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https://www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/
https://www.almi.se/stockholm/
http://katec.se/
https://sormland.coompanion.se/
http://www.leadersodermanland.se/
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Tiden rinner iväg snabbt och många saker har hänt 
under året. För egen del så har jag nu fått vara med ett 
helt årsvarv och lärt mig en hel del. Framförallt har det 
varit många spännande möten och kontakter både inom 
Katrineholm och utanför. 

Om du följer oss på LinkedIn så kan du ta del av ett 
antal av dessa trevliga och informationsrika möten där vi 
försöker hålla en stor branschbredd.

Näringslivsrådet har haft 4 möten med inkluderande 
besök hos företag. Engagemanget känns bra 
och vi jobbar vidare med de punkter som finns i 
samverkansprogrammet. 

Katrineholm utvecklas både genom nya etableringar 
och att de befintliga företagen satsar vidare. Vi steg några 
placeringar i Svenskt Näringslivsranking vilket är bra och 
skapar ett intresse för Katrineholm som ort. Vi måste 

jobba vidare på att öka vår attraktionskraft och utnyttja det 
läge vi har. 

Jag får ofta synpunkter när jag träffar andra som i ett 
utifrånperspektiv tycker att det är bra fart hos oss. Vi 
utvecklas och syns på den nationella arenan. Det är bra 
när vi och andra pratar positivt om oss, Ambassadörer 
behövs och vi har alla möjligheter att skapa en positiv bild 
av oss själva. 

Sammanfattningsvis är min åsikt att vi har bra fart och 
har alla möjligheter att utvecklas vidare och vi kan göra det 
tillsammans! För mig är just tillsammans viktigt då det är 
då vi får till den riktiga urkraften!

Med dessa rader vill jag och Carina Lloyd från Kommun-
ledningsförvaltningen, näringsliv önska er alla En God Jul 
och Ett Gott Nytt År!

Dags att sammanfatta året 2019
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Dermarome är Sveriges ledande 
hudvårdsagentur till salonger och 
spa. Företaget grundades av Anna 
Lanner 1989 och har precis fyllt 30 år. 
Tre gånger, 2001, 2002 och 2007 har 
företaget utnämnts som gasellföretag 
av Dagens Industri. I augusti 2007 gick 
Dermarome samman med det norska 
företaget Dermanor med verksamhet i 
Norge och Danmark och blev därmed 
en ledande skandinavisk koncern 
inom hudvård och spa.

Dermarome har cirka 1500 
återförsäljare över hela landet, 250 
miljoner kronor i omsättning och 
cirka 75 anställda. Företaget ingår i 
dag i Dermanordic-koncernen som 
är Nordens ledande leverantör inom 
professionell hudvård och makeup. En 
av ägarna är det norska storföretaget 

Ringnes och Christian Ringnes är 
styrelseordförande. Vd är Henning 
Nielsen.

Koncernen omsätter cirka 400 
miljoner kronor varav drygt hälften 
i Sverige. Norge är också en stor 
marknad, Finland och Danmark något 
mindre.

I företagsgruppen ingår också 
Elisabethskolan som är Sveriges äldsta 
verkande hudvårdsskola. Där utbildas 
auktoriserade hudterapeuter med 
CIDESCO-examen som gör det möjligt 
att arbeta som hudterapeut även 
utomlands.

Lagret ligger på Industrigatan i 
Katrineholm och härifrån levereras 
produkter från A-Derma, Avène, 
bareMinerals, Buxom, Deciem, Elemis, 

I Matsmarts tidigare lager fann Dermarome en idealisk plats för sitt 
Sverige-lager. Flytten dit gick förra sommaren, nu har man bott in sig och 
från Industrigatan i Katrineholm ser man till att hålla hyllorna i landets 
skönhetsbutiker fyllda med hudvårdsprodukter av högsta kvalitet.

Sveriges ledande
hudvårdsagentur
har sitt lager 
i Katrineholm

22
hyllplan högt är 
smalgångslagret på 
Dermaromes lager i 
Katrineholm.
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Smalgångslagret har en effektiv lagerhantering med plats för 22 000 produkter. Totalt finns 4000 olika produkter på lagret. Jonas 
Peterzén är lagerchef och ansvarig för Dermaromes verksamhet i Katrineholm.
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Holiday, Kårby Organics, Lipsmart, 
Löwengrip, Pharmaskincare, Priori, 
Skinbetter science och Smith & Cult ut 
till återförsäljare runt hela landet.

