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http://katec.se/
https://sormland.coompanion.se/
http://www.leadersodermanland.se/
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Navigation i näringslivet
Vi har ett antal möjligheter och utmaningar och det har under året varit många frågor som lett oss 
till utveckling i rätt riktning. Samtidigt får vi inte bli fartblinda utan parera på bästa sätt för ortens 
framtida utmaningar. 

Jag har ägnat lite tid åt omvärldsbevakning och min känsla är att i det stora så är vi fortfarande i en 
positiv spiral med goda möjligheter att växa vidare. Det kräver dock engagemang och ett kontinuerligt 
jobb. Vi kan inte prioritera alla frågor samtidigt, utan får värdera på ett så klokt sätt som möjligt. Vi 
sätter igång direkt efter sommaren med destinationsutveckling, vilket innebär att vi åter får vrida och 
vända på ett antal frågor som vi tidigare känt att de var de viktigaste för tillfället. 

Vi måste vara lyhörda, ha mod och vara beredda på att nya möjligheter och utmaningar kommer 
när vi minst anar det. Det gör mitt jobb spännande och ger kraft att lyckas sätta hela Katrineholm på 
kartan ur många perspektiv och närma oss de målgrupper vi eftersträvar. 

I Näringslivsnytt den här gången så belyser vi ett företag med hjärtat i Katrineholm, där nya 
generationer fulla av energi är beredda att ta över med nya idéer. Samtidigt finns ett driv och stöd 
från bolagsledningen som byggt upp och utvecklat företaget till dagens nivå. Ni kan också läsa om 
klokskapen att ta hjälp utifrån för att få en bra grund att jobba vidare med. ”Generationsskifte på 
Hyreshuset” – en spännande resa som fortsätter.

Jag önskar er alla en fortsatt trevlig sommar!
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Susanne och Jörgen Staf har med 
sin satsning på Hyreshuset skapat 
ett företag som har alla rätt på 
de här punkterna. De har också 
uppmärksammats för sitt jobb och 
under de senaste åren fått pris som 
Årets företagare och Näringslivsrådets 
pris.

Framför allt har Hyreshuset fått 
beröm för sitt sociala engagemang. 
Visionen är att skapa boende som 
gör skillnad och med ett antal sociala 
projekt och en tydlig filosofi för 
sponsring visar man att visionen inte 
bara gäller för hyresgästerna utan 
även för medarbetarna, företaget och 
hela Katrineholm.

Det uppdrag de tagit på sig gäller 
över tid och kräver sin insats. Ett 
orosmoment skulle därför kunna vara 
vad som händer sedan. Hur blir det 
om fastighetsbolaget säljs och nya 
ägare sätter en ny profil på det?

För att säkra upp successionen och 

en fortsatt satsning i samma riktning, 
har en ny generation successivt kallats 
hem och tagits in i bolagsledningen. 
För fyra år sedan anställdes Susannes 
och Jörgens äldsta dotter Emma 
Cosmo och för två år sedan följde 
hennes syster Elin Hast efter. Sedan 
årsskiftet finns Susannes yngre 
bror Fredrik Ydevall på plats och i 
familjesfären finns också Emmas man 
Gustav Cosmo.

Sammantaget gör det Hyreshuset till 
ett klassiskt familjeföretag.

– Vi är sex inom familjen och sedan 
är vi ytterligare 13 medarbetare, men 
vi jobbar alla som en stor familj, säger 
Fredrik Ydevall som är den som klev 
sist in i bolaget. Han har en gedigen 
bakgrund med ekonomiskt arbete.

– Efter lumpen blev 
det universitetet och 
ekonomiprogrammet i Linköping i 
fyra år, berättar Fredrik. Jag studerade 

Generations-
skifte på
Hyreshuset
Att ha en hyresvärd med samhällsengagemang och socialt deltagande skapar 
trygghet i boendet. Lokal närvaro och kontor på plats gör livet enklare för 
hyresgästerna och att fastighetsägarna både verkar, bor och är uppväxta på 
orten gör arbetet för ett bra boende i ett gott samhälle både ärligt och legitimt.

