
Näringslivsnytt februari 2023

Man brukar säga bättre sent än aldrig och så fick det bli denna gång. Här kommer iallafall 

februaris utgåva av Näringslivsnytt. Detta nummer blandar och ger lite. Innehållet är allt  

från glada nyheter till matnyttiga och inspirerande frukostmöten och workshops.

Som jag skrev i föregående nummer av 
Näringslivsnytt så har Svenskt Närings-
liv börjat skicka ut enkäter till er företag 
(medlemmar i Svenskt Näringsliv i första 
hand, sedan i storleksordning nedåt om 
totalt 200 företag). Era svar är otroligt 
viktiga i vårt arbete framåt för att skapa 
ett bättre näringslivsklimat. 

Så kom igen, skicka in era svar så slår vi 
förra årets siffror!

Påminnelse!

STORT GRATTIS!

Lida Gård i Flen har nominerats till Årets lokala 
hjälte 2023 i ICAs Entreprenörspris 2023. 
Priset delas ut för 6 året i rad och syftar till att 
uppmärksamma entreprenörer i hela Sverige!
Vi på Flens kommun önskar er stort lycka till!

Frida Vidén, Näringslivschef, 0157-43 00 92
frida.viden@flen.se

till nomineringen ”Årets 
lokala hjälte 2023” i ICA´s 

Entreprenörspris 2023

mailto:frida.viden%40flen.se?subject=


Näringslivsnytt februari 2023

Tid: 7.30-9.00
Plats: Järnvägshotellet

Vi bjuder på kaffe och macka 

Välkommen till en inspirerande morgon 
där vi pratar om hållbart företagande. 

Fokus under morgonen ligger på de 
miljömässiga och de ekonomiska 
aspekterna  av hållbarhetsarbetet utifrån 
målen i Agenda 2023. Hur kan du både 
stärka din konkurrenskraft genom att satsa 
på hållbarhet och öka lönsamheten? 

På frukostmötet kommer ni få tips och 
inspiration hur man lyckas genom ett ökat 
engagemang och göra arbetet till en del av 
vardagen.

Frukostmöte
21 mars 07.30 - 09.00 
tillsammans med Almi och 
Energikontoret.

Hållbart Företagande

Medverkande inspiratörer:

Almi: 
Mikael Pettersson och Eva Sohlberg
Framtidsdialogen och Hållbarhets-
workshopen som verktyg för att 
kick-starta företagets hållbarhetsar-
bete och identifiera affärsmöjligheter.
Energikontoret: 
Jesper Sundling, el- och energiför-
brukning, läget är akut för många. 
Praktiska råd för besparing, effektivi-
sering och ”Grön omställning” på kort 
och lång sikt.
Lokalt företag: 
Ej fastställt än.
Föranmälan krävs
Anmälan sker till frida.viden@flen.se

OBS! Glöm inte att sista 
anmälningsdag för Näringslivsdagen 

3/3 är ONSDAG 1 Mars
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Stöd till små och medelstora företag 
som vill öka sin konkurrenskraft och 
skapa hållbar tillväxt! 

Nu kan du söka ekonomiskt stöd  via 
Region Sörmland inom internationalise-
ring, digitalisering eller grön omställning. 
Du kan läsa mer om affärsutvecklings-
checkar här:

Affärsutvecklingscheckarför
internationalisering 

Med dessa checkar får små företag 
möjlighet att ta in extern kompetens för 
att förbereda en internationalisering. 

Affärsutvecklingscheckarför
digitalisering 

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering 
kan användas för att ta in extern 
kompetens för att utveckla och förändra 

en pågående affärs verksamhet genom 
att använda digital teknik. 

Digitalisering ger möjlighet att utveckla 
nya affärer, effektivisera verk samheter 
och öka kvalitet. 

Affärsutvecklingscheckarförgrön
omställning

Affärsutvecklingscheckar för grön 
omställning kan användas för insatser 
som möjliggör företagets omställning 
till en grön och koldioxidsnål 
ekonomi genom digital utveckling, 
nya affärsmöjligheter, utvecklade 
affärsmodeller och innovationer. 

Läs mer här!

Sök finansiering för att öka er tillväxt!

Sista ansökningsdag
24 mars

https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/sokfinansiering/omvaraolikastod/foretagsstod/affarsutvecklingscheckar.1901.html
https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/sokfinansiering/omvaraolikastod/foretagsstod/affarsutvecklingscheckar.1901.html
https://utvecklasormland.se/finansiering-och-stod/foretagsstod/affarsutvecklingscheckar/
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Workshop för små- och 
medelstora företag i 
krishantering
Krisförberedelser kan vara skillnaden 
mellan att bli offer eller överlevare!

Med rätt krisförberedelser:

* Stoppar du krisen i ett tidigt skede
*Minskardueffekternaavkrisen
* Kommer du igång snabbare efter 
krisen

Som en del i projektet företagslots i 
Sörmland kommer det den 20 mars 
att anordnas en workshop för små och 
medelstora företag i Krishantering.

Genom den sörmländska företagslotsen 
www.sormland.info anordnas den 
20 mars en workshop för små- och 
medelstora företag med ämnet 
krishantering. 

Workshopen är kl 09.00 -12.00 på Hotel 
Statt i Katrineholm.
 
För mer information och länk till anmälan:

Läs mer här!

Hittills i år har det startats 9 nya företag 
i Flens kommun. 2 aktiebolag och 7 st 
enskilda firmor. Vi på Flens kommun 
hälsar er alla välkomna och och önskar 
er ett stort lycka till!

Näringsliv 
finner du även på 
flen.se genom att 
klicka på bilden

Aktuella upphandlingar Klicka här!

http://www.sormland.info
https://www.destinationsutveckling.com/workshop-krishantering/
http://flen.se/naringsliv/
https://www.opic.com/org/telge_inkop/?q=Flen&s=PublicationTime&f=2,3,4,5,6