– Vi är Skandinaviens största 
grossist när det gäller hudvård- och 
skönhetsprodukter inom segmentet 
högre prisnivå, säger Jonas Peterzén, 
som är lagerchef och ansvarig 
för Dermaromes verksamhet i 
Katrineholm.

Kicks i Finland, Sverige och Norge 
och Åhléns i Sverige är stora kunder.

– Vi får order från butikerna, 

lägger på pall och skickar till deras 
centrallager, Åhléns i Jordbro och 
Kicks i Nykvarn. Där sorterar de våra 
paket för att de ska komma med i 
deras veckoleveranser till rätt butik. 
Fyra av veckans fem arbetsdagar går 
det order till Kicks och Åhléns.

– Vi säljer och distribuerar ett antal 
varumärken som täcker olika segment 
och vi tittar hela tiden framåt för att 
hitta nya, berättar Jonas.

Från att tidigare ha funnits i 
Stockholm är lagret sedan snart 15 

Från producenterna kommer de olika varumärkena till Dermaromes lager där de plockas upp på hyllorna. Sedan plockar 
personalen ihop beställningarna från kunderna i kartonger. Plockvagnar används för att smidigast utföra arbetet.

20
2018 omsatte skön-
hetsindustrin drygt 
20 miljarder kronor i 
Sverige

bareMinerals är 
ett av Dermaromes 
varumärken. Under 
julhandeln ökar 
beställningarna.
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år tillbaka i Katrineholm. Först på 
Lövåsen, därefter på Västgötagatan i 
lokaler som tillhört Elektro Standard, 
innan det i juni 2018 hamnade i de 
lokaler som Matsmart lämnat.

– Vi fick egentligen inte så mycket 
större lokaler men det blev betydligt 
högre i tak vilket vi har nytta av. Vi 
gick från 3 500 till 4 850 kvm inklusive 
entresoldäcket, men det är tolv meter 
högt varav vi kan utnyttja åtta meter. 
Lokalerna är kvadratiska, vilket är 
optimalt för ett bra arbetsflöde, 
och anpassade till den här typen av 
verksamhet med höj- och sänkbara 
lastkajer, förklarar Jonas Peterzén.

Dermarome befinner sig i den del 
av Logistikcentrum där PostNord just 
nu bygger sina nya lokaler.

– Det är bra för oss att PostNord 
kommer närmare. Kanske kan vi få 
en senare hämtning, säger Jonas 
med ett leende. Framför allt är det 
positivt med mycket trafik och liv och 
rörelse på området, inte minst för 
säkerhetens skull. Det kanske vore 
bra med en busslinje in på området, i 
alla fall kring arbetsdagens början och 
slut. Det börjar bli många som jobbar i 
företagen här.

Kartongerna etiketteras och transporteras till beställaren via PostNord. Paketet till Åhléns Nyköpingsbutik går till Åhléns lager i 
Jordbro där det sedan transporteras till butiken tillsammans med veckoleveransen från lagret. 1

Lägger man ut 
alla hyllplan på 
Dermaromes lager 
bildar de ett hyllplan 
som är en mil långt.
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Lokalt verkar Dermarome lite i det 
dolda och det är inte så många som 
känner till företaget.

– Jag hade själv aldrig hört talas om 
dem när jag sökte hit för sju år sedan, 
säger Jonas. Vårt namn syns inte på 
produkterna så vi är ganska anonyma, 
men vi är välkända i branschen.

Dermarome hittar personal på olika 
sätt, mest genom spontanansökningar 
där man knackar på dörren, 
mailar eller ringer till företaget. 
Spontanansökningarna hade minskat 
lite men ökade igen när de bytte lokal 
och blev mer synliga.

– Vi har 15 anställda på golvet varav 
två är arbetsledare. Sedan kan vi ha 
ytterligare upp till 10–12 personer per 
dag som vi tar in temporärt vid behov. 
Det är många ungdomar och en del 
nyanlända som jobbar på timme 
här. Problemet för de sistnämnda är 
språket.