52 
fastigheter med 1050 
lägenheter och 92 
lokaler förvaltas av 
Hyreshuset i dag.
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också ett halvår i Tyskland där 
jag varit både tennisspelare och 
tennistränare tidigare. Därefter 
jobbade jag i Stockholm med 
privat- och företagsrådgivning inom 
försäkringsområdet innan jag började 
på Intervalor, ett företag som sysslar 
med kapitalförvaltningstjänster 
till professionella investerare. Jag 
arbetade med allt från försäljning 
till marknadsföring och 2007 blev 
jag delägare. Jag var där fram till 
årsskiftet och nu är det fullt fokus 
på Hyreshuset. Här ansvarar jag för 
HR-frågor och marknadsrelaterade 
frågor som sponsring och sociala 
engagemang. Vi försöker fylla 
varumärket med bra saker.

Elin Hast kommer närmast från 
Svensk Fastighetsförmedling där hon 
jobbade som mäklarassistent.

– Min första anställning var på 
ICA Kvantum innan det blev jobb 

på grisfarm, säger Elin. Tanken var 
att bli djursjukvårdare och för att 
komma in på utbildningen krävdes 
ett halvårs praktik. När jag var klar 
med den så ändrades kriterierna 
och jag tappade lusten lite. Samtidigt 
dök möjligheten till jobb på Svensk 
Fastighetsförmedling upp. Mäklare 
var en andra plan jag hade så det fick 
bli den satsningen i stället. Jag gick 
interna utbildningar och blev kvar på 
Svensk Fastighetsförmedling tills jag 
behövdes här på Hyreshuset för två år 
sedan.

– Min roll här förutom 
ledningsgruppsarbete är att jag är 
chef för bovärdarna. Jag ansvarar 
också för hållbarhetsfrågorna och 
jag tar över en del projektjobb efter 
Jörgen

Emma Cosmo har varit på 
Hyreshuset i fyra år.

– Jag började jobba på Sörmlands 

Generationsskifte på Hyreshuset. Fredrik Ydevall, Emma Cosmo och Elin Hast kliver fram i nya positioner. Jörgen och Susanne Staf 
är fortfarande med och driver företaget men håller sig allt mer i bakgrunden.

75,7 %
Förra sommaren 
genomfördes 
Hyreshusets första 
kundundersökningen 
i syfte att mäta hur 
nöjda hyresgästerna är 
med Hyreshuset som 
hyresvärd. Resultatet 
blev ett NKI (Nöjd 
Kund Index) på 75,7 
%, ett resultat som 
Hyreshuset är mycket 
nöjda med.
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Sparbank och pluggade därefter 
affärsjuridik i Linköping, berättar 
Emma. Sedan fortsatte jag på en 
advokatbyrå i Stockholm innan det 
blev Juristbyrån, ett dotterbolag till 
Swedbank. Först var jag på deras 
kontor i Huddinge innan det blev ett 
par år i Kalmar. När första barnet kom 
var det ett bra läge att flytta hem till 
Katrineholm. På Hyreshuset är jag 
chef för uthyrning och ekonomi.

Till den nya generationen hör 
också Emmas man Gustav Cosmo. 
Tillsammans med Jörgen jobbar 
Gustav med större projekt där han 
håller i många praktiska frågor. Nya 
ritningar på innergårdar är exempelvis 
Gustavs bord och han har också 
tillsammans med Fredrik utvecklat 
Hyreshusets grafiska profil.

Att ersätta två personer med fyra 
nya samtidigt som de två första finns 
kvar i organisationen har givetvis 
sina utmaningar. Hur ser man till 
att alla sitter på rätt stol och att, när 
de väl gör det, inget hamnar mellan 
stolarna?

– Vi har tagit hjälp av en 

företagscoach för att ha koll på 
det här. Dels organisationsmässigt 
eftersom vi som företag har vuxit 
mycket de senaste åren, men också 
hur man fördelar arbetet när vi blir 
fler i ledningen, säger Elin.

– Tidigare styrde Susanne 
och Jörgen allt. Nu delar vi upp 
verksamheten, förklarar Emma.

