Nyheter från Katrineholms kommunledningsförvaltning, näringsliv. Nr 1 – Februari 2019

Åhléns – varuhuset
som alltid har haft
en stor betydelse för
den lokala handeln

Näringslivsnytt ges ut av Kommun
ledningsförvaltningen, Näringsliv.
Enheten Näringsliv arbetar långsiktigt
med insatser som skapar förutsättningar
för en positiv utveckling för ett bättre
näringslivsklimat, fler företag, fler arbets
tillfällen och fler invånare.
Avdelningen för Näringsliv finns på
Stadshuset, Gröna Kulle Fredsgatan 38.

STEFAN TOLL
NÄRINGSLIVSCHEF
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Tel: 0150-570 14, 070-588 77 94
stefan.toll@katrineholm.se

CARINA LLOYD
NÄRINGSLIVSUTVECKLARE/
FÖRETAGSLOTS
Tel 0150-568 29, 070-595 96 65
carina.lloyd@katrineholm.se

Företagsstödjande samverkansaktörer:
Nyföretagarcentrum

Mycket hände 2018 – nu
ser vi möjligheter framåt
JAG TYCKER ATT vi kan se tillbaka på ett innehållsrikt 2018 med många nya företagsetableringar vilket också gav oss fler arbetstillfällen. Kjell & Co, Pinchos, Restaurang
Parken, Malus AB, VVS Tjänst, Ortopedtekniska. Exemplen är många i skiftande branscher. Amazon Webservice startade verksamheten i början av december och skrev avtal
för framtida utveckling med ytterligare 210 000 kvm vid Logistikområdet.
NÄRINGSLIVSRÅDETS samverkansprogram uppdaterades
och undertecknades av näringslivet och kommunen. Ett nytt
näringslivsråd är nu på gång med start i mars. Våra företag
och företagare är duktiga vilket uppmärksammas. Flera av
dem har prisats i olika sammanhang under året.
Vi var huvudsponsor för den regionala UF-mässan 2018.
Så är vi även i år. Den 23 mars samlas 130 UF-företag i
Duveholmshallen tillsammans med 60 företag/organisationer
som deltar i KFV-mässan som pågår samtidigt.

https://www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/

Almi Företagspartner
http://www.almi.se/Stockholm-Sormland/

Katec
http://katec.se/

Coompanion
https://sormland.coompanion.se/

Leader Sörmland
http://www.leadersodermanland.se/

KUNDSERVICE
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Tel 0150-577 00
samhallsbyggnadsforvaltningen@
katrineholm.se
Måndag-torsdag: kl 08.00–17.00
Fredag: kl 08.00–16.00
Lunchstängt 11.45–12.45
Kommunväxeln tel 0150-570 14
www.katrineholm.se

Läs mer om näringslivsfrågor på
www.katrineholm.se/arbete-och-naringsliv

ARBETSFÖRMEDLINGENS prognos som presenterades i december visar på en fallande
arbetslöshet i Sörmland vilket är mycket
glädjande. Tillsammans med andra aktörer
och genom olika projekt fortsätter vi
också arbetet med, och utvecklingen
av, lösningar och riktade insatser för
kompetensförsörjning både på kort och
lång sikt.
JAG TILLTRÄDDE TJÄNSTEN som
näringslivschef den 1 oktober. Ett
60-tal företagsbesök och företagsmöten genomfördes innan nyår och
vi fortsätter med detta under 2019.
Jag tycker det är oerhört inspirerande och lärorikt. Samverkan
mellan kommun och näringsliv
är av största vikt för en fortsatt
utveckling så låt oss tillsammans
göra 2019 till ett bra år.
STEFAN TOLL
Näringslivschef

Produktion:
KFV Marknadsföring februari 2019
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Har du fått
2019 års enkät
om det lokala
företagsklimatet?
Den 2 januari 2019 skickade
Demoskop på uppdrag av Svenskt
Näringsliv ut den årliga enkäten
om det lokala företagsklimatet.

Resultatet används i arbetet med att
förbättra företagsklimatet i kommunerna.
Om du fått enkäten, hoppas vi du
kan ta några minuter och besvara
frågorna. Den är viktig för vår
lokala utveckling.
https://www.foretagsklimat.se/

Starkaste befolkningsökningen på flera år
Statistik för helåret 2018 från SCB
visar att Katrineholm under året ökat
invånarantalet med 417 personer.
Totalt bor nu 34 550 personer i kommunen.