– Jag skulle gärna se att 
Arbetsförmedlingen tog ut några som 
fick vara här lite längre tid så att de 
fick komma in i språket. Att få vara på 
arbetsplatser är bästa sättet att lära 
sig språk och vi har folk från bland 

annat Bosnien, Litauen och Thailand 
här just nu. Många av de som sedan 
blir anställda blir kvar länge. När jag 
började här för sju år sedan hade vi 
ingen personalomsättning över huvud 
taget de första 3,5 åren. Det låter ju 
ganska bra och det är roligt att folk 
trivs, men jag tycker egentligen att det 
är bra om man byter lite folk då och 
då. Nytt folk, nytt tänk.

Lagerarbete handlar om att vara 
så effektiv som möjligt. Transporter 
kostar pengar men det är också 
viktigt att belasta personalen så 
lite som möjligt för att undvika 
förslitningsskador.

– Vi använder WMS, Warehouse 
Management System, berättar Jonas 
Peterzén. Det är ett IT-baserat system 
för lagerkontroll och förflyttning av 
varor i lager. På morgonen börjar 
man med att lägga in vad man ska 
göra den dagen, vilket kan vara 3–400 
order. Systemet räknar ut volymen 
och nettovikten, räknar ut vad som 
går in i kartongsystemet och fördelar 
och optimerar packningen.

Fattas det något på hyllorna går 

Fikavagnen körs ut och man fikar tillsammans på rasten. Tommy Elg och Ulrika Österberg passar på att kolla upp en leverans som 
ska iväg direkt efter rasten.

3500
Sumererna år 3 500  
f kr anses vara bland 
de första att måla 
läpparna. De tog 
vad som fanns i 
deras närhet vilket 
kunde vara krossade 
ädelstenar och henna.
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Från Entresolplanet kan Jonas Peterzén se ut över 4200 kvadratmeter lageryta.
Leveranser utomlands förses med etiketter på landets språk. De etiketteras hos 
Dermarome som varje år kör ut och monterar 16 mil etiketter.

Isabella Löwengrips varumärke är 
ett av de varumärken som finns i 
Dermaromes sortiment.

det en påfyllningssignal till den som är 
ansvarig för att allt finns framme för 
att täcka de behov som finns.

– Det gäller att vara så effektiv 
som möjligt. Både i plockningen och 
i packningen. Att transportera så 
lite luft som möjligt. Vid transporten 
betalar man för volymen och därför 
vill man ha ett så högt varuvärde som 
möjligt på varje kartong, säger Jonas.

Plockhöjden i hyllorna måste också 
vara optimal. Det finns A-platser som 
ligger i den bästa plockhöjden och 
B-platser som ligger något högre 
eller lägre. De saker som hämtas 
ofta hamnar på A-plats. Förändras 
efterfrågan förändras också 
plockhöjden.

Hanteringen på ett lager innebär 
egentligen dubbelt arbete. Lika 
mycket som lastas ut från lagret har 
tidigare lastats in och vad som ska 
köpas in bestäms från Stockholm där 
alla inköpare sitter.

– Koncernledningen väljer vilka 
varumärken vi ska jobba med och om 
det ska komma in något nytt, förklarar 
Jonas. Det kan sedan ta lite tid att fylla 

lagret, kanske upp till ett par månader. 
Tillverkning av hudkrämer med mera 
är ju en processindustri och det tar 
den tid det tar. Utöver ett lager som 
ska täcka löpande försäljning jobbar 
vi också med ett säkerhetslager som 
ska räcka i tre till fyra månader och 
täcka volymökningar och försenade 
leveranser. 

Som ledande grossist har Derma-
rome stora krav på sig från de varu-
märken de säljer och distribuerar. 
Professionalismen lyser igenom i alla 
led från inköp, utbildning, försäljning 
och lagerhantering. Med alla led under 
egen kontroll har man också möjlighet 
att hålla en god kvalitetskontroll från 
start till mål.

– Vi jobbar på mässor och visar 
upp de varumärken vi säljer. Vår egen 
skola använder givetvis våra egna 
produkter, det är bra marknadsföring 
för blivande hudterapeuter. Vi utbildar 
också våra kunder när vi får in nya 
varumärken. Våra säljare är pålästa 
och kan produkterna väl, avslutar 
Jonas Peterzén. 

