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Ett utskick från Åmåls kommun

Näringslivsmässa -  
Anmäl ditt företag du 
också!
Åmåls kommun inbjuder näringsliv och 
företagens vänner att medverka på den 
näringslivsmässa vi arrangerar den 20-21 
april på Karlbergsgymnasiet. Vi ser mässan 
som en mötesplats för utställare att träffa 
framtidens arbetskraft, potentiella kunder, 
skapa kontakter och nätverka. 
För utställare och besökare erbjuder 
vi många spännande och intressanta 
aktiviteter som föreläsningar, 
miniseminarier och underhållning. Som 
utställare är du självklart välkommen att 
bidra med aktiviteter och föreläsningar. 
Anmäl dig på:  
www.amal.se/naringslivsmassa  
Vi kommer att ge ut en mässtidning och 
har en deadline på den, vilket gör att 
anmälan måste vara oss tillhanda senast 
den 15 februari. 

Steps to export -  
Nu kan du på hemmaplan 
förbereda och utveckla 
ditt företags export
Steps to Export heter programmet som 
Business Sweden har moderniserat för 
att få fler företag att komma ut på export. 
Med hjälp av analysverktyget Steps to 
Export kan du på hemmaplan förbereda 
och utveckla ditt företags export. Du lotsas 
igenom de viktigaste exportstegen inför en 

satsning på nya eller befintliga marknader. 
Under programmet får ditt företag större 
exportkunskap, hjälp från Business 
Swedens affärsutvecklare, ökad säkerhet 
och en genomarbetad strategi för er 
exportsatning. Teoretiska moment varvas 
med praktiska övningar och diskussioner, 
hela tiden med det egna företaget i fokus. 
Kontakta ulrika.akerman@business-
sweden.se, 070 358 71 07 för mer 
information. 

Företagens A-Ö
Företagens A-Ö är uppdaterad. På 
kommunens hemsida, under fliken 
näringsliv, finns en lista som hjälper dig 
som är företagare, eller på väg att starta 
företag, att hitta rätt handläggare eller 
kontaktperson i vår kommun. 

Ny omgång av FoU-kortet
Västra Götalandsregionen erbjuder 
stöd till forskningsprojekt som ska 
hjälpa små och medelstora företag att 
ta fram ny vetenskaplig kunskap och 
kompetens för att utveckla tjänster, 
varor och processer. Upp till 500 000 kr 
i FoU-stöd kan lämnas. Resultatet ska ge 
tydliga konkurrensfördelar till exempel 
i form av ny kunskap, förbättrad pris/
prestanda i förhållande till konkurrenter, 
stärkta immateriella tillgångar eller lägre 
tillverkningskostnad. Stödet finns som 
FoU-bas och som FoU-avancerat. Läs mer 
på www.vgregion.se/fou-kortet. 

Erbjudande från 
Högskolan Väst - 
studentmedarbetare och 
co-op studenter
På senaste näringslivsfrukosten 
fick vi information från Högskolan 
Väst om elevers möjlighet att bli 
studentmedarbetare och co-op 
studenter. Det är en möjlighet för företag, 
organisationer och myndigheter att få en 
student som resurs till sin arbetsplats. 
Studentmedarbetare är en tidsbegränsad 
avlönad anställning i både offentliga och 
privata organisationer. Arbetsuppgifterna 
ska vara kvalificerade och ha koppling 
till studenternas utbildning. Tjänsten 
får uppgå till max 25 % av en heltid med 
anpassning till pågående studier. Övriga 
villkor avtalas mellan arbetsgivare och 
student. Läs mer på
https://www.hv.se/student/jobb-och-
karriar/studentmedarbetare/
Co-op är en del av Högskolan Väst modell 
till arbetsintegrerat lärande, dvs att 
praktiskt yrkesarbete integreras med 
högskolestudier under vissa perioder. Läs 
mer på
https://www.hv.se/arbetsintegrerat-
larande/co-op/