– Vi var tvungna att delegera 
ansvaret, säger Fredrik.

– De var med och petade i allt, 
påpekar Elin, med ett litet leende.

– Man blir alldeles för operativ på 
det sättet. Utmaningen nu är att lyfta 
blicken och se var vi vill vara om fem 
år, säger Emma.

Några större förändringar när det 
gäller Hyreshusets sociala arbete blir 
det nog inte. Alla är överens om att 
det tillhör företagets själ även om 
man internt fördjupar sig i frågan för 
att hitta en skarpare policy för sitt 
engagemang.

– Historiskt har vi alltid varit sociala 
och stöttat med sponsring och så. 
Nu vill vi bli tydligare med vad vi gör, 
säger Emma

– Vi vill veta varför vi gör saker. Det 

Hyreshuset jobbar aktivt för att lyfta området kring Oddergatan och Rönngatan.

I början var det mest 
vi som pratade. Nu 
är alla delaktiga och 
det märks en tydlig 
skillnad.

Elin Hast om månadsmötena 
och medarbetarnas delaktighet i 
vad som händer på företaget.

”
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är viktigt för oss och vår personal, 
säger Fredrik. Vid sponsring så ställer 
vi krav på föreningarna att de har en 
plan för mångfaldsarbete och att de 
jobbar långsiktigt. Det är viktigt att vi 
vet vart de vill.

Starka familjeband ger en stark 
styrning av företaget, men det 
operativa arbetet görs ute på fältet av 
de anställda. Det är där man möter 
verkligheten i hyresgästernas vardag. 
Hur får de med sig personalen i det 
dagliga arbetet?

– Det är en viktig fråga. Vi skapar 
boende som gör skillnad, det är ju vår 
vision. Det måste vi också förmedla till 
vår personal, säger Elin.

– På våra möten har alla varit med 
och spånat fram idéer kring vad vi vill 
göra, berättar Emma.

Fredrik beskriver Hyreshusets 
värdeord och deras betydelse för hur 
de arbetar.

– Mod, hållbarhet och omtanke 
är tre värdeord som personifierar 
Hyreshuset, säger han. Mod är eget 
ansvar som ger oss lust att gå till 
jobbet och där våga utmana oss 

själva. Hållbarhet handlar om sund 
ekonomi men också om att vi ska 
kunna må bra. Hållbarhet i det stora 
perspektivet handlar om vår miljö. 
Omtanke handlar om hur vi behandlar 
varandra medarbetare emellan. Vi vill 
också dela med oss av våra visioner 
och mål och utveckla Katrineholm. 
De här värdeorden landar ju också i 
samhället. Detta är vad vi förväntar 
oss av den som börjar jobba hos oss 
och jag tycker vi är duktiga på det här.

– Vi märker att vårt tänk 
implementeras hos personalen. Vi 
har månadsmöten och i början var 
det mest vi som pratade. Nu är alla 
delaktiga och det märks en tydlig 
skillnad, säger Elin.

– Vi har anställda med bakgrunder 
från hela världen och vi uppmuntrar 
alla till feedback. Det är inte säkert 
att man är van vid det sedan tidigare, 
men för vår del blir det ett sätt att 
decentralisera och göra så att alla 
blir delaktiga i vårt arbete där vi 
tillsammans jobbar i olika grupper 
beroende på arbetsområde, säger 
Fredrik.

– Ett bra exempel på det är 

Personal och hyresgäster samlas efter den gemensamma skräpplockarkvällen i ett av kvarteren på norr.

Vi har lite olika hattar 
på oss när vi rör oss 
här. Alla är både ägare, 
ledningsgrupp och 
anställda.

Emma Cosmo beskriver 
för- och nackdelar med ett 
familjeföretag.

”
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skräpplockarkvällen som var ett 
resultat av hållbarhetsgruppens 
arbete, säger Emma.

Den nya generationen på 
Hyreshuset är inte helt kastade åt 
vargarna.

– Jörgen och Susanne är 
fortfarande operativa. Vi har lite 
olika hattar på oss när vi rör oss här. 
Alla är både ägare, ledningsgrupp 
och anställda. Susanne är vd för 
Hyreshuset och Jörgen är driftschef, 
säger Emma.

