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Näringslivsnytt Strängnäs kommun
Nytt år, nya möjligheter och förhoppningsvis kan vi i år säga tack

och hej till denna pandemi som just i skrivande läge begränsar oss
en del men då är det viktigt att se framåt.

 
Vi har hela 2022 framför oss som vi ska fylla med bra saker men vi

har också blicken längre fram då vi står inför ett spännande
jubileumsår 2023 som vi kallar 500-årsresan, 500 år sedan Gustav

Vasa valdes till kung i Strängnäs.
Fundera och kom med tips på vad vi kan göra tillsammans för att
ta tillvara på möjligheten så att Strängnäs hamnar i rampljuset

ännu mer. 
 

Ps. nu kan du läsa det här och äldre nyhetsbrev direkt på
kommunens webbplats

 

Vad har hänt och vad är på gång
2022 börjar med fler restriktioner men vi är ju som tur är vana att så långt
det går ställa om istället för att ställa in. Tillsammans hjälps vi åt att tänka
nytt, vara flexibla, vara rädda om varandra och hitta lösningar. Håll dig
uppdaterade om vad som gäller för dig och din verksamhet, mer info på
folkhalsomyndigheten.se                                                            

Tillsammans är nyckelordet för att ta oss ur pandemin men också ledordet för att
sätta Strängnäs på kartan med Sveriges bästa företagsklimat. 
 
Svenskt Näringslivs undersökning har nu skickats ut till ett urval av företag i alla

 

https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/naringsliv-och-foretagande/aktuellt-for-foretagare/nyhetsbrev-for-foretagare
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/


Sveriges kommuner. Resultatet från undersökningen tillsammans med andra
nyckeltal sätts samman till det som blir årets näringslivsranking och presenteras i
höst. Rankingen är förstås bara en siffra men vi hoppas verkligen att ni som fått
enkäten tar er tid att svara för det är era svar som ligger till grund för vad vi måste
jobba vidare med och förbättra lokalt. Resultatet av undersökningen presenteras av
Svenskt Näringsliv den 31 maj på Företagsklimat.se 
 
Länsstyrelsen i Södermanlands län genomförde under mellandagarna tillsyn i länets
butiker/verksamheter och cirka en tredjedel kände inte till att restriktioner
återinförts. Strängnäs följer ungefär samma mönster som länet i övrigt. Läs mer på
Länsstyrelsen i Södermanlands webbplats.
 
Organisationen Hela Sverige Ska Leva har utsett Årets landsbygdsgrupp Sörmland
2021 vilket blev Stallarholmens Nätverk samt Årets eldsjäl på landsbygden i
Sörmland 2021 som blev Johnny Andersson från Osprey Farm & Studio på Fogdö.
Grattis till utmärkelserna!
 
Muséet Arsenalen får, genom ett samarbete mellan europeiska militär muséer,
möjlighet att under ett års tid låna en Kungstiger vilket är en 63 ton tung stridsvagn
och totalt finns bara åtta bevarade i hela världen. Ett museum i England lånar ut
den om Arsenalen kan lösa transportkostnaden på cirka 350 000 kronor. En sponsor
erbjöd sig stå för halva kostnaden om de kunde ordna andra hälften själva. Sagt
och gjort - man startade en insamling och på två veckor fick man ihop 180 000
kronor. Kan inte sägas nog: nyckelordet är Tillsammans!
 
Som ni alla förstår så får vi avvakta med fysiska träffar en tid framöver så nästa 
företagsfrukost har vi skjutit fram en månad, det kan ni läsa mer om längre ner. 
 
I måndags började Thomas Öqvist som vår nya destinationskoordinator här på
Strängnäs kommun. Jag är väldigt glad och stolt över det, bjud in honom på en fika
eller slå en signal om ni har frågor och funderingar på vad han pysslar med om
dagarna.  
 
Snart kan vi presentera styrelsen i den nybildade föreningen som ska ta hand om
genomförandet av Strängnäs variant av Vasaloppet 6/6 2023. Otroligt kompetent
och stark sammansättning av kreativa människor! 
 
Det händer väldigt mycket och det finns så mycket man vill berätta om så det är
svårt att få ner det i ord, men är det något som ni vill prata om, ta en lunch över, är
besvikna på eller helt enkelt bara ses över en slät kopp kaffe. Hör av er, vi är bara
ett samtal bort!
 
Trevlig helg och höll på att glömma en sak, nån som vill mötas i en Padelmatch?
 
