flera år av stadig nedgång höjde vi oss 15 placeringar i 2020 års ranking, från 188
till 173. En viktig resa för oss i kommunen och en viktig utveckling för både vårt lokala
näringsliv och alla Tibrobor.
Vi nöjer oss förstås inte utan arbetar hela tiden för att bli bättre, uppfattas bättre. För att
vi ska kunna göra det jobbet bra behövs dina och många andras synpunkter. Dina svar
är viktiga!
Mer info på www.foretagsklimat.se.

Tar ni emot sommarjobbare? Ta chansen att synas i vår yrkes och
karriärsmässa!
Nu pågår planeringen för vår digitala yrkes och karriärmässan den 23 februari. Det
kommer att bli en livesändning från Eventverkstaden här i Tibro där inspelat material
varvas med intervjuer i studion.

Vill du synas med ditt företag? Vi besöker gärna och filmar inslag från er verksamhet.
Kontakta projektledare Felicia Lans om du vill vara med.
Syftet är att knyta kontakter och stärka samarbetet mellan Tibros näringsliv och
kommunen och ge förutsättningar för ungdomar i Nyboskolans år 89, våra
gymnasieungdomar och arbetssökande i Tibro att bättre veta vilka arbetstillfällen som
finns i Tibro och vilka utbildningar som krävs för många av de jobben.

Följ oss på sociala medier och läs mer på hemsidan
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