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Information från Företagsservice
Gott nytt år! Även om coronapandemin håller i sig skymtar ett
visst ljus i tunneln med bland annat påbörjade vaccineringar i
landet, länet och i Strängnäs kommun. Företagsservice skickar
information och nyheter till dig som företagare.

Sök medel för goda idéer
Fram till sommaren finns fortfarande möjlighet att söka upp
till 30 000 kronor för goda idéer. Något som kan bidra till fler
som du skulle vilja göra, men det saknas pengar för att kunna
genomföra dem? Då kan Strängnäs kommuns Näringslivsfond
vara en väg fram för dig.
En bra idé som gynnar näringslivet på bred front och
hittills har ett tiotal föreningar och organisationer ansökt
om medel för sin idé. Har du en aktivitet du vill göra som
på något sätt bidrar till ökad trygghet i kommunen kan du
också söka medel från vår Trygghetsfond.
Mer information finns på kommunens webb och där kan du
läsa om några som fått medel från fonden, läs mer på
kommunens webbplats.

Uppdatering pågår

Under vecka 2 kommer du som företagare i Strängnäs
kommun att få ett utskick från vår leverantör av
företagsregistret, Business Update om att uppdatera dina
kontaktuppgifter.
Är du inte registrerad ännu kan du göra det själv och
lägga in dina uppgifter för att på det sättet synas i vårt
företagsregister på webben och få vår information och
inbjudningar. Gå in här så kan du se hur registret ser ut på
vår webb.
Och här kan du lägga in dina uppgifter själv

Företagsklimatet
Sedan ett tiotal år tillbaka genomför Svenskt näringsliv en
enkätundersökning om lokalt företagsklimat i landet. Enkäten
skickas ut till ett antal företagare i kommuner och svaren
presenteras under våren och rankingen under hösten.

I vårt arbete med att bygga upp ett riktigt bra
företagsklimat i Strängnäs kommun är svaren från
undersökningen värdefulla för oss. Då vet vi vad vi
behöver lägga extra krut på så dina svar är viktiga. Har du
fått enkäten är det toppen om du har möjlighet att svara.
Du kan läsa mer om undersökningen på Företagsklimat.se

Nyföretagarcentrums kurser
Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri hjälp och
rådgivning om det du behöver veta för att starta ett företag.
Bolla gärna din idé med dem, ställ frågor om moms, skatt,
företagsform eller registrering av ditt företag. All rådgivning
är givetvis konfidentiell och Nyföretagarcentrums arbete
stöds av Strängnäs kommun.
Vet du någon som går i "starta-eget-tankar" så startar nu
i januari kursen "Tre steg till eget" och andra utbildningar
som ges av Nyföretagarcentrum. Du kan läsa mer om de
olika utbildningarna på Nyföretagarcentrums webb.

Nya föreskrifter och pandemilagen
Den nya pandemilagen trädde i kraft den 10 januari och
kommer att gälla till och med sista september i år. Det är en
tillfällig lag som ska ge regeringen möjlighet att besluta om fler
bindande smittskyddsåtgärder än vad som fram till nu varit
möjligt. På regeringen.se hittar du mer information om lagen.

I samband med att lagen trätt i kraft har
Folkhälsomyndigheten beslutat om olika föreskrifter som
ansluter till pandemilagen. I föreskrifterna ingår bland
annat begränsningar av maxantal besökare i olika
verksamheter och krav på information vid entréer om hur

många som får vistats i lokalen samtidigt. Läs mer om
föreskrifterna på Folkhälsomyndighetens webbplats.
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