// Emma Hjelm, näringslivschef Strängnäs kommun                                               
      

Information från Strängnäs kommun
Här har vi samlat lite info från våra olika enheter
som kan vara av intresse för dig som företagare.    

 
 
 
 

https://www.foretagsklimat.se/
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---sodermanland/2022-01-05-manga-butiker-har-missat-aterinforda-restriktioner.html


Vill du lämna ett
friskvårdserbjudande?
Tillsammans med er lokala företag vill Strängnäs kommun
hitta upplägg som våra medarbetare inte kan motstå.
Kommunen vill öka nyttjandet av friskvårdspengen, stötta
lokala företagare (genom att fler nyttjar era tjänster inom
friskvård) och på så sätt också öka hälsan hos våra
medarbetare. Vill du ha mer information kan du läsa här
eller kontakta kommunens hälso- och
rehabiliteringshandläggare
helene.radstrom@strangnas.se om du vill lämna ett
erbjudande.
 

Nya rekvisitioner från Strängnäs
kommun
Kommunen har infört ett nytt ekonomisystem. I och med
det har även utskriftsrekvisitionerna förändrats.
Rekvisitionen ses som en fullmakt att kommunens personal
får genomföra inköpet. På rekvisitionen finns bland annat
information om inköpet och betalningsvillkor. På
kommunens webbplats finns mer information och exempel
på hur utskriftsrekvisitionen ser ut. 
 

För dig som serverar alkohol, säljer
tobak och e-cigaretter eller vill
servera/sälja
Nu finns en verksamhetsutvecklad e-tjänst för dig som ska
söka serveringstillstånd eller om du vill anmäla/ansöka om
ändringar. Även du som vill söka tillstånd eller
anmäla/ansöka om ändringar för tobaksförsäljning
(detaljhandel och distanshandel) kan göra det via vår nya
e-tjänst. Läs mer eller ansök på kommunens webbplats
 

Reviderad handelspolicy 2021 på
remiss
Den 17 januari skickades den reviderade policyn ut till
centrumföreningar, nätverk, företagarorganisationer,
kommunens bolag och till nämnderna. Den finns att läsa
på kommunens webbplats då det är ett öppet
remissförfarande och sista svarsdag är den 28 februari.
 

Vill du driva den nya stadscampingen i
Norra Staden?
Nu planeras det för en ny camping intill Mälaren och med
närhet till staden. Delar eller hela campingen ska vara klar
15 maj 2023 då Vasaloppet kommer till Strängnäs och
stort behov av gästnätter finns. Kommunen utlyser en
markanvisningstävling där anbudstiden går ut den 
2 mars 2022. Läs mer och ta del av materialet här.
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.strangnas.se/friskvardserbjudanden
mailto:helene.radstrom@strangnas.se
https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/upphandling-och-inkop/e-handel-e-faktura
https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/tillstand-regler-och-tillsyn/alkohol-tobak-och-e-cigaretter
https://www.strangnas.se/bygga-bo-och-miljo/klimat-miljo-och-hallbarhet/handelspolicy?searchQuery=handelspolicy
https://www.strangnas.se/bygga-bo-och-miljo/pagaende-projekt/infrastrukturprojekt/camping-i-norra-staden?searchQuery=stadscamping


Andra pågående upphandlingar
På kommunens webbplats kan du läsa om vilka
upphandlingar som pågår just nu och vilka som är på gång
under året. Kanske finns något som passar ditt företag,
välkommen med ditt anbud!
 

Företagsfrukosten den 4 februari
skjuts fram till den 4 mars!
Utifrån rådande läge så skjuter vi fram företagsfrukosten i
Frysen Padel en månad. Då hoppas vi att vi kan ses igen
och temat blir Matchning och kompetens.
                                                            

                           Vi återkommer med inbjudan                        

 
 
 
 
 
 
 

Nytt år betyder nya möjligheter!
Vill du själv eller känner du kanske någon som vill
starta eget företag. Då kan du vända dig till
Nyföretagarcentrum Strängnäs för rådgivning.

Året har rivstartats och den första starta-eget-kursen har
redan genomförts och inom kort erbjuds kurser i
bokföring, juridik, redovisning och digitalt arbetssätt. Det
erbjuds också individuell rådgivning.
 
Nyföretagarcentrum Strängnäs uppgift är att stödja
nyföretagandet i vår kommun och man finansieras av vårt
näringsliv och Strängnäs kommun vilket betyder att det är
en kostnadsfri tjänst för dig som vill eller funderar på att
starta eget.
 