Nu är vi 34 550 invånare i Katrineholms kommun. Befolkningsstatistiken
för sista kvartalet 2018 visade en ökning på 179 personer.
Det gör att vi under helåret 2018

fick en total ökning med inte mindre än
417 personer.
– Det här är en av de allra bästa
ökningarna som vi har gjort i Katrineholm, säger Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande. Det är av
största vikt att bostadsbyggandet nu
fortsätter i så snabb takt som möjligt
för att vi ska kunna få den tillväxt som
vi behöver ha för att trygga vår framtida välfärd.

Företagsbesök
Vi fortsätter vår resa genom
näringslivet i Katrineholm med
företagsbesök inom olika branscher
och på olika områden. Vill du att vi
besöker dig så kontakta oss för bokning; carina.lloyd@katrineholm.se
eller stefan.toll@katrineholm.se
Vi har hittills i år fram till nu
gjort ett 15-tal besök och har lika
många inplanerade de närmaste
månaderna.

https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter/2019-02-21-pressmeddelande-starkaste-befolkningsokningen-pa-flera-ar.html
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Från besöket vid Dollarstore och
Ljungberg Fritzoe
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Åhléns har en
ledande roll i den
lokala handeln
Åhléns är ett av Sveriges starkaste varumärken. Med 120 års handelshistoria i ryggen driver man i dag 61 varuhus runt om i Sverige och e-handel via åhlens.se. 3000 anställda hanterar varje år
emot 80 miljoner kundbesök. I Katrineholm har Åhléns varuhus
sedan många år en ledande roll i den lokala handeln.
Åhléns historik är intressant. Det
startade som postorderföretaget Åhlén
& Holm i Insjön, Dalarna år 1899.
Grundare var Johan Petter Åhlén och
Erik Holm. Nästan från start blev inriktningen mode, skönhet och heminredning och redan efter fem år var man
uppe i 50 000 skickade paket. 1915
flyttades verksamheten till Stockholm
och 1932 öppnade Åhlén & Holm på
Östermalmstorg det första Tempo-

varuhuset. 1960 avvecklades postorderverksamheten och man satsade helt
på försäljning i varuhusen som ökar
i antal till över 100 stycken runt om i
Sverige. 1985 bytte varuhusen namn
till Åhléns och 1988 köptes Åhléns av
Axel Johnson AB som ägs av Antonia
Ax:son Johnson med familj. I dag finns
ett 70-tal Åhlénsvaruhus.
Redan kring sekelskiftet började
Åhléns med näthandel på åhlens.se. De

Tempovaruhuset öppnade vid Torget i Katrineholm redan i början på 60-talet och
butiken har haft en ledande roll i Katrineholms handel sedan dess.
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var dock något före sin tid och projektet lades ned efter ett par år men 2016
lanserades e-handeln igen.
STARK LOKAL HISTORIA

Även lokalt har Åhléns haft en viktig
roll i handelns historia. Redan i slutet
av 50-talet hade Åhlén & Holm beslutat sig för att öppna butik i Katrineholm. Avtal hade träffats om att köpa
mark vid Fredsgatan, men i samband
med att EMAB planerade att bygga
sitt nya kontorshus vid Torget erbjöds
Åhlén & Holm att där få hyra lokaler
för varuhuset Tempo. Ett erbjudande
man tackade ja till. Torgets attraktionskraft stärktes därmed samtidigt som
Drottninggatan allt mer förlorade sin
ställning som affärsgata.
Så Elina Fälth, som är varuhuschef på Åhléns Katrineholm, känner
historiens tunga vingslag över sig när
hon förvaltar arvet från en 120-årig
företagshistoria.
– Åhléns startade ju redan 1899 så
visst känns det att vi har ärvt någonting
som vi har med oss, skrattar Elina när
frågan kommer upp. Där vi står i dag
började då. Nu lägger vi grunden till
det som händer om 120 år.

