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Nyhetsbrev nr 2- maj 
till Söderköpings näringsliv  
 
 
 
Från kommunen 

Byggstarten för nya E22 skjuts fram till 2024 
Trafikverket har meddelat kommunen att  byggstarten tyvärr måste skjutas fram 
ytterligare. Vid inventeringar efter vägens tänkta streckning har det upptäckts att den 
rödlistade Hasselsnoken finns i området. En djupare inventering av beståndet behöver 
genomföras. Byggstarten är nu framflyttad till 2024. Vill du läsa mer fanns en artikel 
införd i onsdagens Norrköpings Tidningar (13 maj). Du kan även finna mer 
information på Trafikverkets webbplats. 

 

Gemensamt IT-kontor för Söderköpings och  
Valdemarsviks kommun 
- Genom kommunal avtalssamverkan kan vi dra stora fördelar och hitta fler ytor där vi 
kan samarbeta. Detta är en möjlighet för oss i mindre kommuner avslutar Martin 
Sjölander (Söderköping) och Ted Starkås (Valdemarsvik) i ett gemensamt uttalande.  
 
Sedan tidigare finns ett gemensamt Miljökontor samt ett samarbete kring 
telefonväxelfunktionen. Läs mer i pressmeddelandet. 

 

Känner du som företagare personlig oro kring Covid-19? 
Vi vet att många av er företagare har drabbats mycket hårt av coronaepidemin (Covid-
19) inte minst ekonomiskt. Om du dessutom känner oro för din egen person eller 
närstående kan du, eller någon du känner, ha ett behov av att prata med någon? Det 
finns hjälp att få för att hantera oro. Här nedan vi samlat länkar till några sidor med 
mer information och tips på vad du kan göra i vardagen för att må bra.  

Länksamling på söderköping.se (https://www.soderkoping.se/stod-omsorg/socialt-och-
ekonomiskt-stod/psykisk-ohalsa/ 
Folder om psykisk ohälsa (https://www.soderkoping.se/globalassets/documents/04-stod-o-
omsorg/02-socialt-o-ekonomiskt-stod/psykisk-halsa-och-ohalsa/psykisk-ohalsa-folder.pdf ) 
Region Östergötlands sida Att vara orolig (https://www.1177.se/Ostergotland/liv--
halsa/psykisk-halsa/att-vara-orolig/) 
Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner 
(https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-
kristid/vuxna/) 

 
Länkar till hjälp med och stöd för ditt företag finner du som tidigare via någon av 
följande länkar. 

https://www.eastsweden.se/artiklar/information-om-corona-for-foretagare 

Information med anledning av coronakrisen för dig inom näringslivet 

 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/ostergotland/vi-bygger-och-forbattrar/E22-forbi-Soderkoping/
Gemensamt%20IT-kontor%20för%20Valdemarsviks%20och%20Söderköpings%20kommun
https://www.soderkoping.se/stod-omsorg/socialt-och-ekonomiskt-stod/psykisk-ohalsa/
https://www.soderkoping.se/stod-omsorg/socialt-och-ekonomiskt-stod/psykisk-ohalsa/
https://www.soderkoping.se/globalassets/documents/04-stod-o-omsorg/02-socialt-o-ekonomiskt-stod/psykisk-halsa-och-ohalsa/psykisk-ohalsa-folder.pdf
https://www.soderkoping.se/globalassets/documents/04-stod-o-omsorg/02-socialt-o-ekonomiskt-stod/psykisk-halsa-och-ohalsa/psykisk-ohalsa-folder.pdf
https://www.1177.se/Ostergotland/liv--halsa/psykisk-halsa/att-vara-orolig/
https://www.1177.se/Ostergotland/liv--halsa/psykisk-halsa/att-vara-orolig/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/vuxna/
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/vuxna/
https://www.eastsweden.se/artiklar/information-om-corona-for-foretagare
https://www.soderkoping.se/kommun-politik/raddning_sakerhet/krissituation-och-beredskap/coronavirus/fragor-och-svar-till-dig-inom-naringslivet/
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Från myndigheter, Region Östergötland, organisationer och stödsystemet: 

 

15 maj, Webbinarium för hyresvärdar om lokalhyresstöd 
På grund av coronapandemin har regeringen beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som ger 
rabatt på fasta lokalhyreskostnader i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden i efterhand. 
Ansökan kan göras under perioden 1 juli-31 augusti 2020. 
Den 15 maj, kl 14.00-15.00, ordnar Boverket ett direktsänt webbseminarium för fastighetsägare, 
hyresvärdar och andra som vill veta mer om det tillfälliga lokalhyresstödet. Webbinariet kan också 
ses i efterhand.  
Ur programmet: 

 Det nya lokalhyresstödet – vad gäller och vilka kan söka? 