2021 var ett starkt år för nyföretagandet och det blev en
rekordökning på 7,1 procent enligt Nyföretagarbarometern
som är ett samarbete med Bolagsverket.

               Läs mer om NyföretagarCentrum här!             

 

 

   

SörmX - testa din idé för en bättre
värld!
Nu söker man efter Sörmlands 10 mest lovande
affärsidéer och team. Vinsten är en inkubatorsplats
värd 100 000 kronor.                                                   
                  

Programmet startar i mars och i juni utses årets SörmX-
bolag. Under den här tiden får man utbildning, coachning
och möjlighet att skapa nätverk. Det är en möjlighet för de

https://www.strangnas.se/arbete-och-foretagande/upphandling-och-inkop
https://www.nyforetagarcentrum.se/strangnas/


som har en affärsidé som man vill prova i skarpt läge. Den
måste inte vara klar men ett koncept, prototyp eller
liknande måste finnas att visa upp för en potentiell kund.
Det är kostnadsfritt för de som deltar men kräver
engagemang och deltagande på träffar. 
 
Är du själv eller känner du någon som är intresserad? Sista
ansökningsdag är 11 februari.

Läs mer om SörmX och ansök

Polisen informerar
Datorintrång och datorbedrägeri har ett stort
mörkertal och är ett samhällsproblem. Här är några
tips om hur man kan skydda sig och hur man kan
agera. 

Det är viktigt att ha uppdaterade operativsystem och
virusskydd i all utrustning, tvåfaktorsautentisering,
säkerhetskopiera, vara försiktig med bilagor i e-post från
okända och inte minst prata med varandra och håll
varandra uppdaterade.
 
Phishing innebär att någon ringer eller mailar dig i syfte att
du ska lämna ut koder, bankID med mera. Mailet/samtalet
upplevs ofta som äkta med till exempel en länk där du
kommer till en hemsida som ser äkta ut eller att man
spelar in samtalet med syfte att komma åt dina uppgifter.
Lämna inte ut uppgifterna.
 
När det gäller bluffakturor ska du inte betala om du känner
dig vilseledd. Kryssa över hela fakturan och bestrid. Skriv:
"har ej beställt, har polisanmält". Om du blir uppringd,
räkna med att du blir inspelad. Säg inte ordet "ja" i
samtalet och ta skärmdump efteråt på samtalets uppgifter
om du inte har en inspelningsapp.
 
Polisanmäl om du utsätts för bedrägeriförsök.
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en
digital informationssäkerhetsutbildning för alla (Disa) om
du vill lära dig mer.

Läs mer om MSB's digitala säkerhetsutbildning (Disa)

STUA ordnar inspirationsföre-
läsningar och matchmaking
Man riktar sig till dig som erbjuder upplevelser inom
kultur, boende, outdoor eller mat i Sörmland.  

https://www.create.se/sormx/
https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/alla-utbildningar/datorstodd-informationssakerhetsutbildning-for-anvandare-disa/
https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/alla-utbildningar/datorstodd-informationssakerhetsutbildning-for-anvandare-disa/
https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/alla-utbildningar/datorstodd-informationssakerhetsutbildning-for-anvandare-disa/


Eventet riktar sig till dig som:

Vill hitta nya affärsmöjligheter
Vill skapa upplevelser tillsammans med andra
likasinnade
Vill hitta återförsäljare för din produkt eller
upplevelse

Syftet är att skapa nya affärer och samarbeten mellan
sörmländska företagare. Här finns också möjligheter att
göra paketeringar med andra i branschen och att träffa
återförsäljare. 

Läs mer och anmäl dig här

Måndag 28 feb
08.00-16.00

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Växel: 0152 - 291 00
Direkt: 0152 - 290 15

naringsliv@strangnas.se

Om webbplatsen

Klicka här för att avregistrera dig från detta nyhetsbrev.

https://sv-se.invajo.com/event/stua/skapanyaaff%C3%A4rerochsamarbetenviamatchmaking
https://login.updatesystem.se/mail/dialogs/mail_create.aspx#
https://login.updatesystem.se/mail/dialogs/mail_create.aspx#
mailto:naringsliv@strangnas.se
https://login.updatesystem.se/mail/dialogs/mail_create.aspx#
mailto:business@updatesystem.se?subject=Avregistrera%20Str%E4ngn%E4s