Elina är född och uppvuxen i
Katrineholm. Hon har tidigare jobbat
på Axelssons, inom JC-koncernen på
Brothers & Sisters, Hemtex, Kicks och
vidare till Åhléns i Katrineholm där
hon nu är på tionde året butikschef. Butiken har tolv anställda med Elina och
omsätter cirka 28 miljoner kronor.
ETT LITET VARUHUS

– Med Åhléns-mått mätt är vi ett
ganska litet varuhus, förklarar Elina.
Inriktningarna på varuhusen kan skifta
från ort till ort. Jämfört med exempelvis Eskilstuna är vi stora på Skönhet
och mindre på Mode.
Skönhetsavdelningen i på Åhléns
är stor och välbesökt och Elina ser
förklaringen.
– Vi har alltid varit stora på Skönhet. Dels är vi relativt ensamma i stan,
men vi har också genom åren alltid haft
bra säljare och många bra varumärken.
Ämnet ligger också i tiden. Det handlar
inte bara om makeup utan också om
hudvård och hårvård. Konsumenterna
lägger sina intjänade pengar på saker
de prioriterar och trenden är att de köper förbrukningsartiklar till lågpris och
lägger mer på kapitalvaror.
– När det gäller kläder har vi återskapat en avdelning för män med ett
lite begränsat sortiment. 96 procent av
alla kunder i varuhuset är kvinnor och
den primära tanken med avdelningen
för män är att det främst handlar om
presenter. Underkläder och liknande. I
varuhuset finns också en möjlighet att
Fortsättning nästa uppslag >>>

Elina Fälth är butikschef för Åhléns varuhus i Katrineholm.
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Åhléns bokavdelning ägs av Cap Tech. En av flera verksamheter som är kommissionsbaserade.

täcka upp exempelvis för de ungdomar
som är här för idrottscuper och läger
och har glömt tandborstar och underkläder hemma, förklara Elina.
FÖRSÄLJNING PÅ KOMMISSION

En stor del av försäljningen i butiken
sker på kommission.
– Kommissionsdelen har ökat. Vi
äger till exempel inte vår bokhandel,
det gör Cap Tech, säger Elina. Samma
sak gäller kontorsdelen som ägs av
Hedlundsgruppen. De verksamheterna
är kommissionsbaserade precis som
några andra avdelningar som hyr in sig
hos oss som en Shop in shop. Vi säljer
produkterna, men äger dem inte. Det är
varumärken som är kända och företag
som gör sina saker på ett bra sätt. Det
är bra för dem, men också bra för oss.
Åhléns blir mer som en marknadsplats.
Vi äger inte deras resultat men de
betalar sin hyra. Vi har möjlighet att
revidera ytorna efter behov.
STYR INTE SJÄLV

Åhléns affärsområden är fortfarande
Skönhet, Hem och Mode, men trots
att Elina är varuhuschef så styr hon
inte fullt ut vilka varor som ska säljas i
butiken.
– Sortimentet i utgår ifrån vilket
kluster vi tillhör inom respektive af6

Underkläder är en av de produkter som
man finner på herravdelningen.

färsområde. Det i sin tur avgörs både
av vår försäljning och hur vår omvärld
ser ut. Det är ett ganska komplext
system där Servicekontoret beslutar
klusterindelningen, förklarar Elina.
– Konkret för våra kunder innebär
det att vi har mindre möjligheter att
förändra sortimentet och ta in nya
varumärken utifrån enskilda önskemål,
allt avgörs av vilket kluster vi befinner
oss i. Men vi jobbar med det vi har och
lägger fokus på det vi kan påverka.
– Jag är varuhuschef och Klara
Frick är säljledare. Det betyder att jag
driver varuhuset i sin helhet och Klara
driver försäljningen. Timjan Högnäs
är ansvarig för miljön i butiken och ser
till att kampanjerna sitter som de ska.
Det är vi tre som bildar säljledningen.

Hur får ni kunderna att hitta in i butiken?
– Vi har, med våra två ingångar, en
fantastisk trafik genom butiken. Det
är jättebra för oss. Även om man inte
handlar går man igenom butiken. Förr
eller senare kanske man köper något,
men framför allt ger det oss en möjlighet att fånga upp dem som redan befinner sig inne i vårt varuhus, säger Elina.
– Vi har också 2,3 miljoner medlemmar i vår kundklubb som får personliga
erbjudanden via mail och pushnotiser.
Bara i Katrineholm har vi 16 000 medlemmar. Det är en siffra vi är jättenöjda
med och många av dem är trogna
kunder som ständigt återkommer.
– I mindre städer som Katrineholm
är ofta Åhléns den centrala butiken.
Det märks inte minst i julhandeln där
folk använder vår butik som mötesplats. Under den varma årstiden har
vi otroligt många sommargäster som
hittar till oss. Så vi har alltid folk i butiken, oavsett dag och årstid.
Ni har ändrat öppettiderna på kvällen,
varför?
– Vi har ändrat våra öppettider från
att ha öppet till 19 på vardagarna till att
stänga klockan 18. Det är för vår del ett
sätt att vara lönsamma. Det vi jobbar
med måste vara lönsamt och jag tycker

