
Välkommen värme, vaccinering och Gnesta kommuns nya 
näringslivssamordnare. I månadens nyhetsbrev får du ett ansikte på henne. 
Du får också tips på hur du kan söka kulturstipendier, finansieringsstöd och 
hur du lär dig presentera som ett proffs. Trevlig läsning!

Vilka åtgärder skulle gynna dig?

Nu tar vi pulsen på näringslivet i Gnesta kommun. 
Regionen och kommunerna i Sörmland har tagit fram en 
uppföljande enkät. Svaren blir ett underlag för åtgärder 
för att främja företagandet på kort och lite längre sikt.
Vi uppskattar om du svarar på den här enkäten som 
genomförs samtidigt i hela Sörmland.
Här kan du svara på enkäten.

Ekonomiska insatser på 25 miljoner

 På kommande möte med regionstyrelsen föreslås Region 
Sörmland besluta om ekonomiska insatser för näringsliv, 
arbetsmarknad och utbildning. Syftet är att fortsätta 
skapa förutsättningar för en attraktiv region i spåren av 
coronapandemin. Läs mer om satsningen och dess delar 
här.

Sök kulturstipendium

Är du verksam inom kultur? Mellan den 1 maj och 1 
juni är ansökan till olika sörmländska kulturstipendium 
öppen. Läs mer om vilka stipendier som finns att söka och 
hur du går tillväga för att söka. 

Tips på webbinarier för dig som är företagare

19/5 LRF håller en föreläsning om ”Tall och Vilt”. 

27/5 ”Biogas nu och i framtiden”

 26/5 Tillväxtverket, STUA och Region Skåne bjuder in 
till ett webbinarium med rubriken: ”Mot en innovativ 
besöksnäring”

14/6 Håller verksam.se ett fördjupande webbinarium om 
handel med utlandet. Under webbinariet kommer du att 
få träffa experter från Tullverket och Skatteverket som 
berättar vad du behöver tänka på vid import och export. 

Läs mer på nästa sida!

Maj 2021

Nyhetsbrev
Gnesta näringsliv

Gnesta näringsliv/Kommunstyrelseförvaltningen  
Näringslivschef Anna Sandklef  
Telefon: 0158 - 275 263 
E-post:anna.sandklef@gnesta.se
www.gnesta.se

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=7458c17e122f&fbclid=IwAR0rmHPehr_3yHCM6Advx0OfNb2B1LD341ES1O6-rjRDSfGX1gv9dE971Cc
https://regionsormland.se/nyheter/nyhetslista/stor-ekonomisk-satsning-pa-naringsliv-arbetsmarknad-och-utbildning-i-sormland/?fbclid=IwAR0EjLB_JoM97mob2CA9NAKUo3At5DFieitQD2Bt9Ij01uxIQYq2tsiKL9E
https://regionsormland.se/kultur/bidrag-och-stipendier2/soka-kulturstipendium/
https://www.verksamt.se/fundera/live/handel-med-utlandet
https://www.lrf.se/mitt-lrf/aktiviteter/
https://www.lrf.se/mitt-lrf/aktiviteter/
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/evenemang/evenemang-2021/2021-05-04-mot-en-mer-innovativ-besoksnaring.html


25/5 Last Tuesday – Presentera Like 
a pro

Häng med på en föreläsning med workshopinslag där vi 
ger dig våra bästa tips i presentationsteknik. Vi kommer 
att snacka do´s and dont´s i digitala presentationer, 
retorik och hur man gör det vassaste presentationsstödet 
för att verkligen nå ut med ditt budskap genom rutan. 
Nästan alla utsätts då och då för att gå upp på scen och 
presentera eller pitcha något för en publik och genom 
åren har vi sett alldeles för många dåliga presentationer, 
men också några riktiga fullträffar. Nu vill vi inspirera och 
hjälpa andra att presentera bättre genom engagerande 
innehåll och effektivt presentationsmaterial – så att fler 
faktiskt når fram med sitt budskap. Anmäl dig här, senast 
24/5

Affärsutvecklingscheckar 2021

Region Sörmland erbjuder små- och medelstora företag 
möjlighet att söka finansieringsstöd (affärsutvecklings-
checkar). Syftet är att öka företagets konkurrenskraft och 
skapa hållbar tillväxt med hjälp av internationalisering, 
digitalisering och grön omställning.
Ansökan är öppen 12-31 maj.

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Med dessa checkar får små företag möjlighet att ta in 
extern kompetens för att förbereda en internationalise-
ring. 

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan användas 
för att ta in extern kompetens för att utveckla och 
förändra en pågående affärs¬verksamhet genom att 
använda digital teknik.

Affärsutvecklingscheckar för grön omställning

Affärsutvecklingscheckar för grön omställning kan 
användas för insatser som möjliggör företagets omställ-
ning till en grön och koldioxidsnål ekonomi genom digital 
utveckling, nya affärsmöjligheter, utvecklade affärsmo-
deller och innovationer.

Läs mer här om affärsutvecklingscheckar och vilka krav 
som ställs för att söka.

Granbarkborreveckan 

Skogsstyrelsen genomförde den 3-7 maj en informations-
vecka i syfte att lära mer om Granbarkborrens framfart 
och hur man ska bekämpa den. Det finns fortfarande 
inspelade seminarium tillgängliga för alla intressenter. Ta 
del av dem här.

Ny näringslivs- & turismsamordnare

Den 1 september tillträder Matilda Höglund tjänsten som 
näringslivs- och turismsamordnare i Gnesta kommun.
Matilda pluggar till destinationsutvecklare med fokus på 
affärsutveckling och tar examnen i juni. Hon jobbar också 
extra på servicecenter, där hon hjälper till med turistfrå-
gorna och som kommunvägledare. Matilda bor i Gnesta, 
har jobbat med försäljning på Länstidningen och med 
olika serviceyrken tidigare i sitt yrkesliv.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzlEzzl5I4wv5hrrIQbTyZLng7SPVLIJEEEhyK7G2LOoI2aQ/viewform
https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/bidrag/affarsutvecklingscheckar/
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/granbarkborreveckan-2021/