MATS FREDRIKSSON

1770
På 1770-talet stiftades 
i England en lag som 
gick ut på att kvinnor 
som använde smink 
kunde dömas för 
häxeri. Anledningen 
var att man ansåg att 
de på så sätt försökte 
lura män att gifta sig 
med dem.
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Vi har bytt leverantör till Objektvision av vår tjänst  ”Lediga 
lokaler och mark” som finns på Katrineholms kommuns 
hemsida. 
Den nya tjänsten ska förbättra servicen till kommunens 
företagare och intresserade etablerare. Kommunen har 
valt att samarbeta med Objektvision, Sveriges största 
marknadsplats för lokaler och mark, för att kunna hjälpa 
fastighetsägare och företag att etablera sig i kommunen. 
Samarbetet innebär att fastighetsägare och förvaltare 
kan marknadsföra sina lediga hyreslokaler i Katrineholms 
kommun kostnadsfritt på kommunens hemsida och på 
Objektvision.se.

För dig som fastighetsägare som vill lägga ut objekt måste 
du först skapa ett konto med kommunpaketet för att 
kunna publicera hos Objektvision gratis via vårt avtal.
Här kan du i manualen se hur man gör. 

Behöver du hjälp med att registrera dig eller att skapa 
annonsen så kontaktar du Emma Walter, kund och 
säljsupport, telefon 0480-47 75 60 eller mail emma.walter@
objektvision.se

Vi kommer att bjuda in dig som är fastighetsägare till ett  
lunchmöte med Objektvision för att du ska få information 
om hur du bäst kan synliggöra dina objekt och hur 
tjänsten fungerar.  Mötet planeras att äga rum den 4 
februari kl 12–14. Inbjudan och mer information om detta 
kommer inom kort men notera redan nu datum om ni är 
intresserade.
Läs mer här.

312 nya katrineholmare 
Katrineholm kommuns invånarantal fortsätter att öka. 
Det bor nu 34 737 personer i kommunen enligt SCBs 
novemberräkning. Det är en ökning på 312 personer 
jämför med förra året. Novemberräkningen är den 
befolkningsstatistik som ligger till grund för kommande 
skatteintäkter och statsbidrag.
Befolkningsstatistiken baseras på de uppgifter om folk-

bok förda personer som Skatte verket lämnar till SCB. 
Statistiken redo visas varje månad, kvartal och helår och 
inne håller upp gifter om folk mängd och befolk nings föränd-
ringar, till exempel födda, döda och in- och ut flyttade. 
Upp gifterna redo visas bland annat efter län, kommun, kön, 
ålder, civil stånd, födelse land och medborgar skapsland.
Läs mer här.

Lediga lokaler och mark

https://www.katrineholm.se/foretagande--naringsliv/lediga-lokaler--mark.html
https://objektvision.se/documents/pdf/kommunbroschyr.pdf
https://www.katrineholm.se/foretagande--naringsliv/lediga-lokaler--mark.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter-2019/2019-12-09-312-nya-katrineholmare-i-scbs-viktiga-novemberrakning.html


11

Bra tillväxt för fjärde året i rad

Katrineholm näst
bäst i Sörmland

Lokala
gasell-
företag
utsedda 
Dagens Industri har utsett 
årets gaseller i Sverige.  För 
att utses till Gasell måste 
företaget uppfylla ett antal 
kriterier. Det innebär bland 
annat att man ska ha ökat 
sin omsättning varje år 
de senaste tre åren, att 
man minst fördubblat 
sin omsättning under 
undersökningsperioden, att 
man vuxit organiskt samt att 
man har sunda finanser. 

Gasellutmärkelsen är ett 
sällsynt inslag i svensk 
ekonomi då färre än 1 % 
tilldelas det prestigefyllda 
priset.