De två ingångarna till varuhuset ger Åhléns en fantastisk trafik genom butiken och en stor möjlighet att värva kunder.

det är en bättre möjlighet än att säga
upp personal.
Hur ser ert förhållande till Åhléns
Sverige ut?
– Jag tycker att vi har världens bästa
Vd, Gustav Öhrn, som närmast kommer från Stadium. Han har tagit oss till
nya marker och driver Åhléns framåt
bland annat genom att decentralisera
besluten. Vill jag ha något till butiken
i Katrineholm så kan jag stöta på och
påverka. Vi kan prata om saker som
exempelvis skoavdelning eller apotek
om det vore intressant för oss. Jag kan
vår omvärld, vet vilka frågor jag kan
ställa och försöka få gehör för. Min
närmaste chef heter Ulrika Andersson
som är regionchef på Åhléns Stockholm, den region dit vi hör och hon är
också mycket lyhörd, säger Elina.
Hur ser du på er situation inom handeln?
– Jag är inte orolig någonstans. Vi
kommer att utvecklas och vi behöver
det. Det gäller att förstå kunden och här
får vi mycket input genom kundklubben. Det är fördelen med att vara en
stor aktör men visar också på behovet
att nå kunder av alla kategorier.

”Vi har 2,3 miljoner medlemmar i vår kundklubb
som får personliga erbjudanden via mail och
pushnotiser. Bara i Katrineholm har vi 16 000
medlemmar. Det är en siffra vi är jättenöjda med”

Fortsättning nästa uppslag >>>

Elina Fälth berättar om ett av de sätt som Åhléns når sina kunder på.
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Säljledningen på Åhléns, Elina Fälth, varuhuschef, Timjan Högnäs, ansvarig för varuhusmiljön och Klara Frick, säljledare.

– Vi påverkas av och påverkar själva
övrig handel. Våra beslut blir ofta ringar på vattnet för många butiker i stan.
Vi lever i en tid av förändring med nya
köpbeteenden där många har det tufft,
men vi måste också våga tänka nytt.
Det verkar ligga i människans natur
att vara orolig för förändringar, men
se förändringen som en möjlighet och
inte som ett hot. Det som inte utvecklas
det dör.
– Men folk är måna om oss. Tittar
vi på NKI, Nöjd Kundindex, så ligger
Åhléns på topp tre varje år. Katrineholmarna tycker om oss och det är
självklart kul.
Hur ser du på handelns möjligheter i
Katrineholm?
– Jag tycker att vi har fantastiskt bra
butiker och handlare i Katrineholm.
Sedan måste var och en ta sina egna
beslut. Tillsammans har vi en god servicestandard. Självklart vill jag alltid
att min butik ska ha det våra kunder
efterfrågar, men har inte vi det så kan
vi tipsa om var kunden kan hitta det
den söker. Inom handeln måste vi prata
både med och om varandra. Det är en
styrka för oss att vi har en bra handel
i en liten stad där vi har möjlighet att
träffa varandra och där vi finns i varandras närhet.
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Åhléns når kunder av alla kategorier
och det finns alltid folk i varuhuset.

… och den eviga frågan om näthandelns betydelse för butikerna …?
– Nu handlar det om omnihandel,
det vill säga ett samarbete mellan butikshandel och näthandel. Vi måste ha
båda delarna för att täcka upp kundernas efterfrågan, säger Elina.
OMNIHANDEL ÄR NORMEN

