
I månadens nyhetsbrev kan du bland annat läsa om landsbygdslabb, stödet 
till korttidsarbete och att riksdagen har beslutat att mer mat ska produceras 
i Sverige. Positivt är också att siffror visar att nyföretagandet i Gnesta ökade 
under 2020. 

Ännu ett framgångsrikt nyföretagarår

Under 2020 startade 80 nya företag i Gnesta kommun, 
att jämföra med 54 samma period föregående år. Det är 
drygt 48% fler än 2019. Dominerande branscher är bygg, 
mark och måleri men också konsulter inom ekonomi, 
organisation och teknik och handel. Under samma period 
har 2 företag gått i konkurs, och året innan var det också 
2 företag.

Utlysning från Energimyndigheten

Energimyndighetens utlysning ”Konceptutveckling” har 
startat. Den är riktad främst till små och medelstora 
företag med energiinnovationer i tidig fas. Utlysningen 
ger stöd på upp till 300 tkr, och kräver ingen medfinan-
siering. Den stänger 15 mars, så det är ganska kort om tid.
Läs mer om utlysningen här.

Behöver du stöd i din ansökan, hör av dig till näringslivs-
chef Anna Sandklef. Kontaktuppgifter finns nedan.

Stöd till dig som är företagare

• Nyföretagarhjälpens stödlinje
• Samlat stöd för besöksnäringen
• Samlad information till företagare

Stödet till korttidsarbete förlängs

Stödet till korttidsarbete förlängs till juni 2021. Förläng-
ningen kommer att regleras i en ny tillfällig lag, vilket 
i praktiken innebär att förlängningen blir ett nytt stöd. 
Samtidigt görs ändringar i den befintliga lagen om stöd 
vid korttidsarbete.
Frågor och svar om stödet
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https://www.nyforetagarcentrum.se/nykoping/
https://www.destinationsutveckling.com/covid-19/
https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset
https://www.energimyndigheten.se/utlysningar/konceptutveckling-av-energiinnovationer-med-affarsfokus/
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/korttidsarbete-2021.html


Tillväxtverket startar Landsbygdslabb 

Tillväxtverket tillsammans med ett 20-tal andra myndig-
heter har fått i uppdrag av regeringen att hitta bra gemen-
samma metoder för att få in ett landsbygdsperspektiv i 
myndigheternas arbete, i syfte att skapa likvärdiga förut-
sättningar för att ex. bo och driva företag i hela landet. I 
maj kommer Tillväxtverket rapportera till regeringen vad 
som kommit fram.
Läs mer om labbet.

Mer mat ska produceras i Sverige

Riksdagen har beslutat att mer mat ska produceras i 
Sverige. LRF och Arbetsförmedlingen bildar ett gemen-
samt branschråd för att kartlägga utbildningsbehov och 
kompetensförsörjning. Läs mer här.

För senaste nytt och kunskap

www.regionsormland.se
Samlad information som rör hela region
Sörmland.

www.verksamt.se
Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket 
har samlad information för dig som ska starta, 
redan driver, vill utveckla eller ska avveckla ett 
företag.

www.tillvaxtverket.se
Nationell myndighet som arbetar för hållbar
tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla 
delar av Sverige.

www.gnesta.se
Gnesta kommun uppdaterar dagligen
webbplatsen med information för dig som bor 
och är verksam i kommunen.
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https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/nyhetsrummet.html#/news/nu-startar-tillvaextverketett-landsbygdslabb-420030
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2021/02/utvecklat-samarbete-med-arbetsformedling-for-okad-svensk-matproduktion/
https://www.regionsormland.se/
https://www.verksamt.se/
https://tillvaxtverket.se/
https://www.gnesta.se/