 Länsstyrelsen i Västra Götaland informerar om hur de förbereder hanteringen av 

ansökningar till stödet 

 Vad gör fastighetsägarna? 

 Medverkande: Representanter från Boverket, Länsstyrelsen i Västra Götaland och 
Fastighetsägarna. 
> Läs mer om webbinariet som också tar upp dilemman kopplat till plan- och bygglagen i 
coronavirusets spår. 
> Information om det tillfälliga stödet för hyresrabatter hittar du på Länsstyrelsens webbplats. 
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-
utsatta-branscher.html 

 

Tips från Visit Sweden  
- Tre sätt att lyckas med sin kommunikation 
Den digitala världen erbjuder massor med möjligheter för kommunikation och marknadsföring! I 
detta webbinarium får du tillgång till några enkla handfasta tips på hur du ökar din synlighet i 
digitala kanaler. Och du lär dig att skapa inspirerande innehåll för sociala medier. 
Titta när du har möjlighet. Klicka här för att se videon 
 

27 maj, Digitalt inspirationsseminarium om försäljning  
Sommaren står för dörren och allt tyder på att det blir hårt tryck på våra svenska 
semestermål. Men känner du att du kan göra det där lilla extra när kunden står 
utanför? Nu kör vi ett digitalt inspirationsseminarium där du får uppdatera dina 
säljkunskaper med många praktiska tips om hur du vässar din förmåga. 
 

 5 helt avgörande tips som gör hela skillnaden för kundupplevelsen & 
lönsamheten sommaren 2020! 

 Vad tar kunden beslut på egentligen när den handlar? 

 En 20:a kan förändra allt. 

 Att ta betalt, så enkelt men samtidigt så svårt. 

 Merförsäljning = Omsorgsförsäljning, din bästa kompis. Men vågar du? 

 Du & Din hemmaplan, din styrka. Genuinitet är näringslivets nya valuta. 
 
Seminariet som är kostnadsfritt erbjuds av Vreta Kluster i samverkan med Finnveden 
Säljkraft. Läs mer och anmäl (senast 25 maj) dig här 
 
 
 

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kalender/i-coronavirusets-spar-lokalhyresstod-och-pbl-dilemman/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kalender/i-coronavirusets-spar-lokalhyresstod-och-pbl-dilemman/
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/maltid/tre-satt-att-lyckas-med-sin-kommunikation/
http://www.vretakluster.se/konferens-event/kommande-evenemang/kommande/vreta-kluster/digitalt-inspirationsseminarium-om-forsaljning
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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 

 

Online workshops och coaching för små och medelstora 
företag 
Den rådande situationen är utmanande för oss alla, inte minst för företagare. Google 
Digitalakademin erbjuder från och med nu online workshops och gruppcoaching för likasinnade 
företagare för att hjälpa dig att komma igång med ditt företags digitala närvaro. Alla workshops 
och coaching tillfällen är kostnadsfria och erbjuds online och leds av våra digitala coacher. Spana 
in, läs mer och anmäl dig nedan. Till Google Akademin 
 

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/ 

 

23 maj, Vårsprattel i S:t Anna 
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/ 

 

  

https://www.eastsweden.se/artiklar/information-om-corona-for-foretagare
https://learndigital.withgoogle.com/digitalakademin/f2f?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=webinar_2020_q2_sweden_se&utm_content=V4&fbclid=IwAR0l_OEWJejYi7vbi-MqQbJTpoXIGr-IIzigz4eaI1AT8xteJFguZinqnL8&gclid=CNPny4CLnOkCFQHSGQodOlIGnA
https://www.visitostergotland.se/sv/soderkoping/evenemang/
http://www.isoderkoping.se/
https://www.sanktanna.com/
https://www.visitostergotland.se/sv/soderkoping/evenemang/
https://www.sanktanna.com/


4 (4) 
 

 

 

 

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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