– Det finns en tanke att de ska 
minska engagemanget men för oss 
som inte varit med så länge är det 
bra att de är med. Tillsammans har 
vi i affärsledningen en fantastisk 
kompetens med jurist, ekonomer, 
mäklarkunskap, bankkunskap, 
förvaltningskunskap och rent 
hantverk, konstaterar Fredrik.

Företaget växer vilket kräver 
nyordning på flera fronter. Något som 
kan vara bra på flera sätt.

– Vi bytte fastighetssystem 
för tre år sedan och då kunde vi 
digitalisera mycket av de kunskaper 
om Olivgårdens fastighetsbestånd 
som Jörgen tidigare hade i huvudet, 
skrattar Emma.

– I dag skrivs allt vad vi gör i en 
lägenhet in i systemet. Det kanske 
kan tyckas självklart men i ett bolag 
som växer så skapas de ursprungliga 

rutinerna utifrån det lilla bolagets 
behov, förklarar Elin.

Företaget har blivit dubbelt så stort 
de senaste fem åren så det var en 
nödvändighet med teknisk utveckling. 

– Vi har i dag 52 fastigheter med 
1050 lägenheter och 92 lokaler och 
butiker, säger Fredrik. Vi renoverar 
löpande lägenheterna, men gör 
också större yttre och inre renovering 
som vid exempelvis Oddergatan och 
Rönngatan där vi i fyra års tid aktivt 
jobbat för att lyfta hela området. 
Där har vi med andra aktörer som 
kommunen, Triangelgården och 
Kvinnojouren Miranda för att få till ett 
öppet och välkomnande kvarter som 
vi döpt till kvarteret Viljan.

Det betyder att omkring 3000 
människor har sitt hem och sin borg 
i lägenheter som Hyreshuset äger. 
Hur hanterar man vetskapen om att 
man äger och förvaltar något av det 
viktigaste människor har?

– Vi gör allt med hjärta och vi är 
nära våra hyresgäster. Vi har pratat 
om ifall vi ska etablera oss även 
utanför Katrineholm men vi känner att 
vi vill vara på plats. I alla fall som det 
är nu, säger Elin.

– Vi har stor respekt för svårigheten 
att vara på andra orter. Det känns 
som om vi känner våra hyresgäster 
väldigt väl och det märks på att vi har 
högt betyg i NKI, säger Fredrik.

Den enkla stegen för att hjälpa en utsatt granne och göra skillnad är att ringa på dörren och fråga hur det står till, att vid behov, 
ta hjälp av ytterligare en granne eller hyresvärden eller att ringa polisen (vid akuta situationer kontaktas alltid polisen först)

20
personer i Sverige 
dödas årligen av 
sin nuvarande eller 
tidigare partner. 14 
av 20 är kvinnor som 
dödats av sin tidigare 
eller nuvarande man. 
Utöver vuxna som 
utövar våld mot vuxna, 
så lever 200.000 barn 
i Sverige i hem med 
våld.

www.huskurage.se
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Emma Cosmo och Mary Jussela från projektet Lika Olika.

Bland de sociala projekt som 
Hyreshuset involverat sig i är det 
ett par som sticker ut. Huskurage 
är en metod för att minska våld i 
nära relationer genom att ge stöd till 
grannar som ringer på eller tillkallar 
polisen vid bråk i lägenheter.

– Tittade man på statistiken så 
borde ju vi ha samma problem som 
alla andra, säger Emma som var den 
som tog projektet till Hyreshuset. 
Två barn i varje klass lider av social 
misshandel i sina hem. Det är de 
barnen som är nästa generation 
och de måste få hjälp. Vi har själva 
barn i den åldern, det kan vara deras 
klasskamrater.

– Det är också en enkel sak att 
införa, det kostar ingenting, säger Elin.

– För fastighetsägaren är det lätt 
att titta på hur det ser ut utanför 
lägenheten och så byter man några 
handtag och planterar buskar. Men 
hur ser det ut inne i lägenheten, 
funderar Emma.

