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Sverige börjar starta upp igen
Det är fortsatt rörigt i vår omvärld, men känslan är att
Sverige börjat starta upp igen efter en tuff vår. Jag har
ännu inte tagit del av konkreta siffror, men vi vet att
vissa branscher har haft och har fortsatt jobbigt. Ett av
problemen är att det inte går att hämta tillbaka det man
förlorat. Verksamheten måste anpassas för helt nya
förutsättningar.
Sommaren har ur vårt perspektiv varit ganska lugn. Det
positiva är att det kommit ett antal förfrågningar igen
efter den stiltje som varit. I början av sommaren skrev vi
en markanvisning för en stor etablering inom logistik som
vi nu jobbar vidare med för att så fort som möjligt få den
etableringen på plats för de arbetstillfällen det innebär. I
det här numret av Näringslivsnytt kan du också läsa om
den nya etableringen på Lövåsen, PadelArena Katrineholm,
som sen juni månad är i full fart med verksamheten.

men så fort det känns säkert att träffas igen i större
grupperingar så drar planeringen igång. Nya mötesformer
växer samtidigt fram. Vi måste vara försiktiga och i största
möjliga mån undvika en andra våg av pandemin.
Vi har också lärt oss att jobba på nya sätt på grund av
Corona och digitaliseringen har tagit ett stort hopp framåt
på kort tid. Kreativiteten ökar i kristider och det snabbar på
utvecklingen i vissa riktningar, mänskligheten är fantastiskt
på det sättet.
Vi kommer fortsatt gärna på företagsbesök till er om ni
vill.

Några större evenemang i den form de varit tidigare
tror jag blir svårt att genomföra under resten av året,
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Tätt samarbete
med näringslivet
ska utveckla
Katrineholms
företagsklimat
Katrineholms kommun har under en längre tid haft en
positiv utveckling inom Svenskt Näringslivs undersökning
av lokalt företagsklimat. 2008 låg Katrineholms kommun
på plats 285 vilket går att jämföra med placeringen 2019
där Katrineholm erhöll plats nummer 79. Efter en vår
där såväl företag som kommun kämpat hårt mot en
pandemi så ser ändå kommunstyrelsens ordförande
Göran Dahlström (S) positivt på framtiden där det lokala
företagsklimatet ses som en konkurrensfördel.

Göran Dahlström inleder med att beskriva våren som
mycket påfrestande och att den största personliga
utmaningen har varit trycket på äldreomsorgen och den
svåra sjukdomsbilden som funnits.
Under den här tiden beskriver Göran Dahlström också
ett tätt samarbete med näringslivet där det inledningsvis
fanns en stor brist på skyddsutrustning inom vård och
omsorg, kommunen fick då vända sig till näringslivet för
att få hjälp.
Gensvaret blev mycket positivt där exempelvis byggoch måleriföretag kunde bidra med skyddsmasker och
liknande. Kommunikationen med näringslivet inom
Katrineholms kommun består dels i ett näringslivsråd
som har ständig kontakt genom olika projekt samt
företagsträffar men också genom ett flertal företagsbesök
där situationen inom det lokala näringslivet undersöks,
något Göran Dahlström tycker varit välfungerande.
– Den goda kommunikationen med näringslivet har
hjälpt oss att hantera den här krisen och jag vill också rikta
ett stort tack till näringslivet för den hjälp som vi fick under
krisens inledning när det var brist på skyddsutrustning
inom kommunen, säger Göran Dahlström.
Katrineholms kommun har likt många andra kommuner
också lanserat ett stödpaket som ska hjälpa företagen att
ta sig igenom den kris som nu råder.
Stödpaketet består dels i betalningsanstånd
som exempelvis gäller tillstånd och tillsynsavgifter,
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hyreslättnader för företag som hyr lokaler av det
kommunala bostadsbolaget, presentkort på 200 kr till
kommunanställda och så vidare.
Hur arbetet med stöd till företagen ska tas vidare
är i dagsläget osäkert enligt Göran Dahlström och han
eftersöker tydligare besked på nationell nivå så att arbetet
med planeringen av nästa verksamhetsår ska kunna
inledas.
– Vi har en pressad ekonomi och i dagsläget kommer
vi inte kunna fortsätta med det stöd som vi har lanserat
under våren, vi måste snart få ett besked kring hur den
statliga ersättningen till kommunerna ser ut efter den
här pandemin annars kommer kommuner snart behöva
varsla, säger Göran Dahlström.
Efter kontakt med såväl näringslivsenheten och möten
genom det personliga kontaktnätet så känner Göran
Dahlström dock att det råder en positiv känsla inför
framtiden där många spännande projekt väntar.
– Det finns en tuff press på många företag men det
finns också väldigt mycket att bygga på. Vi har exempelvis
många byggprojekt inom kommunen på skolor och
äldreomsorg och att dessa privata och offentliga
investeringarna fortsätter kommer bli nyckeln för att vi
ska kunna utveckla Katrineholms näringsliv ytterligare,
avslutar Göran Dahlström.
Artikeln är tidigare publicerad på Svensk Näringslivs
regionala hemsida.

