
Tack alla företagare som svarat på Svenskt näringslivs enkät. Ni har visat att 
vi som kommun måste fortsätta jobba målmedvetet med att skapa möjligheter 
för er att bedriva välmående och växande företag. Vi ska också fokusera på 
att ge er ett gott bemötande och professionell service varje dag i veckan. 
Tillsammans utvecklar vi företagsklimatet i Gnesta kommun. Trevlig sommar!

Satsning på sommarjobb i Sörmland

Behöver din organisation eller förening sommarjobbare? 
Då kan du söka finansieringsstöd. Region Sörmland 
satsar 12 miljoner på satsningar för sommarjobb inom 
Sörmland. Det är en del av de satsningar som görs för att 
motverka pandemins negativa effekter på samhället.
Läs mer och ansök här

Lägre betyg för företagsklimatet

Gnesta kommuns insatser för att arbeta med företags-
klimatet har inte gett önskat resultat. Det framgår av 
Svenskt Näringsliv årliga enkät om företagsklimatet i 
Sveriges kommuner, som presenterades 25 maj.
Enkätsvaren visar att de lokala företagarnas betyg på 
bland annat kommunens service och bemötande, hand-
läggningstid och vägledning stiger, men som helhet 
sjunker det.

Svenskt näringsliv ställer varje år en rad frågor till företag 
i Sveriges kommuner om olika aspekter på företagsklimat. 

I årets enkät ger företagarna Gnesta betyget 3,63 på en 
6-gradig skala, vilket är bättre än rikssnittet på 3,4. Förra 
året var värdet för Gnesta 3,81.
Ta del av resultatet.

Utveckla din idé med Coompanion

Gnesta kommun har ett avtal med Coompanion Sörm-
land om kostnadsfri rådgivning och affärsutveckling till 
entreprenörer och initiativ med inriktning på hållbarhet 
och samhällsnytta. Har du en idé som behöver bollas? En 
verksamhet som står inför en nödvändig omställning? 
Läs mer och boka tid
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https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/bidrag/finansieringsstod-for-feriejobb/
https://www.foretagsklimat.se/gnesta
https://coompanion.se/sodermanland/


Sommarens turistvärd

Under sommaren arbetar en turistvärd i kommunen. 
Jolene Thieme kommer besöka många av alla smultron-
ställen som finns här i vår kommun, i syfte att både inspi-
rera och informera om vad som finns att se och göra. Vill 
du ha ett besök av henne eller önskar du kontakt? Ring 
eller mejla: turistinfo@gnesta.se , 0158 – 275 105. Får 
du frågor av besökare om platser att besöka får du gärna 
tipsa om Sagolika Sörmlands Facebook och Instagram-
konto. Det går också bra att besöka turistinformationen 
för information och broschyrer. Turistinformationen 
delar lokal med biblioteket och servicecenter . Adressen 
är: Marieströmsgatan 3. Besök gärna turistwebben
www.sagolikasormland.se och www.gnesta.se

Förbättrade förutsättningar för 
småföretagare i Gnesta

En kartläggning av Småföretagarnas riksförbund visar 
att förutsättningarna för små företag i Gnesta ligger nära 
riksgenomsnittet, och bättre än många andra kommuner i 
Södermanlands län. Jämfört med förra året har förutsätt-
ningarna förbättrats. Syftet med rankingen är att beskriva 
förutsättningarna för företagande, snarare än att betyg-
sätta kommunens verksamhet. Gnesta kommun är rankad 
117 av 290. Det är 50 placeringar bättre än förra året.

Utmaningar och möjligheter i Gnesta 

Baserat på offentlig statistik har Småföretagarnas riks-
förbund analyserat nio olika dimensioner av företagande 
för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. 
Gnesta ligger kännbart bättre till än snittet i fem av dem 
och sämre i fyra.  Den kommunala näringspolitiken, 
kommunens välfärdsåtagande och överlevnadsgraden 
bland nya företag drar upp kommunens betyg, medan 
kapitalförsörjningen, demografin och den lokala mark-
naden är relativa svagheter.
Ta del av rapporten.
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