
God fortsättning! Nytt år, nya tag och nya restriktioner. I årets första 
nyhetsbrev berättar vi bland annat mer om solel, tipsar om podd för 
nyföretagare och uppmanar dig att delta i enkätundersökning om 
företagsklimatet i Gnesta kommun. Vi arbetar för ett riktigt bra företagsklimat 
och önskar veta vad du tycker och tänker.

Nya föreskrifter och pandemilagen 

Den nya pandemilagen trädde i kraft den 10 januari och 
kommer att gälla till och med sista september i år. Det är 
en tillfällig lag som ska ge regeringen möjlighet att besluta 
om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som fram 
till nu varit möjligt.  Läs mer om lagen på regeringens 
hemsida.

I samband med att lagen trätt i kraft har Folkhälsomyn-
digheten beslutat om olika föreskrifter som ansluter 
till pandemilagen. I föreskrifterna ingår bland annat 
begränsningar av maxantal besökare i olika verksamheter 
och krav på information vid entréer om hur många som 
får vistats i lokalen samtidigt. Läs mer om föreskrifterna 
på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Solel för en hållbar tillväxt

I riket som helhet ökade solcellsbranschen med nästan 70 
% under 2019. Genom att använda egenproducerad solel 
i sin verksamhet kan företag sänka sina energikostnader, 

bidra till klimatnytta och stärka företagets hållbarhetsar-
bete. Framtidens solel i östra Mellansverige är ett EU-fi-
nansierat projekt som verkar för en höjd investeringstakt 
i solceller hos små- och medelstora företag i Söderman-
lands län. Energikontoret i Mälardalen är den drivande 
parten i regionen. På hemsidan www.framtidenssolel.se 
finns information om projektet och solel för företag och 
kontaktuppgifter.

Läs mer på nästa sida!
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Enkät om företagsklimatet 

Sedan ett tiotal år tillbaka genomför Svenskt näringsliv 
en enkätundersökning om lokalt företagsklimat i landet. 
Enkäten skickas ut till cirka 200 företagare i Gnesta 
kommun och svaren presenteras under våren och 
rankingen under hösten.                                                                      

I vårt arbete med att bygga upp ett riktigt bra företags-
klimat i Gnesta kommun är svaren från undersökningen 
värdefulla för oss. Hjälp oss bli bättre genom att svara på 
enkäten. Du kan läsa mer om undersökningen på
www.foretagsklimat.se

Nyföretagarpodden

Nu när vi inte får träffas är Nyföretagarcentrum lite extra 
glada åt att ha så många nyttiga och informativa poddav-
snitt att rekommendera till er nya och mer etablerade 
företagare. Ett bra avsnitt att börja med är
#3 Att göra en Affärsplan – Håller min affärsidé?
Här hittar du alla avsnitt:
https://nyforetagarpodden.libsyn.com/

Undersökning från Kantar Sifo

Företaget Kantar Sifo har nyligen släppt en undersök-
ning om allmänhetens tillit, tankar och beteenden under 
coronakrisen.  
 
Läs mer om undersökningen på Kantar Sifos webbplats

Information från polisen i Gnesta

Nyligen har flera företag i Nyköping utsatts för stöld/
inbrott i sina företagsbilar. Tjuven/tjuvarna ska i alla 
ärenden ha krossat rutorna för att ta sig in i fordonen och 
tagit serviceböcker och eventuellt tankkort.
Polisen arbetar nu för att förebygga dessa brott i alla våra 
kommuner och utreda brotten.

Tips och råd 

• Förvara aldrig tankkort och kod på samma plats, 
särskilt inte i fordonet.

•  När fordonet parkeras, ta ur servicebok och tankkort 
och förvara dessa säkert. Gäller förstås även verktyg.

• Parkera fordonen på upplyst och gärna övervakad 
plats.

• Lämna en lapp i fönstret om att fordonet är tömt på 
värdeföremål.

Läs mer på polisens hemsida

Kulturrådets krisstöd

Kulturrådet ska fördela två nya krisstöd i början av året. 
150 miljoner kronor ska gå till inställda och uppskjutna 
kulturevenemang och 400 miljoner kronor till särskilda 
behov i kulturlivet till följd av pandemin. Inom de 
närmsta dagarna publiceras ansökningstiderna för det 
nya stödet. Ansökningsperioden kommer var öppen en 
relativt kort period. 
Kulturrådet erbjuder webbinarier om de olika stöden, 
vem som kan söka och hur du gör.

• 26 januari 12.00  Kulturrådet och Konstnärsnämnden 
om krisstödet

• 2 februari 12.00   Krisstöd för inställda och 
uppskjutna kulturevenemang

• 9 februari 12.00   Krisstöd för särskilda behov i 
kulturlivet.

Mer information om krisstödet och webbinariet finns på 
kulturrådets webbplats

Science week 3-5 februari

I år helt digitalt med livesända webbinarier och 
workshops. Här hittar du fullständigt program 
och mer information.
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