I Katrineholm fick följande 
företag utmärkelsen:  Inom 
parentes anges plats i 
Sörmland. 
• West 2000,  säte i 

Katrineholm  (3) 
• Katrineholms Tak & 

Byggspecialisten  (4) 
• Sörmländska  

Bygg & Betong  (9) 
• Elcenter i Sörmland  (28) 

Arbetsförmedlingens prognos för 
arbetsmarknaden 2020 och 2021:

45 000 nya jobb
Arbetsförmedlingens 
prognos för 2020 och 
2021 som släpptes den 
10 december, visar 
på en fortsatt stark 
arbetsmarknad. Samtidigt 
blir avmattningen i 
ekonomin allt mer 
tydlig. Sammanlagt ökar 
antalet sysselsatta med 
45 000 personer, vilket 
är en dämpning jämfört 

med tidigare år. Den 
beskriver bland annat 
hur sysselsättningen 
och arbetslösheten 
väntas utvecklas, hur 
tillgången på arbetskraft 
kommer att se ut samt 
hur övriga utmaningar 
på arbetsmarknaden 
påverkar tillväxten av 
jobb. 
Här hittar du mer info. 

Det går bra för näringslivet i 
Katrineholm. Fjärde året i rad hamnar 
Katrineholm i toppskiktet i Bästa 
Tillväxt Södermanlands län, i år på 
en andra plats. Undersökningen 
premierar en bred och stabil tillväxt i 
det lokala näringslivet.

Priset Bästa Tillväxt tilldelas den 
kommun i varje län där företagen har 
bäst tillväxt. Priset delas ut årligen av 
kreditupplysningsföretaget Syna, som 
granskar bokslut från samtliga svenska 
aktiebolag för att utse vinnarna. 
Katrineholms kommun hade den 
bästa tillväxten i Södermanlands län i 
2016 års tillväxtindex. De följande tre 
åren har det varit andraplatser.

– De fyra senaste åren har vi 
placerat oss i toppen på tillväxtlistan. 
Utmärkelsen är definitivt en 

bekräftelse på att det går bra för 
näringslivet i Katrineholm. Och det 
stämmer överens med min egen 
bild, det gäller såväl våra mindre som 
våra stora företag. Vi ser också ett 
fortsatt stort intresse från företag som 
vill etablera sig i Katrineholm, säger 
Stefan Toll näringslivschef.

 – Under de senaste åren har 
vi tillsammans med våra skickliga 
företagare prioriterat tillväxten i 
kommunen. Tillväxt är en förutsättning 
för att säkra välfärden inför framtiden. 
Konkurrensen med andra kommuner 
om invånare, arbetskraft och näringsliv 
kommer att öka och tillgången till 
bostäder, arbetstillfällen och goda 
pendlingsmöjligheter kommer få 
ännu större betydelse, säger Göran 
Dahlström (S) kommunstyrelsens 
ordförande.
Läs mer här.

Om Bästa Tillväxt 
Utmärkelsen delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna varje år sedan 
2007. Bästa Tillväxt utser en vinnare i varje län och utgår helt och hållet 
från företagens bokslut. Syna mäter tre olika kriterier hos alla aktiebolag 
i Sverige och ser hur dessa förändras mellan de två senaste boksluten. 
Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag 
som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. På så sätt 
skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras 
med varandra.

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden?id=18BE27EEABBE3008
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter-2019/2019-12-18-bra-tillvaxt-i-katrineholm-for-fjarde-aret-i-rad.html
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Information
om Brexit 
Brexit är nu i och med torsdagens val 
i Storbritannien i allra högsta grad 
levande och riskerar att få implikationer 
för svenska företag.

Vi på Handelskammaren har de senaste 
tre åren uppmuntrat företag att göra sin 
egen brexitanalys och efter det agera för 
att vara beredda på ett nyläge.

På vår hemsida har vi här samlat 
informationsmaterial, texter, referenser 
samt vår Brexithandbok vilken är tänkt 
att fungera som en inspiration och guide 
för att påbörja sin egen Brexitanalys. 

För mer information kontakta
Magnus Lindahl, 070-981 77 23  
E-post: magnus.lindahl@east.cci.se
Läs mer här.