– Från misstanke till omtanke säger 
vi i Huskurage och underlaget för det 
bygger på forskning vilket kan vara 
bra att veta för den som undrar om 
man ska våga bry sig eller hålla tyst, 
säger Fredrik.

Ett annat projekt heter Lika Olika 
där man som företag är fadder för ett 
arbete i skolor för ökad tolerans och 
hälsa och mot mobbing och rasism. 
Lika Olika är skapat av Mary Jussela 

och Hyreshuset samarbetar här med 
Södra skolan och Tallåsskolan.

– Jag kom i kontakt med Mary 
Jussela genom Fastighetsägarna och 
en föreläsning som jag tyckte var 
fantastiskt bra. Där nämndes att man 
kunde bli skolfadder. Det här berör 
kanske inte direkt våra fastigheter 
men det handlar om vad vi pratar om 
och hur vi beter oss vid frukostbordet 
och de borden står ju i våra 
lägenheter. Kan vi hjälpa skolan att ta 
den diskussionen så gynnar det också 
oss. Det är ett treårigt projekt och vi 
tycker också om den långsiktigheten, 
säger Emma.

Var befinner sig då Hyreshuset om 
fem år?

– Vi har en plan till 2022 med 
konkreta mål och vi ser en enorm 
potential i Katrineholm. På 
Näringslivsdagen pratade jag med 
Amazons utsände som berättade att 
de etablerat sig här därför att vi ligger 
mitt i Norden. Jag tror inte folk här 
riktigt förstår vår geografiska potential 
och visst ligger det i vår plan att vi ska 
bli större, säger Fredrik.

– Vi har haft diskussionen om vi ska 
köpa eller bygga och byggnation är 
inte vår kompetens idag, säger Elin.

– Vi utesluter ingenting men det är 
bostadsförvaltning som är vår grej, 
avslutar Fredrik.

MATS FREDRIKSSON

Tillsammans har vi i 
affärsledningen en 
fantastisk kompetens 
med jurist, ekonomer, 
mäklarkunskap, 
bankkunskap, 
förvaltningskunskap 
och rent hantverk.

Fredrik Ydevall om 
förutsättningarna inom 
Hyreshusets affärsledning.

”
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Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som kommer att börja gälla 
den 1 juli 2019. Den nya lagen innebär en del förändringar för dig som 
säljer tobak.
Den nya lagen innebär bland annat att:
– du som vill sälja tobak till konsumenter, och som idag har 

anmält din försäljning, måste ansöka om tillstånd hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun senast den 
1 november 2019,

– rökförbudet utökas till att gälla allmänna platser utomhus som bland 
annat uteserveringar, lekplatser, perronger och busshållsplatser 
samt utanför entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde,

– i Katrineholms kommun har kommunstyrelsen dessutom beslutat 
att utöka rökförbudet som den nya lagen omfattar och uppmanar 
även till rökfria miljöer inom badplatser och parker.

Så här påverkas du som företagare
Du som vill sälja tobaksprodukter måste ansöka om tillstånd
• Från och med den 1 juli 2019 krävs tillstånd för att sälja tobak.
• Om du har anmält tobaksförsäljning innan den 1 juli 2019 behöver 

du ansöka om tillstånd senast den 1 november 2019. Din ansökan 
lämnar du till samhällsbyggnadsförvaltningen.

• Om du ska börja sälja tobaksvaror efter 1 juli 2019 ansöker du om 
tillstånd hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

• Du som får tillstånd betalar sedan en avgift varje år för den tillsyn 
som samhällsbyggnadsförvaltningen genomför. Kommunfullmäktige 
kommer att fatta beslut om nya avgifter för tillstånd till 
tobaksförsäljning och tillsyn.

