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Vi finns där ni vill att vi ska finnas. Hos näringslivet.
Revidering av näringslivsprogram, dialogmöte på tema upphandling, 
Gnesta Näringslivsgala och uppdatering av besöksguiden. Och så  
16 placeringar upp i Svenskt Näringslivs ranking – näst bäst i Sörm-  
land och 42:e plats i Sverige! Om detta och mycket mer kan du läsa  
i november månads nyhetsbrev.

Saknar du något? Har du idéer om hur vi kan arbeta tillsammans för att bli ännu bättre när det gäller 
ett gynnsamt företagsklimat i Gnesta kommun? Missa då inte att delta i arbetet med revideringen av 
näringslivsprogrammet – vi startar med en intressant föreläsning och dialog den 20 november. Om 
det kan du läsa mer om i artikeln nedan. Och naturligtvis är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vi ses och hörs, Näringslivssamordnare Ylva Jóhannesson

Mer information hittar du på www.gnesta.se/naringsliv och på  
Facebook: Gnesta Näringsliv

NÄRINGSLIVSPROGRAMMET – REVIDERING PÅGÅR!

Under höst och tidig vår pågår arbetet med revidering av Gnesta kommuns 
näringslivsprogram. Var med och påverka.
 
Kvällsföreläsning och dialog: Gnesta och framtiden runt hörnet – Hållbarhet, digital 
transformation och andra viktiga trender som påverkar vår kommun.

Föreläsare och samtalsledare: Bengt Wahlström och Gunnar Johnson.

Bengt är en av Skandinaviens ledande experter inom omvärldsanalys och framtidsstrategi. Gunnar 
har erfarenhet från flera tunga poster inom näringslivet kommunalt och regionalt. Ovannämnda 
var även med och ledde processen med framtagandet av Gnesta kommuns innevarande närings-
livsprogram 2013 – 2020

Tid: 20 november 18.30. 
Plats: Kommunhuset
Anmälan senast: 15 november till ylva.johannesson@gnesta.se

Frågor, förslag, 
synpunkter? 
Kontakta oss!

Ylva Jóhannesson
Näringslivssamordnare 
Gnesta kommun
Direkt: 0158 – 275 349
Växel: 0158 – 275 000
ylva.johannesson@gnesta.se

UPPFÖLJANDE MÖTE: WORKSHOP

Revidering av Gnesta kommuns näringslivsstrategi under ledning av Bengt Wahlström  
och Gunnar Johnson.

Tid: 22 januari 18.30
Plats: Kommunhuset
Anmälan senast: 17 januari till ylva.johannesson@gnesta.se

Innevarande näringslivsprogram 2013 – 2020, läs mer >>

Bengt Wahlström

Gunnar Johnson

https://www.gnesta.se/naringslivarbete.4.4cd81f7711324177cec80002044.html
https://www.facebook.com/gnestanaringsliv/
mailto:ylva.johannesson%40gnesta.se?subject=
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https://www.gnesta.se/naringslivarbete/startadrivaochetableraforetag/tillsammansforettbraforetagsklimat/naringslivsprogram.4.3c85961f13dabad7ab24021.html


DIALOGMÖTE KRING KOMMUNAL UPPHANDLING. 
TEMA DETALJHANDEL

Som ett led i samarbetet med Gnesta Handel bjuder kommunens upphandlare Sofia Paumgarten 
in till höstens dialogmöte kring kommunal upphandling. Hur ser förutsättningarna ut ur ett 
kommunalt perspektiv? Vilka möjligheter finns för den lokala handlaren att delta? Och hur ser 
egentligen utbudet ut? Matchar utbud och efterfrågan?

Tid: 12 november klockan 08.15 – 09.30
Plats: Kommunhuset Gnesta 
Anmälan senast: 8 november till ylva.johannesson@gnesta.se

GNESTA NÄRINGSLIVSGALA 1 FEBRUARI 2020 
– SAVE THE DATE!

”Just amazing!” var betyget för årets gala på Södertuna Slott. Nu smider vi planerna för 2020.
Ett samarbete mellan Gnesta kommun, Företagarna Trosa-Gnesta, Gnesta Handel, LRF och 
Södertuna Slott.

Kontakt: ylva.johannesson@gnesta.se

ANNA SANDKLEF – TF KOMMUNCHEF

Från och med 12 augusti har Anna Sandklef bytt uppdrag från verksamhetschef för 
kommunikation och samverkan till tillförordnad kommunchef. Utöver detta behåller 
Anna uppdraget som näringslivschef.

Vill du komma i kontakt med tf. kommunchef Anna Sandklef? 
Anna Sandklef tel. 0158 – 27 52 63, anna.sandklef@gnesta.se 

GNESTA BESÖKSGUIDE – STÄMMER DINA UPPGIFTER?

Nu börjar arbetet med uppdatering av Gnesta Besöksguide.

För att, med begränsade resurser, kunna leverera en bra produkt samverkar kommun och 
näringsliv kring uppdatering av fakta och övrigt innehåll. Gå in och kolla dina uppgifter. 
Sista datum för ändringar: 1 december 

Ändringar skickas till: ylva.johannesson@gnesta.se 
Märk med rubriken: Ändringar besöksguide

Läs besöksguiden här >> 
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NYFÖRETAGARCENTRUM = MÖJLIGHETER FÖR DIG 
SOM STARTAR FÖRETAG

Kostnadsfria Starta eget-kurser, mentorer, frukostmöte och rådgivning.

Nyföretagarcentrum i samverkan med Gnesta kommun erbjuder dig som funderar på eller precis 
har startat företag stöd och utbildning av olika slag. Kursstart Starta eget-kurs, 5 november. 

Läs mer >>

HÖGT BETYG FÖR FÖRETAGSKLIMATET I GNESTA

Gnesta klättrar uppåt med 16 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking 
som publicerades under hösten 2019. Det innebär plats 42 i landet och 
näst högst i Sörmland. 

Högt betyg får bland annat delområdena kopplade till myndighetsutövning samt politikers och 
tjänstemäns attityder.

– Rankingen visar att vårt långsiktiga arbete med att fokusera på att tillsammans med företagen l 
everera ett näringslivsklimat av hög klass ger resultat, säger Anna Sandklef, näringslivschef och  
tf kommunchef.

Läs mer >>

GNESTA KOMMUNS SERVICECENTER 

Sedan maj 2019 är det personalen på Servicecenter som tar emot 
dina samtal när du som företagare ringer kommunens växel eller vill 
nå en specifik tjänsteperson. 

Utöver inkommande samtal har Servicecenter ett brett arbetsområde med frågor som 
berör det mesta, från vigsel till företagsservice. 
 
Servicecenter finns i samma lokal som Gnesta bibliotek vid Strömmentorget i 
centrala Gnesta.

Här kan du läsa mer om Servicecenter >>

Frågor, förslag, synpunkter? 
Kontakta oss!

Direkt: 0158 – 275 349
Växel: 0158 – 275 000

Ylva Jóhannesson
Näringslivssamordnare, Gnesta kommun

ylva.johannesson@gnesta.se
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