
Nyföretagandet i kommunen har haft en positiv utveckling i januari och 
februari vilket innebär att Gnesta kommun har den största procentuella 
ökningen av nystartade företag i östra Sörmland i jämförelse med föregående 
år samma period. Även starta eget-kursen har haft rekord i antalet deltagande.  
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Tyvärr ser vår omvärld inte lika ljus ut just nu och den 
ryska invasionen av Ukraina kommer att påverka oss alla 
på olika vis, men hur mycket är fortfarande ovisst.
Verksamt.se har samlad information från myndigheter 
riktad till företagare kopplat till krisen i Ukraina och 
sanktionerna mot Ryssland. Vi rekommenderar att du 
håller dig uppdaterade. 

Kontinuitetshantering 

Kontinuitetshantering, eller begreppet ”business conti-
nuity management” handlar om att planera för att en 
verksamhet ska fungera på en tolerabel nivå, oavsett 
vilken störning den utsätts för. Vad tolerabel innebär är 
upp till varje verksamhet att avgöra, men i princip ska de 
verksamheter som är samhällskritiska kunna fortsätta 
fungera även under stora störningar.
MSB har en digital webbkurs om kontinuitetshantering.

Temakväll om brottslighet

Den 9 maj bjuder vi in till en temakväll om brottslighet 
kopplat till företagandet. Vi välkomnar bland annat 
polisen Jan Olsson som arbetar med cyber-brottslighet 
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som tyvärr är ett brott som blir allt vanligare och drabbar 
många företagare. Boka in den 9 maj redan nu, mer infor-
mation om evenemanget kommer. 
Tid: 18:00-ca 20:30 
Plats: Elektron 
Inträde: Gratis 

http://Verksamt.se
https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/alla-utbildningar/webbutbildning-om-kontinuitetshantering/
https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/bidrag/affarsutvecklingscheckar/
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Kontakt

Anna Sandklef 
Näringslivschef 
anna.sandklef@gnesta.se 
0158-275 263

Matilda Höglund 
Näringslivs- och turismsamordnare 
matilda.hoglund@gnesta.se
0158-275 687 
 
Följ Gnesta Näringsliv på Facebook! 

 
 

 
Webbinarium om solel och ladd-
platser för företag 

Är du som företagare intresserad av att installera en 
solcellsanläggning eller skaffa laddplatser? Energi och 
klimatrådgivningen bjuder in till ett kostnadsfritt webbi-
narium om ämnet. 
När:  Torsdag 31 mars, klockan 18:00-19:30
Anmälan: Anmäl dig via denna länk

Anmälan krävs för stickande och 
skärande verksamheter 

Den som utför behandlingar med nålar, skalpeller, 
rakblad och lansetter, där det finns risk för blodsmitta 
och hudinfektioner, ska skriftligt anmäla verksamheten 
till kommunens miljöenhet. Barberare och piercare är 
exempel på verksamheter med anmälningsplikt. Tidigare 
har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns 
risk för blodsmitta. För kontakt med miljöenheten, mejla: 
miljoenheten@gnesta.se, telefon: 0158-275 000

Sök affärsutvecklingscheckar 2022

Region Sörmland erbjuder små- och medelstora företag 
möjlighet att söka finansieringsstöd (affärsutvecklings-
checkar) där syftet är att öka företagets konkurrenskraft 
och skapa hållbar tillväxt med hjälp av internationalise-
ring, digitalisering och grön omställning. 
Hur du ansöker och kriterier för att ansöka går att läsa 
mer om på Region Sörmlands webbplats

Vi behöver dina svar

Den 31 mars är det sista svarsdag för näringslivsenkäten. 
Vi påminner om att svara på den, dina svar är viktiga! 

 
Lag om estetiska kirurgiska ingrepp 
och injektionsbehandlingar

I september förra året trädde en ny lag i kraft om estetiska 
kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. 
Lagen innebär att verksamheter som genomför kirurgiska 
ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verk-
samhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  IVO 
är också dem som har tillsynsuppdraget.

https://www.facebook.com/gnestanaringsliv
https://etjanst.trosa.se/oversikt/flow/1204
mailto:miljoenheten%40gnesta.se?subject=
https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/bidrag/affarsutvecklingscheckar/