Har du redan anmält tobaksförsäljning?
Du som tidigare har anmält tobaksförsäljning får fortsätta att sälja dina 
tobaksprodukter fram till den 31 oktober. Du som vill fortsätta att sälja 
tobaksprodukter efter 31 oktober behöver ansöka om tillstånd senast 
den 1 november 2019 hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Rökning på uteserveringar
Från och med 1 juli är det inte längre tillåtet att röka på uteserveringar. 
Det gäller alla typer av uteserveringar, inte bara uteserveringar 
med tillstånd att servera alkohol. Det är inte tillåtet med särskilda 
avgränsade avdelningar för rökning på en uteservering. Det är heller 
inte tillåtet med särskilda avgränsade avdelningar för rökning på en 
uteservering eller att ordna särskilda rökområden, så kallade ”rökrutor” 
utanför ett serveringsområde.

Rökförbudet gäller alla typer av rökning; tobaksrökning, rökning 
med örtprodukter, e-cigarrettrökning och andra typer av förångning av 
tobak eller nikotinprodukter.

Mer information och kontakt 
Kundtjänst
Samhällsbyggnadsförvaltning
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Telefon: 0150-577 00.
Besök: Trädgårdsgatan 1, 641 80 Katrineholm. 
Öppettider: måndag till torsdag klockan 8 till 17. Fredag klockan 8 till 
16. Lunchstängt klockan 12 till 13.

Läs mer här.

Ny tobakslag från 1 juli 2019

7%
År 2018 var det 7 procent 
av landets befolkningen 
16–84 år som uppgav 
daglig tobaksrökning. I 
Södermanland var siffran 
10 procent. Det fanns 
ingen statistiskt säkerställd 
skillnad mellan kvinnor 
och män. 
Uppskattningsvis dog 
12 000 personer per år i 
Sverige under 2010–2012 
till följd av rökning. 
Samtidigt insjuknade 
runt 100 000 per år i 
rökrelaterade sjukdomar

Fakta från Folkhälsomyndigheten

https://www.katrineholm.se/tobakslagen
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Nu börjar bygget av ett nytt bostadshus i kvarteret Pionen vid Köpmangatan. 
Under byggtiden påverkas antalet parkeringsplatser i centrum. 87 platser 
försvinner, men samtidigt skapar vi 184 nya parkeringsplatser. Alla inom en radie 
av 600 meter från Resecentrum. 45 nya parkeringar hittar du till exempel vid 
gamla brandstationen. 

Läs mer här.
Se film här.
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Färgkoder - förklaring

Sammanställning

Nya p-platser:   184
P-platser som tas bort:   87
Totalt:    +97

Parkeringar under byggtid 2019/2020

Vecka 26 (2019) startar ett större byggprojekt 
i Katrineholm. Det här påverkar tillgången till 
parkeringsplatser i centrum. Byggprojektet är det nya 
bostadshuset i Kvartert Pionen vid Köpmangatan. 
För att behålla antalet allmänna bilparkeringsplatser 
nära centrum under byggtiden skapar vi nya 
parkeringsplatser enligt den här kartan. Antalet 
parkeringsplatser kan behöva justeras efter 
utvärdering och försök på plats. 

När bostadshuset är färdigt blir det återigen kommunal 
parkering i gatunivå och boendeparkering under mark.

Nya bilparkeringsplatser

P-platser som tas bort under 
byggtiden.

1
18

6

69

65

Nybyggnation skapar
nya parkeringsplatser

Vid Bievägen, mitt emot Motorkompaniet, finns en ny parkeringsplats främst avsedd för pendlare. Den tar totalt 65 bilar.

http://www.katrineholm.se/parkering
https://biteable.com/watch/parkeringar-2282016/9e29d0c7e9f36179d2b04c347f18701bc7122982
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Finn era
framtida 
medarbetare 
på Högskolan
i Gävle
Co-op (Cooperative Education) 
är utbildningsformen där studier 
varvas med arbetsperioder. Du som 
arbetsgivare får möjlighet att anställa en 
student redan under studierna och på 
så sätt en tidig kontakt med framtidens 
medarbetare.

