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Nyhetsbrev nr 1- maj 
till Söderköpings näringsliv  
 
 
 
Från kommunen 

Är du i behov av feriearbetare? 
Regeringen har gett kommunerna ett riktat stöd för feriearbete, så vi kan erbjuda 
näringslivet feriearbetare som en åtgärd under coronakrisen. 
 
I Söderköpings kommun finns ca 20 ferieungdomar att fördela. Arbetet hanteras av 
kommunens arbetsmarknadsenhet (AME). Är du intresserad så anmäl ditt intresse 
snarast, dock senast onsdagen den 13 maj. 
 
Intresseanmälan skickar du till Karin Johansson, karin.johansson2@soderkoping.se 

 

Information till dig inom näringslivet 
Här finner du information kring Covid-19 (corona) hos Söderköpings kommun. 
Informationen uppdateras kontinuerligt. 

 
Information med anledning av coronakrisen för dig inom näringslivet 

 

   

Från myndigheter, Region Östergötland, organisationer och stödsystemet: 

 

Webbinarium för dig som har frågor kring stödpaketet till kulturen 
Klocka 11.00 på måndag den 11 maj har Kulturrådet ett webbinarium inför slutspurten för dig 
som vill söka de nationella krismedel som Kulturrådet fördelar. Då har du också chansen att ställa 
frågor.  
 
Till webbinariet 

 
Regeringen - Företag får stöd baserat på omsättningstapp 
Förra veckan presenterade Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ytterligare en åtgärd för att 
lindra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Det handlar om ett 
omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor. 
 
För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under 
det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet 
beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året. 
 
Läs hela texten här, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/foretag-far-stod-
baserat-pa-omsattningstapp/ 
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Uppdaterad information från det regionala stödsystemet  
Det regionala stödsystemet för näringslivet som är samlat under namnet East Sweden Business 
Region (ESBR) presenterar fortlöpande information och stöttning för det regionala näringslivet. 
Informationen uppdateras kontinuerligt. 
 
https://www.eastsweden.se/artiklar/information-om-corona-for-foretagare 
 

 
 

Goda initiativ & blicken framåt 

 

Hur kan du vara kreativ mitt i krisen? 
Hur kan jag vara kreativ mitt i krisen? Det var rubriken för den livesändning som Visit 
Linköping & Co genomförde den 24 april riktad till besöksnäringen. Medverkade 
gjorde företagare från besöksnäringen som bland annat Anna Wallentinson, VD 
Livgrenadjärmässen och Jerry Engström, Grundare. Vill du få inspiration och idéer så 
kan du titta på inslaget i efterhand via länken nedan. 
 
Till inslaget 

 

Zalando öppnar upp sin handelsplattform för svenska handlare 
Näthandelsjätten Zalando meddelade i veckan att de kommer att öppna upp sin 
handelsplattform för svenska handlare i spåren av corona. 

 
Zalando öppnar upp 

 

Event i Söderköping & Evenemangskalendern 
Under coronakrisen är det svårt att genomföra många evenemang utan att ta hänsyn 
till de restriktioner som utlyst från Folkhälsomyndigheten eller att anpassa 
evenemangen kraftigt. Vill du hålla dig uppdaterad kring eller tipsa andra om de 
evenemang som genomförs i Söderköping är evenemangskalendern ett utmärkt 
verktyg för det. 

 
https://www.visitostergotland.se/sv/soderkoping/evenemang/ 
andra sidor som kan vara bra att bevaka är också 
www.isoderkoping.se och 
https://www.sanktanna.com/ 

 

Vårsprattel 
Ett nytt evenemang som kommer genomföras i S:t Anna är Vårsprattel som är tänkt 
som ett startskott för aktiviteter ute i skärgården. Vårsprattel som arrangeras av 
företagarföreningen Navet i havet går av stapeln lördagen den 23 maj med många 
utomhusaktiviteter runt om i S:t Anna. Program kommer att presenteras på  

 
https://www.visitostergotland.se/sv/soderkoping/evenemang/ samt 
https://www.sanktanna.com/ 
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Vi önskar er en skön och trevlig helg! 
 
Vill du komma i kontakt med oss på Näringsliv & turism så finner du våra 
kontaktuppgifter nedan. Välkommen! 

 
 
Björn Ekengren, Näringslivssamordnare Therése Eklöf, Näringslivs- & turistchef 
Tfn: 0121-181 61  Tfn: 0121-183 37 
Epost: bjorn.ekengren@soderkoping.se Epost: therese.eklof@soderkoping.se 
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