
Vi välkomnar våren med ett nyhetsbrev till dig som är företagare i Gnesta 
kommun. I månadens nyhetsbrev kan du bland annat läsa om olika 
nationella stöd till företag. Den 30 mars bjuder vi in till informationsträff 
där du får mer information om dessa stöd och hur du ansöker. Läs mer om 
informationsträffen på sista sidan i nyhetsbrevet.

Nu kommer Draknäste light till 
Gnesta!

Har du en ny spännande idé som du vill utveckla?
Tisdagen den 13 april har du chansen att få komma 
och presentera din idé för erfarna affärsutvecklare och 
investerare på ett Draknäste i Gnesta. Efter nästet har du 
möjlighet att få upp till 10 timmars kostnadsfri affärsut-
veckling till ett värde av 10 000 kr.
Låter det som något för dig? 
Läs mer och ansök

Vill du lösa en samhällsutmaning?

Nu startar snart länets första affärsskola för socialt före-
tagande. Affärsskolan vänder sig till dig som vill testa och 
utveckla en idé, starta eller redan driver ett socialt företag 
i Sörmland. Kursen kommer bland annat att handla om 
affärsutveckling, finansiering, marknadsföring och effekt-
mätning. Kursen har initierats av Coompanion och sker i 
samverkan med näringsliv, offentlig sektor och Arbetsför-
medlingen.

Kontakta Annika Löfgren på sms: 072 - 210 94 35 eller 
mail: annika.lofgren@coompanion.se om du är nyfiken 
eller har frågor.

Mer information om affärsskolan och socialt företagande

Läs mer på nästa sida!
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https://katec.se/draknaste-light/
http://www.nyttigaaffarer.se/


Bidra till en rökfri miljö

Gnesta kommun vill tillsammans med Folkhälsomyn-
digheten sprida kunskap om lagen om rökfria miljöer 
utomhus, för att skydda både vuxna och barn från tobak. 
Som ett led i detta passar vi på att uppmana näringslivet, 
föreningar och fastighetsägare i kommunen att delta i 
en informationskampanj. Kampanjmaterialet består av 
affischer och dekaler som vi önskar att du sätter upp på 
anslagstavlan eller vid entrén till din lokal eller verk-
samhet. 
För att få tillgång till kampanjmaterialet mejlar du senast 
den 22 mars till: miljoenheten@gnesta.se

Nationella stöd till företag
Ansökan om stöd till korttidsarbete

Företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga
ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin kan 
ansöka om stöd till korttidsarbete hos Tillväxtverket från 
och med måndag 29 mars. Stödet kan sökas retroaktivt 
från första december 2020.  
Detaljerad information om stödet

Förlängt omställningsstöd

Omställningsstödet har förlängts för perioden augusti och 
stödet är sökbart till och med 30 april 2021. Observera att 
det är betydande förändringar i ansökningsprocessen och 
många uppfattar att det är krångligt att söka stödet. STUA 
har spelat in ett webbinarie som förklarar ansökningspro-
cessen mer tydligt och det är bra för alla oavsett bransch 
att se på.  
Ta del av webbinariet (finns på flera språk) 
Ansökan Omställningsstöd till följd av corona

Förlängt omsättningsstöd

Du som driver enskild firma vars omsättning har minskat 
i större omfattning till följd av coronapandemin har 
möjlighet att söka omsättningsstöd. Det förlängda stödet 
ger ersättning för förlorade intäkter under perioden 
augusti 2020 till februari 2021. Stödet är 90 procent av 
det man tappat i omsättning jämfört med samma period 
2019. 
Sista ansökningsdag är 30 april.

Länsstyrelsen handlägger ansökan och har mer informa-
tion om stödet. 
Ansökan Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Utbildningar för medlemmar i LRF

För er som är medlemmar i LRF -Lantbrukarnas Riksför-
bund- finns en mängd digitala föreläsningar och utbild-
ningar att ta del av.  

Se planerade utbildningar och föreläsningar

Tillväxtprognos för kvartal 4 från LRF
LRF har sammanställt en prognos för kvartal 4/2020 
som talar om hur stor andel av den totala tillväxten som 
respektive produktionsgren står för, prognosen stäms av 
med målen i livsmedelsstrategin. Livsmedelsstrategin 
sattes 2017 med målet att vi ska producera mer svenska 
livsmedel.   

Ta del av den sammanställda prognosen

Läs mer på nästa sida!
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https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/nyhetsrummet.html?fbclid=IwAR06qfx6qAIiXv_7_pTX60-D7r-mZ-WfAqg1YSUzKe6YhH0XGqFuZXEx4bk#/pressreleases/ansoekan-om-stoed-till-korttidsarbete-oeppnar-29-mars-3075197
https://www.destinationsutveckling.com/covid-19/webbinarium/
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/bo-och-leva/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare.html
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare/
https://www.lrf.se/mitt-lrf/aktiviteter/
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2021/03/tradgard-och-notkott-bidrar-mest-till-tillvaxten/


Digital informationsträff för
företagare i Gnesta
Tisdagen den 30 mars kl. 18.30-19.30 

Välkommen på digital informationsträff för dig som är företagare i Gnesta. Information och möjlighet att boka tid för 
hjälp med ansökningar.

Program

• Senaste nytt från kommunen
• Info från Företagarna Trosa Gnesta
• Vad gäller för AB – Omställningsstöd och Korttidsarbete
• Om jag har en Enskild firma/Handelsbolag – Omsättningsstöd
• Kulturstöd – kompetensutveckling för de permitterade medarbetarna.
• Hyresbidrag
• Vad kan Almi göra för dig som företagare - Information om Lån och Råd

Medverkar gör Anna Sandklef, näringslivschef Gnesta kommun, Tina Mardla, Almi Företagspartner, Birgit Båvner och 
Sebastian Strid, rådgivare på Nyföretagarcentrum samt representanter från Företagarna.

Anmälan

birgit.bavner@nyforetagarcentrum.se
En zoom-länk skickas till din e-postadress
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