Färska siffror ger belägg för hennes
resonemang. En rapport framtagen av
International Council of Shopping Centers visar att omnihandel har gått från
växande trend till norm inom detaljhandeln. Köp kan påbörjas på Internet
och avslutas i den fysiska butiken eller
tvärtom.
– Åhléns startade näthandel redan
kring sekelskiftet och vi var då nästan

först, berättar Elina. Vare sig kunderna
eller marknaden var mogen vad gäller
logistik och transport, så satsningen
avbröts. Sedan startade vi om för tre
år sedan och då var vi ju nästan sist.
Vi har jobbat ikapp och nu ligger vi i
framkant.
– Kunderna beställer på nätet och
där kan vi hjälpa till. Sedan får man
hem varorna eller så hämtar kunden
dem här. På stora varor är det alltid
hemleverans, vi har inga möjligheter
att lagra dem.
– Man skulle kunna oroa sig för
tapp av merförsäljning om man inte
träffar kunden, men merförsäljning
existerar även på nätet. Jag är glad för
att man handlar på Åhléns. Om det är
på nätet eller i butiken spelar ingen
roll.
Hur ser du på framtiden för Åhléns i
Katrineholm?
– Ja, varuhuset ska inte läggas ned
vilket det ibland uppstår rykten om,
säger Elina med ett litet leende. Vi
kommer alltid att jobba med layoutoch sortimentsförändringar, det hör till
saken natur. Vilka artiklar som kommer att finnas här vet man inte, men vi
har en stark framtidstro för Åhléns i
Katrineholm.
MATS FREDRIKSSON

Tillsammans mot nya mål!
Inbjudan till företagarnas vd-nätverk, ett kontakt- och kunskapsnätverk
Nu startar vi upp ett nytt vd-nätverk
där man tillsammans med andra vd:ar
och chefer arbetar med varandras
aktuella problem, byter erfarenheter
och kunskap samtidigt som man får
ett nytt och oberoende nätverk för
framtiden och som genererar nya affärsmöjligheter.

Nätverkets fundament bygger på kunskap, stöd och inspirerande föreläsningar och nätverksträffar på regelbunden basis 10–12 gånger per år, men ser
också värdet att underhålla relationen
däremellan. Vi varvar externa talare
med lokala företrädare och har många
gånger ett eget case att utgå ifrån.
Vi ger dig:
• Ett exklusivt nätverk med nya affärsmöjligheter

• Professionella mötesforum under
avslappnade former
• En unik chans att utveckla din verksamhet eller dig själv tillsammans
med kollegor från närområdet.
En grupp startar under mars 2019.
Samtliga träffar sker kl 08.30–12.30.
alternativt kl 12.30–16.30
Kostnad: 14 800 kr + moms
Frågor och anmälan: Ring Håkan Bennetoft 070-643 83 01

Håkan Bennetoft
Ordförande Företagarna KFV

Östsvenska handelskammaren
styrelseutbildningar våren 2019
Konkurrenskraften ökar om styrelsen
är rätt sammansatt, gör rätt saker och
har rätt arbetsformer.

Utbildningarna vänder sig till dig som
behöver få grundläggande kunskaper
eller till dig som vill utvecklas och lära
dig mer fördjupat om styrelsearbete.
Innehåll: styrelsens sammansättning,
arbetssätt, styrning och inriktning. Vi

erbjuder dessa utbildningar i samverkan med StyrelseAkademien.
• 19 mars: Rätt fokus i styrelsearbetet,
Norrköping
• 8 maj: Rätt fokus i styrelsearbetet,
Linköping
• 14 maj: Styrelsearbete för kommunalt ägda bolag, Linköping
• 21 maj: Ökat fokus – ordföranderollen, Norrköping.

Läs mer om utbildningarna på länken
nedan.

Gjuterigatan 1 C Linköping
Dalsgatan 13 Norrköping

https://sv-se.invajo.com/event/%C3%96stsvenskahandelskammarenochstyrelseakademien/styrelseutbildningarv%C3%A5ren2019///invite?utm_campaign=event_invitation&utm_source=email&utm_medium=email
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Samverka med Linköpings Universitet
Ett nytt år har börjat och vi ser fram emot att tillsammans
med er utveckla samverkan mellan regionens verksamheter
och Linköpings universitet. Har du nya idéer eller utmaningar som du vill matcha med kompetens från LiU? Vi
kopplar din frågeställning med rätt forskare och studenter.