Det finns flera fördelar för företag att 
samverka med Högskolan i denna form 
av arbetsintegrerad utbildning:
• Ett effektivt sätt att rekrytera
• Introduktion och upplärning under 

studietiden
• Studenten ses som anställd och inte 

praktikant
• Studenten kan bidra med ny kunskap
• Delaktighet i utbildningen
• Examensarbete på företaget
• Sommarjobb
• Bra för både student och företag

Utbildningsformen ger näringslivet 
goda möjligheter att trygga sitt framtida 
kompetensbehov. Fördelen är att 
det bygger på en matchning mellan 
arbetsgivare och student – därefter 
kan företaget fritt forma innehåll och 
inriktning på arbetsperioderna så det 
passar anställning och behov.
Aktuella Co-op-utbildningar
• Elektroingenjör 180 hp
• Energisystemingenjör (Co-op) 180 hp
• Maskiningenjör (Co-op) 180 hp
• Miljöstrateg (Co-op) 180 hp
• Miljöingenjör (Co-op) 180 hp
• Automationsingenjör (Co-op) 180 hp

Mer information Malin Hellmér, 
Viadidakt Telefon: 0150-56945 Malin.
Hellmer@viadidakt.se 
Läs mer här.

Mentorprogrammet i Sörmland 
– ta företagandet till en ny nivå
Almis mentorprogram 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 här.

Få externt stöd för 
robotsatsningar 
genom nya checkar
Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er 
tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då 
kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in 
extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete med detta. 
Läs mer här.

https://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-teknik-och-miljo/Utbildningar/Co-op-sidor---Samverkanssidan.html
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/utveckla/mentor/?region=62
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2019-04-12-robotlyftet---automations-checkar.html?utm_campaign=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_source=apsis
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Småföretag i Katrineholm har
starkast konjunktur i länet
Katrineholms konjunkturindikator är den starkaste 
i Sörmland. Och högt över rikssnittet enligt 
Småföretagarbarometern 2019.

Småföretagsbarometern är en undersökning om 
småföretagarnas uppfattning och förväntningar 
om konjunkturen. Katrineholm har en konjunktur-
indikator på 102 vilket är den starkaste i Sörmland. 
Katrineholm placerar sig därmed även högt 
över rikssnittet på 61. Förra året låg nettotalet i 
Sörmland på 99, i år på 78. Företagarna i länet 
upplever att såväl tillväxten inom sysselsättning, 
orderingång och omsättning har mattats under det 
senaste året. Inför de kommande tolv månaderna 
tror man på en svag uppgång i konjunkturen.

Resultat Sörmland  
Nyköping/Oxelösund: konjunkturindikator 36 
(utgörs av kommunerna Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta)

Eskilstuna: konjunkturindikator 92 
(kommunerna Eskilstuna och Strängnäs)

Katrineholm: konjunkturindikator 102 
(kommunerna Katrineholm, Vingåker och Flen)

Läs mer här.

Sök personal – en ny tjänst för företagare
I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder vi dig som företagare en digital 
tjänst som hjälper dig att hitta det lämpligaste sättet att rekrytera och i slutändan 
– rätt kompetens till din verksamhet.
Läs mer här.

Arbetsplatsladdning för företag
Seminarium om elbilar och elbilsladdning 
Efterfrågan på och försäljning av elbilar ökar kraftigt i Sverige. Med det kommer 
ett snabbt växande behov av en fungerande laddinfrastruktur. Och för många 
är just jobbet en avgörande plats att kunna ladda sin elbil på. Kom till vår 
informationskväll för tips, råd och fakta om hur ditt företag kan omvandla 
personalparkering till laddningsplatser.

Tid: Onsdag 11 september kl 15.30-17 
Plats: Hörsalen, Kulturhuset Ängeln, Katrineholm
Anmälan: till Kjell Dävelid, kjell.davelid@katrineholm.se energirådgivare Katrineholms kommun.

Läs mer här.

Hur fungerar en 
upphandling?
Upphandling upplevs av 
många som svårt och 
ogreppbart och vi vill 
därför bjuda in till ett 
informationsmöte för att 
ge en bild av vad som styr 
upphandlingen.
Du får med dig information 
om grunderna i LOU, var 
man hittar upphandlingar 
för anbudsgivning, exempel 
på lokala upphandlingar och 
tillfälle att ställa frågor.