Öppet hus på
Campus Viadidakt 
i Katrineholm 
Den 25:e februari 2020 kl. 15-18 öppnar Campus Viadidakt dörrarna till 
Kullbergska huset och bjuder in till ett forum där utbildningsanordnare 
och arbetsgivare tillsammans visar upp utbildnings- och 
arbetsmöjligheter i Katrineholm och Vingåker.
Har ditt företag behov av byggproduktionsledare, fastighetsingenjörer, 
redovisningsekonomer eller solenergiprojektörer? Hör då gärna av 
dig till Malin Hellmér, samordnare på Campus Viadidakt, om du är 
intresserad av att vara med under denna dag och marknadsföra ditt 
företag, mingla bland utbildningsanordnare och kanske träffa en 
framtida anställd. 
Mail: malin.hellmer@viadidakt.se

Planerade och pågående 
upphandlingar inom 
Katrineholms kommun
Inom områdena nedan planerar Katrineholms kommun upphandlingar. 
Några upphandlingar annonseras inom kort och andra har längre 
startsträcka. Tips att bevaka via TendSign för respektive upphandlings 
definitiva annonseringstid. Listan uppdateras i januari, objekt kan 
tillkomma eller försvinna beroende av ekonomiska förutsättningar.
Har du frågor kontakta Ann-Kristin.Lofstig-Panzar@katrineholm.se  
0150-48 80 20

• Datortillbehör – annonseras 
inom kort

• Verksamhetssystem Vård- och 
omsorgsförvaltningen och 
Socialförvaltningen inför 2021

• Tvätteritjänster - 
samverkan med övriga 
Sörmlandskommuner - tvätt 
av hyrtvätt och tvätt av eget 
material sommaren 2020

• Däck– och däckservice 
annonseras vecka 50

• Verksamhetssystem 
Bildningsförvaltningen

• Lärplattform 
Bildningsförvaltningen

• HVB och konsultentstödda 
familjehem

• Grus- och fyllnadsmaterial
• Bevakningstjänster 

• Lås & Larm 
• Brukarresor 
• Hantverksavtal/

fastighetsrelaterade tjänster 
avtal på plats till årsskiftet 2020 

• Storköksutrustning 
• Storköksservice
• Bryggerivaror
• Livsmedel
• Digitala körjournaler
• Fordon och maskiner
• Sarg ishallen
• Toppskikt friidrottsbanor
• Matbil
• Vuxenutbildning i extern regi 

(samverkan med kommuner i 
Sörmland)

• SFI i extern regi (samverkan 
med kommuner i Sörmland)

https://ostsvenskahandelskammaren.se/brexit-och-riskhantering/
https://ostsvenskahandelskammaren.se/brexit-och-riskhantering/


UF julmässa på Stortorget 
På Luciadagen hade UF Företag i Katrineholm sin årliga julmässa på Stortorget. Vid invigningen tilldelades priser från 
Sörmlands sparbank till företag som deltagit i en pitch i november månad där 15 företag deltog. Första plats gick till Green 
Plate UF, andra till Torka UF och tredje till Trafiksäker UF. 

UF sammanfattar läsåret:

Rekordmånga
UF-företagare
i Sörmland 
Den första december 2019 stängde registreringen för 
läsåret 2019/2020 och vi kan återigen konstatera att en 
positiv bild av entreprenörskap i gymnasieskolan råder! I 
år får 1285 elever i Södermanland möjligheten att träna 
sina entreprenöriella förmågor, kreativitet, handlingskraft 
och företagsamhet genom UF-företagande. Målet var att 
Södermanland skulle berikas med minst 1200 nya UF-
företagare detta läsår och vi kan stolt presentera att detta 
mål är uppnått och mer därtill. Vi ser verkligen fram emot att 
följa deras resa! 
I Katrineholm minskar dock antalet UF-företagare 
marginellt mot föregående läsår. Vi ser stor potential att 
växa på flertalet program i kommunen, däribland Teknik-, 
Introduktion-, Bygg- Samhällsvetenskapliga- och Vård- och 
Omsorgsprogrammet.
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Första plats gick till Green Plate UF, andra till Torka UF och tredje till Trafiksäker UF. Foto: Carina Lloyd.

Antal elever per kommun som driver UF-företag
Kommuner m gymnasieskola  2017/18  2018/19  2019/20
Katrineholm  158  121  116
Eskilstuna  606  629  659
Nyköping  316  287  395
Strängnäs  50  77  115
Flen  4  0  0

Antal elever per program som driver UF-företag
Duveholmsgymnasiet  37  18  25
Introduktionsprogram, 
Programinriktat individuellt val  0  0  0
Samhällsvetenskapsprogrammet  11  4  1
Estetiska programmet  3  14  23
Gymnasiesärskolan  21  0  0
Övriga program  1  0  1