Kontaktuppgifter hittar du på
https://liu.se/artikel/liu-relation

Ta hjälp av studenter
Anlita en student för ett Studentuppdrag
Genom Studentuppdrag.se kan ni ta del av kunskap från LiU
och få nya insikter som utvecklar er verksamhet. Som en
del av sin utbildning genomför studenterna skarpa uppdrag
kopplade till näringsliv och samhälle. Ett bra sätt att knyta
tidig kontakt med din framtida medarbetare.
Exempel på projektkurser som söker externa uppdrag
• Analys och problemlösning inom logistik
• Quality Management - Six Sigma Project
• Analys av produktionsstrategier
• Processer för innovation och entreprenörskap
https://studentuppdrag.se/

Rekrytera en student
LiU CareerGate är LiU:s officiella kanal för verksamheter
som önskar rekrytera studenter till lediga tjänster och examensarbeten. Här har du som arbetsgivare möjlighet att lägga
upp annonser för aktuella tjänster.
https://careergate.liu.se/sv/?path=/&permanent=1&scheme=https&httpPort=80&httpsPort=443
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Få ett försprång med
studenter från LiU i sommar
Genom Unitalent kan du anlita studenter för tidsbestämda och
skräddarsydda uppdrag baserade på behov. Till sommaren
står Unitalents studentkonsulter redo att hjälpa er, oavsett om
det är projekt som behöver utföras eller personalbehov som
behöver fyllas. Vid behov kompletteras även studentkonsulten
med en erfaren projektledare för att garantera ett resultat av
hög kvalitet.
https://unitalent.se/

Kompetensutveckla dig vid LiU
LiU erbjuder både öppna och skräddarsydda uppdragsutbildningar inom flera områden. En öppen uppdragsutbildning kan
du anmäla dig till oberoende av vilken organisation du tillhör.
En skräddarsydd utbildning utformar vi tillsammans med uppdragsgivaren efter dina eller organisationens behov.
https://liu.se/artikel/liu-uppdragsutbildning

LiU:s kalendarium
Vill du veta mer om aktiviteter och händelser på Linköpings
universitet.
https://liu.se/nyheter/kalender

Mentorprogrammet i Sörmland
– ta företagandet till en ny nivå
Mentorprogrammet är för dig som driver ett företag med potential att växa.
Du kan även ansöka om att blir mentor
och stötta andra företagare. Alla våra
mentorer deltar på ideell basis.
För mer information ta kontakt med

Margaret Freij, 0155-451078. Läs mer
på länken nedan.

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/utveckla/mentor/?region=62

2019 års affärsutvecklingscheckar
för internationalisering och digitalisering
Nu öppnar vi upp för år 2019 år affärsutvecklingscheckar. Det gäller såväl
internationalisering som digitalisering.
Information om detta finns att hämta
på länkarna nedan.

Affärsutvecklingsheckarna riktar sig
till företag som vill växa, har 2-49
anställda, har en omsättning på minst 3
miljoner kronor (och högst 10 miljoner
EUR) och har sin ekonomi i ordning.
Stöd kan sökas för köp av tjänst
projektanställning (som påbörjas efter
beslut och är en ny kompetens till företaget). Projektet ska vara nivåhöjande
för företaget, alltså utveckling utöver
den vanliga verksamheten.
Sörmländska företag ansöker hos
Almi som tar hand om anmälan initialt
och Regionförbundet Sörmland beslutar sedan om utbetalning. Intressean-

mälan skickas till Inger Åckander på
Almi, inger.ackander@almi.se
Sista inlämningsdag är den 15 april.
Vill du veta mer? Det finns många kontaktpersoner som kan svara på frågor
och ge tips.
Inger Åckander
Almi Stockholm—Sörmland
inger.ackander@almi.se
070-7901095

Sven Sievers, Business Sweden
sven.sievers@business-sweden.se
0705-163 999
Magnus Lindahl
Östsvenska Handelskammaren
magnus.lindahl@east.cci.se
070-981 77 23

Magnus Nilsson, Region Sörmland
magnus.e.nilsson@regionsormland.se
070-649 74 87

https://www.almi.se/nyheter/sodermanland/affarsutvecklingsheckarna/
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/affarsutvecklingscheckar.html
https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/naringsliv/foretagsstod/

Ny termin för
”Steget Till Eget”
Ny termin av vår utbildning ”Steget
Till Eget” den kommer att hålla på
hela våren och vi kommer att fortsatt ha fyra olika teman, affärsplan,
budget och bokföring, trygghet och
moms samt Marknadskommunikation. Utbildningen är kostnadsfri.
Mer information och anmälan finns
på hemsidan.

