
Vi är medvetna om att många av er just nu är i en allvarlig kris på grund av rådande situation med 
covid-19. Samverkan har aldrig varit viktigare och därför har vi här nedan sammanställt vad vi 
hittills gjort för att hjälpa er. Vi har tagit fram åtgärder och aktiviteter för dig som aktör i 
Eskilstuna Kommun samtidigt som vi har en dialog med kommunen om hur de kan rikta 
hjälpinsatser till besöksnäringen. 

Positionera - viktig information 

Håll dig uppdaterad med den senaste informationen för dig som företagare. Nedan hittar du 
länkar till allt från hur du hanterar korttidspermittering och andra personalfrågor, kommunens 
och regeringens åtgärdspaket och annat som är bra att veta i denna situation. 

• Håll dig uppdaterad med senaste informationen från Folkhälsomyndigheten:

• Eskilstuna Kommun har presenterat åtgärdspaket till näringslivet, som uppdateras  
 kontinuerligt. Du hittar all information via länken nedan:

• För att stötta dig som företagare inom besöksnäringen har STUA (Sörmlands 
 turismutveckling AB) och Almi Företagspartner AB tagit fram ett stödpaket som 
	 finansieras	av	Region	Sörmland.	För	rådgivning	och	stöttning	rekommenderar	vi	

Bäste medlem, 

Utvecklar - åtgärder och aktiviteter

Tillsammans med våra medlemmar har vi tagit fram flera åtgärder och aktiviteter som 
ska hjälpa till under rådande situation. Vi tar gärna emot fler tips och idéer från er. 

• Handla för Eskilstuna är ett pågående projekt som vill öka medvetenheten för 
 att handla lokalt i Eskilstunas näringsliv. Oavsett om det handlar om att göra 
	 affärer	mellan	medborgare	och	företag,	mellan	företag	eller	mellan	det	privata	
	 och	offentliga.	Ta	del	av	information	och	kampanjmaterial	på	vår	hemsida	
	 under	fliken	”Handla	För	Eskilstuna”

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/
covid-19/fragor-och-svar/ 

https://foretag.eskilstuna.se/foretag/nyheter/2020-03-13-information-om-coronaviru-
set-covid-19-for-dig-som-foretagare 

https://www.destinationsutveckling.com/sv/covid19/ 



• Tillsammans med Eskilstuna Kuriren kommer vi att lansera andra delen av kampanjen   
	 ”Handla	för	Eskilstuna”	både	i	tidningen	och	digitalt.	Här	kommer	vi	att	lyfta	flera		 	
 goda exempel på lokala samarbeten som gynnar både stora och små företag i många 
 branscher i Eskilstunas 
 näringsliv.

• Destination Eskilstuna hjälper gärna till att sprida lokala budskap i sina kanaler. De kan   
 också vara behjälplig med kontakter om du behöver ha hjälp med att ställa om din   
	 verksamhet.	Läs	mer	om	detta	på	vår	hemsida	under	fliken	”Handla	För	Eskilstuna”.

•	 Position	Eskilstuna	är	medarrangör	i	flera	planerade	aktiviteter	i	stadskärnan,	bl.a.	
 Internationella Matmarknaden och Eskilstuna Stadsfestival. Vi följer utvecklingen och 
 råden från Folkhälsomyndigheten noga. Med det sagt så hoppas vi och jobbar för att en 
 del av de planerade aktiviteterna kan bli av som planerat.

Påverka - dialog med Eskilstuna Kommun

Vi har en pågående dialog med näringslivskontoret och har lämnat förslag på hur kommunen 
kan hjälpa den hårt drabbade besöksnäringen med riktade åtgärder: 

• Vi föreslår gratis parkering i Eskilstuna Innerstad under minst tre månader. 
 (Växjö, Kalmar, Kungälv och Borås har instiftat detta redan).
 
• Vi föreslår ett samarbete mellan Eskilstuna Kommun och våra restauranger. Utkörning   
 och luncher till de gymnasium som nu har distansundervisning/fjärrundervisning. Elever  
 beställer mat i våra lokala restauranger vilket sedan faktureras kommunen. 
 (Borås och Allingsås har instiftat detta redan).
 
• Vi har föreslagit att Eskilstuna Kommun ska lägga en större beställning på Eskilstuna 
 Presentkort till alla anställda inom kommun. På så vis binder vi kapital till våra lokala 
 verksamheter i Eskilstuna. Ett enkelt, smidigt och snabbt sätt att hjälpa näringlivet.

- Vi arbetar för att positionera, utveckla och påverka Eskilstuna. Vi älskar dina idéer och 
lyssnar alltid på vad du har att säga
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