Lindengymnasiet  88  79  81
Ekonomiprogrammet  54  53  56
Handels- och adm.programmet  18  15  21
Hotell- och turismprogrammet  10  6  0
Restaurang- och livsmedelsprogr.  0  5  0
VVS- och fastighetsprogrammet  6  0  4

Katrineholms Tekniska Collage  33  24  10
El- och energiprogrammet  5  2  0
Fordons- och transportprogrammet   3  3  2
Industritekniska programmet  1  1  0
Naturvetenskapsprogrammet  0  0  2
Teknikprogrammet  17  7  3
Bygg- och anläggningsprogrammet  7  6  3
Vård- och omsorgsprogrammet  0  5  0

Nedåtgående
trend i Katrineholm
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Nyföretagar-
barometern
Antal nyregistrerade 
företag i Katrineholm
Utveckling i kommunen t.o.m. 30 nov 
jämfört med samma period året innan

Period  EF/KB/HB  AB  Totalt
2019  43  84 127
2018  48  81  129
2017 27 117 144
2016 41 95 136

Utveckling i kommunen under  
november jämfört med året innan

Period  EF/KB/HB  AB  Totalt
2019  5  3  8
2018  5 8  13
2017 0 4 4
2016 3 10 13

Nyföretagarbarometern sammanställs av Jobs and 
Society och bygger på underlag från Bolagsverket.

Morgonsoffan 2020 
Vi har under 2019 genomfört fyra intressanta Morgonsoffor. Totalt har 
371 personer deltagit. Av dessa är 317 från företag och resterande är 
politiker och tjänstemän. 
Det är så roligt att Morgonsoffan, som vi startade 2013, fortfarande 
lockar nya besökare och vid senaste Morgonsoffan var det 50 personer 
som aldrig tidigare varit på Morgonsoffan som kom. 

Datum för Morgonsoffan 2020 är nu klara så lägg in dem i er kalender. 
7 februari  Folkets park, Vingåker 
3 april  Bruket, Hälleforsnäs 
2 oktober ComMat, Katrineholm 
4 december  Lokstallet, Katrineholm
Är det någon speciell person du vill se i soffan? Eller har du kontakt 
med någon med rötterna i Katrineholm, Flen eller Vingåker som bör 
uppmärksammas i soffan? Kontakta oss gärna då. 

Nyföretagarcentrum
Du som funderar på att starta företag, precis har gjort det eller bara är 
lite nyfiken på hur det fungerar, du kan boka en individuell rådgivning 
helt kostnadsfritt. (Nyföretagarcentrum finns även i Flen och Vingåker). 
All information om hur du ska gå tillväga finns på hemsidan. 

Terminstart för Nyföretagarcentrums utbildning ”Steget Till Eget” 
onsdagen den 22 januari. Vi kommer att precis som tidigare ha 4 olika 
teman, affärsplan, budget och bokföring, trygghet och moms samt 
Marknadskommunikation. 
Utbildningen är kostnadsfri. Mer infor-
mation och anmälan finns på hemsidan. 

Från Morgonsoffan i Lokstallet den 6 december. Foto: Therese Larsson.

På gång...
22 januari
Terminstart för ”Steget till eget”

4 februari
Kl 12–14. Möte med Objektvision och 
fastighetsägare

7 februari
Morgonsoffan i Folkets Park, Vingåker

25 februari
Kl 15–18 Öppet hus på Campus 
Viadidakt i Kullbergska huset.

27 februari
Näringslivsnytt nr 1-2020

25 mars 
Gymnasiemässa

26 mars
Näringslivsnytt nr 2-2020

27 mars
Näringslivsdagen

3 april
Morgonsoffan på Bruket, Hälleforsnäs

18 april
KatrineholmsGalan, Safiren

29 april
Näringslivsnytt nr 3-2020

2 oktober
Morgonsoffan hos ComMat, Katrineholm

4 december
Morgonsoffan på Lokstallet, Katrineholm

https://www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/boka-radgivning/
https://www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/utbildning/
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God Jul &
Gott Nytt År
önskar Kommun lednings -
förvaltningen, näringsliv

Nästa nummer av Näringslivsnytt utkommer 27 februari 2020

Här
kan du se julkorten från 
Katrineholms kommun

https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter-2019/2019-12-17-god-jul--gott-nytt-ar.html