Nyföretagarcentrum
söker mentorer
Nyföretagarcentrum driver ett
mentorsprogram, där vi kopplar
ihop nystartade företag med mer
rutinerade entreprenörer. Så om du
har ett nystartat företag och känner
att du skulle vilja ta del av en mentor eller om du är en entreprenör
och känner att mentor det skulle jag
gärna vara så hör av er till Nyföretagarcentrum.
https://www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/

Nystartade företag
Utveckling i kommunen under året
		
EF/KB/HB
AB Totalt
2019
7
15
22
2018
5
14
19
Förändring

40

7,1%

15,8%

Utveckling i KFV-regionen under året
2019
2018

EF/KB/HB
13
5

Förändring

AB
30
18

Totalt
43
23

160% 66,7%

53,5%

Källa: Nyföretagarbarometern Jobs and
Society, Nyföretagarcentrum
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Finns du där
kunden är?
Ett seminarium
om e-handel
Sörmlands Sparbank inbjuder till
ett frukostseminarium om de allra
senaste trenderna inom e-handel
som ökar explosionsartat och blir
en allt viktigare försäljningskanal.

Kunder tänker, kommunicerar och
handlar på et helt nytt sätt. Daniel
Frölander, e-handelsspecialist från
Swedbank, inspirerar och bjuder på
värdefulla tips.
Seminariet vänder sig både till
dig som redan har en digital butikslösning och till dig som funderar på
att starta en webbutik. Vi kommer
också att berätta om vårt erbjudande till dig som företagskund. Vi
bjuder på kaffe och smörgås.
Plats: Köpmang. 11, Katrineholm
Tid: Tisd 5 mars 8.00–10.30
Anmälan: Senast månd 27 feb via
https://www.sormlandssparbank.se/Om-oss/Inbjudan/e-handel-mars-2019/katrineholm/

YH-utbildningar på Viadidakt
i Katrineholm och Vingåker
I Katrineholm och Vingåker finns
Campus Viadidakt som är ett lärcentrum med lokaler, teknik och service
för personer som studerar på eftergymnasial nivå.

Dessa utbildningar kan du läsa på
Campus Viadidakt i Katrineholm med
starta hösten 2019:
Byggproduktionsledare
Poäng: 430 YH-poäng
Anordnare: KYH
Ansök senast: 17 maj
Redovisningskonsult
Poäng: 400 YH-poäng
Anordnare: KYH
Ansök senast: 3 maj
Fastighetsingenjör
tekniska system
Poäng: 415 YH-poäng
Anordnare: KYH
Ansök senast: 17 maj

Solenergiprojektör
Poäng: 425 YH-poäng
Anordnare: KYH
Ansök senast: 17 maj
Medicinsk sekreterare
Poäng: 400 YH-poäng
Anordnare: Campus Nyköping
Ansök senast: 3 maj
I både Katrineholm och Vingker erbjuder vi
• lokaler för enskilda studier eller i
grupp
• datorer, skrivare, programvaror, telebildanläggningar
• studie- och yrkesvägledare
• pentry, café och mötesplats
• tentamensmöjligheter.
https://viadidakt.se/campus

Brexit-info
Brexit kommer närmare, och det är
in i det sista oklart exakt vad som
kommer att hända.

Det vi vet är att många företag
även i Sörmland har kunder eller
leverantörer i Storbritannien, och
att Brexit kan komma att påverka
en del av dessa affärer i större eller
mindre grad. På länken
www.business-sweden.se/brexit

samlar Business Sweden aktuell
information om Brexit. Här finns
även kontaktuppgifter till Business Sweden i London och till
den exporttekniska avdelningen i
Stockholm som har stort kunnande
beträffande bland annat de regler
som kan komma att gälla framöver. Det finns också möjlighet att
anmäla sig till ett Brexitseminarium
den 19 mars.
Välkommen att kontakta Sven
Sievers eller hans kollegor beträffande dina Brexitfrågor.
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Trafikverkets nyhetsbrev
om arbetet med Ostlänken
Järnvägens kapacitet räcker inte till. På
vissa sträckor finns det inte plats för
fler tåg. Samtidigt ökar antalet resenärer, fler tågoperatörer vill köra tåg, och
allt större mängder gods ska transporteras. Det svenska järnvägssystemet
behöver därför byggas ut.