Tid: Torsdag 19 september. Start 
kl 7.30 med enklare frukost och 
programstart kl 7.45 – 9.15
Plats: ComMat, Västgötagatan 16
Anmälan: senast 13 september till 
Carina Lloyd,  
Carina.Lloyd@katrineholm.se

Läs mer här.

Fakta Småföretagsbarometern
Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och 
äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om 
konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka 4 000 företag inom det privata 
näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör 
att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har 
gjorts i samarbete med Novus.

Småföretagsbarometern presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

https://www.foretagarna.se/contentassets/91ecac63ed3e41ec98bfe5756fb6f503/smaforetagsbarometer-sodermanland-2019.pdf
https://www.katrineholm.se/foretagande--naringsliv/foretagare/sok-personal.html
https://www.katrineholm.se/download/18.24fea06916a58941706d6286/1561532592414/Elbilsladdning%20-%20Seminarium%20i%20Katrineholm%2011%20september.pdf
https://www.katrineholm.se/download/18.24fea06916a58941706d2577/1561446870935/Upphandling_sept19.pdf


Grattis till Impecta
– Årets företagare 
i Sörmland 
Syskonduon Veronica Gårdestig och Michael Karlsson fortsätter skörda 
framgångar. Den 5 juni korades de till Årets Företagare Sörmland 2019 
på Nyköpingshus. Landshövding Liselott Hagberg tillsammans med 
Thomas Byström och Kerstin Aviander från Företagarna Mälardalen 
delade ut det hedersvärda till Impecta Fröhandel i Julita. 

Motiveringen löd: Årets företagare Sörmland, har genom sitt stora 
engagemang och fokus på kvalitet och unikt sortiment drivit sin 
verksamhet mot framtiden. 
De har förvaltat och utvecklat arvet från tidigare generationer och 
anammat nya vägar att bedriva handel på. Hållbarhetstanken har lyfts 
till en ny nivå. 
Familjeföretaget från Julita, som drivs av odlare för odlare, bidrar till en 
levande landsbygd. 

De går nu vidare i tävlingen om att bli Årets företagare i Sverige 

Länk till Katrineholms-Kuriren
Företagarnas Facebook

Ny etablering
till Katrineholm 
Bröderna Rickard Hedfors och Anders Johnsson satsar tillsammans 
med exploatören Johnny Ellfolk på en padelhall i Katrineholm. Den nya 
padelhallen beräknas vara klar i juli 2020. Ellfolk Bygg AB har skrivit en 
markanvisning på 5 500 kvm vid Videvägen och den nya hallen kommer 
att omfatta ca 1 300 kvm som rymmer fyra banor, lounge, butik och en 
konferensdel. 

Från vänster: Rickard Hedfors, Anders Johnsson, Carina Lloyd, Mats 
Lundevaller och Johnny Ellfolk.

Nyföretagar-
barometern
Antal nyregistrerade 
företag i Katrineholm

Utveckling i kommunen  
jämfört med året innan

Period  EF/KB/HB  AB  Totalt
2019  23  54  77
2018  23  53  76
Förändring  0%  1,9%  1,3%

Utveckling i kommunen under  
maj jämfört med året innan

Period  EF/KB/HB  AB  Totalt
2019  7  5  12
2018  2  7  9
Förändring  250%  –28,6%  33,3%

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

På gång...
4 juli
Liv & Lust i Parken

11 juli
Liv & Lust i Parken

3–11 augusti
Katrineholms-Veckan

22 augusti
Näringslivsnytt nr 6-2019

11 september
Seminarium om elbilar och elbils-
laddning, Hörsalen, Kulturhuset Ängeln

19 september
Informationsmöte om hur upphand-
lingar fungerar. Commat, Västgötag. 16

26 september
Näringslivsnytt nr 7-2019

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
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https://www.kkuriren.se/nyheter/katrineholm/de-utsags-till-arets-foretagare-i-sormland-sm5162905.aspx
https://www.facebook.com/ForetagarnaMalardalen/photos/a.120008218187052/1107734282747769/?type=3&theater&ifg=1


14 15

Glad sommar
  önskar Katrineholms kommun avdelningen för Näringsliv


