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Nyhetsbrev nr 5-april  
till Söderköpings näringsliv  
 
 
 
 
 
Söderköping i media och goda exempel/initiativ  
 

Söderköping med i SVT’s GoKväll 
 

 
 
Här om dagen fanns ett fint inslag om Söderköping med i SVT’s program GoKväll. En mycket 
bra marknadsföring för Söderköping och kommande sommarsäsong. Inslaget spelades i i augusti 
2019. Vill du se inslaget kommer det ca 23 minuter in i programmet.  

Se inslaget här, https://www.svtplay.se/gokvall 
 

Bra och goda initiativ från företag och frivilliga under corona-krisen 
 
Många av våra företag har drabbats hårt av corona-krisen och kämpar och anpassar sina 
verksamheter så kunderna törs komma till företagen eller kan få sina varor på annat sätt. 
Kreativiteten är hög och många erbjuder speciella öppettider för dem i riskgrupper, hemkörning 
av varor och till och med enskild tid i butik utan andra kunder där. Vi är väldigt imponerade av 
uppfinningsrikedomen.  
 
Ideella och kyrkoorganisationer och andra frivilliga initiativ ser vi också. Företagarföreningarna i 
Söderköping är också väldigt aktiva i att hitta lösningar för näringslivet och dess lokala kunder. 
 
Mycket av det ovanstående rapporteras det om i senaste numret av Söderköpings Posten. 
Läs mer här, https://www.soderkopingsposten.se/onewebmedia/SP_18april_webb.pdf 

https://www.svtplay.se/gokvall
https://www.soderkopingsposten.se/onewebmedia/SP_18april_webb.pdf
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Utflyktsmålet - Visit Östergötland 
Nu kan ni som har en restaurang,  
ett bageri, ett café etc. anmäla  
intresse för att kostnadsfritt ingå i 
kampanjen Utflyktsmålet.  
 
Företagen som deltar förser vi med 
snygga och praktiska kartonger att 
packa just ert speciellt utvalda 
Utflyktsmål i.  
 
På kartongen finns även inspiration 
till vad man mer kan göra i 
Östergötland.  
 
Läs mer här om konceptet och hur du deltar, https://www.visitostergotland.se/for-
branschen/utflyktsmalet/ 
 
Tag gärna kontakt med Sara Roxström, 0121-181 60 eller sara.roxstrom@soderkoping.se om du 
har specifika frågor om konceptet. 
 
 
 
 
Från kommunen 

 

Nya regler för servering av mat 
Med anledning av covid-19 pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och 
dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, 
nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.  
 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på 
restauranger och caféer m.m. HSLF-FS 2020:9)  
Läs mer här, https://www.soderkoping.se/nyheter/nya-regler-for-servering-av-mat/ 
 
 

Näringslivsrådet har möte varje vecka 
Som ett led i att få veta vilka effekter corona-krisen har på det lokala näringslivet är det viktigt 
med en allt tätare dialog med näringslivet. Därför har näringslivsrådet möten varje vecka sedan ett 
par veckor tillbaka. 
 
De frågor som behandlas är främst hur vi tillsamman kan stötta varandra samt de olika stöd som 
lagts fram från regering och myndigheter. Det informeras också om de olika initiativ som både de 
lokala företagarorganisationernas och kommunen arbetar med just nu. 
 
Vill du veta mer, så ta gärna kontakt med din företagarförening eller kontakta t.ex kommunens 
näringslivssamordnare, 0121-181 61.  

 
 

 

 

 

https://www.visitostergotland.se/for-branschen/utflyktsmalet/
https://www.visitostergotland.se/for-branschen/utflyktsmalet/
mailto:sara.roxstrom@soderkoping.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-20209/
https://www.soderkoping.se/nyheter/nya-regler-for-servering-av-mat/
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Rättelse/felaktiga länkar 
 
I det senaste nyhetsbrevet fungerade inte en av länkarna. Nedan finner du den fungerande länken 
samt en bonuslänk. 
 
1. Gällande #supportyourlocal så är den fungerande länken här, 
https://www.visitostergotland.se/sv/soderkoping/supportyourlocalsoderkoping/ 
 
Du finner också exempel på företag som deltar här, 
https://www.instagram.com/visitsoderkoping/ 

 

 

 

Från myndigheter, Region Östergötland, organisationer och stödsystemet: 

 
Korttidsarbete 
Över 30 000 ansökningar om korttidsarbete inkom redan i första veckan till Tillväxtverket. 
I Östergötland var det 1 015 st företag som ansökte om detta stöd om totalt drygt 273 miljoner 
kronor och som omfattar 4 769 st anställda. 
 
Fördelat på bransch så ser fördelningen ut så här för Östergötland. 
     
     
  Beviljade belopp Antal anställda Ärenden 
Östergötland C Tillverkning 79 340 515  1 352  115  
Östergötland G Handel; reparation 

av motorfordon och 
motorcyklar 

42 585 041  859  197  

Östergötland M Verksamhet inom 
juridik, ekonomi, 
vetenskap och teknik 

37 827 306  538  184  

 
Vill du läsa mer finns informationen här, https://tillvaxtverket.se/om-
tillvaxtverket/nyhetsrummet.html#/pressreleases/korttidsarbete-regional-statistik-oever-
inkomna-ansoekningar-2991636 
 
Ansöka om korttidsarbete kan du göra via, https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-
information-om-covid-19/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html 
 
 

Coronarelaterad information till företagare 
Sidan uppdateras dagligen men det är svårt att hinna med att fånga upp all information som bör 
finnas med. https://www.eastsweden.se/artiklar/information-om-corona-for-foretagare 

 
Matchajobben.nu 
Matchajobben.nu är webbsidan där du kan anmäla att du behöver mer personal eller har personal 
över som behöver annan sysselsättning en tid framåt. Sida förbättras kontinuerligt efter de 
synpunkter som kommit in. Sidan har fått uppmärksamhet och det är nu flera regioner som är 
intresserade av att ansluta sig och även det arbetar vi med nu.  
 
 
 

https://www.visitostergotland.se/sv/soderkoping/supportyourlocalsoderkoping/
https://www.instagram.com/visitsoderkoping/
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/nyhetsrummet.html#/pressreleases/korttidsarbete-regional-statistik-oever-inkomna-ansoekningar-2991636
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/nyhetsrummet.html#/pressreleases/korttidsarbete-regional-statistik-oever-inkomna-ansoekningar-2991636
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/nyhetsrummet.html#/pressreleases/korttidsarbete-regional-statistik-oever-inkomna-ansoekningar-2991636
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html
https://www.eastsweden.se/artiklar/information-om-corona-for-foretagare
https://matchajobben.nu/
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Vi önskar dig en trevlig och skön 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 

 
 

mailto:bjorn.ekengren@soderkoping.se
mailto:therese.eklof@soderkoping.se