Det skriver Christian Ljungdahl,
som är projektchef för Ostlänken.
Läs via länken nedan mer om hur
arbetet med Ostlänken fortskrider i nyhetsbrevet från Trafikverket. Intressant
läsning om nuläge och hur planeringen
går, tidsplan och kontaktuppgifter.

https://www.trafikverket.se/contentassets/c9349619be7c44dca7e385657af8a864/infoblad_ostlanken_nyhetsbrev-korr20190110.pdf

Missa inte Näringslivsdagen
på Safiren den 22 mars
Dags för årets Näringslivsdag igen och
som vanligt är Safiren mötesplatsen.
Moderator är Anna Olin Kardell och på
scen får hon sällskap av föredragshållare som Göran Adlén, en representant
från Amazon Web Services samt Gunnar Alexandersson och Jonni Harrius.
En paneldiskussion med lokala företagare inleder dagen som sedan avslutas
med utdelning av priset som Årets
företagare KFV 2019.

Anna Olin Kardell är i grunden journalist och har synts i TV-rutan under
Almedalsveckan där hon lett politiska
debatter och samtal. Förutom att hon
leder dagen kommer hon att leverera en
spaning från konferensen SXSW som
beskrivs som en av världens största och
mest inspirerande konferenser kring nya
teknologier, nya marknader, media och
design.
Göran Adlén, en av Sveriges främsta
framtidsanalytiker kommer att föreläsa
om den senaste forskningen och trender
inför framtiden som är intressanta för näringslivet. 2014 blev Göran Adlén “Årets
föreläsare”. Han har flera gånger blivit
nominerad till “Årets talare” och fått hedersomnämnande vid “Stora Talarpriset”
tre år i rad.
Amazon Web Services. Ett av
världens största bolag har etablerat sig i
Katrineholm. Anläggningen stod färdigt
under hösten 2018. En representant från
Amazon Web Services berättar om verksamheten.
Gunnar Alexandersson och Jonni
Harrius beskriver den stora nyttan med
extern styrelseordförande och ger konkreta tips.
Gunnar Alexandersson, medgrundare

Kalendarium
5 mars
Frukostmöte Sörmlands Sparbank
19 mars
Brexitseminarium
22 mars 2019
Näringslivsdag KFV
23 mars 2019
Regional UF mässa och Företags
mässa i Duveholmshallen
28 mars
Näringslivsnytt nr 2-2019
5 april 2019
Morgonsoffan i Hälleforsnäs
6 april
KatrineholmsGalan
25 april
Näringslivsnytt nr 3-2019
23 maj
Näringslivsnytt nr 4-2019

Årets medverkande på Näringslivsdagen.
Från övre vänster: Anna Olin Kardell,
Gunnar Alexandersson, Jonni Harrius,
Amazon Web Services och Göran Adlén.

27 juni
Näringslivsnytt nr 5-2019
22 augusti
Näringslivsnytt nr 6-2019
26 september
Näringslivsnytt nr 7-2019

till Styra AB och StyrelseAkademien
Östsverige, kommer att prata om framgångsfaktorer för att nå dina mål som
företagare.
Jonni Harrius, grundare, delägare
och tidigare VD i Ateles AB berättar om
Ateles spännande styrelseresa, från sex
medarbetare och 4 Mkr i omsättning år
2004 till cirka 70 medarbetare och 75
Mkr i omsättning idag.
Näringslivsdagen arrangeras av
KFV Marknadsföring i samarbete med
Katrineholms, Flens och Vingåkers
kommuner, Sörmlands Sparbank och
Företagarna KFV. Den är kostnadsfri.
Frukost och fika ingår. Sista anmälningsdag 10 mars.
Obligatorisk anmälan och information:

4 oktober 2019
Morgonsoffan i Katrineholm
24 oktober
Näringslivsnytt nr 8-2019
28 november
Näringslivsnytt nr 9-2019
6 december 2019
Morgonsoffan i Katrineholm
19 december
Näringslivsnytt nr 10-2019

https://goo.gl/forms/idEYawTysWQl0bPN2

Boka plats på KFV-mässan 23 mars
Premiären av nya KFVmässan 2018, ihop med UF-mässan blev riktigt lyckad. Därmed
återkommer mässan i samma form den 23 mars 2019. Tema: Framtid – Näringsliv –
Boende. Bokning på
http://prmedia.se/index.php/anmaelan-utstaellare

Arrangör är PR & Media i samarbete
med Katrineholms Kommun och
Ung Företagsamhet.

K

F

mässan

V

framtid, näringsliv & boende
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