Befolkningen ökar
Befolkningsstatistiken för
första halvåret 2020 från
Statistiska centralbyrån
SCB, visar att befolkningen
har ökat med 65 personer
sedan årsskiftet. Totalt bor
det nu 34 820 invånare i
Katrineholms kommun.
– Året har präglats av tuffa
utmaningar med anledning av
pandemin. Men Katrineholms
kommun har fortsatt en stark
utveckling inom många områden.
Befolkningen har ökat genom
inflyttning och bostadsbyggandet
har haft full fart. Näringslivet växer
och breddas vilket signalerar att
det finns ett starkt driv framåt
i kommunen. Genom att satsa
på ökad attraktionskraft skapar
vi förutsättningar för tillväxt och
livskvalitet, säger kommunstyrelsens
ordförande Göran Dahlström (S).
2015 var året då Katrineholms
kommuns slog befolkningsrekord
och blev fler än någonsin. Sedan
dess har befolkningen stadigt ökat.

Befolkningsökningen detta år beror främst på inflyttning. Bostadsbyggandet har under
en längre tid i Katrineholm, haft full fart. Foto: Hanna Maxstad
Katrineholms
befolkningsökning
(årsökningen i parentes):
2019: 34 755 (205)
2018: 34 550 (417)
2017: 34 133 (411)
2016: 33 722 (260)
2015: 33 462 (194)
2014: 33 268 (338)
2013: 32 930 (381)
2012: 32 549 (140)
2011: 32 409
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Befolkningsmål
I kommunplanen för 2019-22
anges målet att invånarantalet
ska öka till minst 35 500 år
2022. I översiktsplanen som
sträcker sig fram till 2030 är
målet satt att invånarantalet
ska öka till 40 000.
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En ny arena för
innesport och
nätverkande
Möjligheter att utöva sport och idrott skapas inte längre nödvändigtvis
genom det traditionella föreningslivet. När det gäller gymmen har privata
entreprenörer etablerat sig under ett par decennier och golf lever ett hybridliv
mellan förening och företag. Padel är den nya innesporten för såväl elit- som
motionsspelare och nu bygger entreprenörer upp nya padelhallar runt om i
landet.
Det var bara en tidsfråga innan
padel på allvar skulle etablera sig i
Katrineholm. Under 2019 öppnade
en bana i industrilokalerna där
tidigare Elektro Standard verkade
och under våren 2020 stod det stora
arenabygget Padel Arena Katrineholm
färdigt på Lövåsenområdet.
Bakom satsningen på Padel
Arena Katrineholm ligger bröderna
Anders Johnsson och Rickard
Hedfors från Strängnäs, båda
hängivna entreprenörer. Anders
jobbar på Sharp som säljare av
kontorsprodukter och Richard driver
ett markanläggningsföretag och ett
bemanningsföretag.
Från första spadtag till första
serve gick det fort med byggstart
hösten 2019 och invigning i maj i
år. Men tankarna på en padelhall i
Katrineholm tog form redan för över
tre år sedan.
– Jag jobbar som säljare av tekniska
kontorslösningar med Sörmland
som distrikt, berättar Anders. Jag har
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kontor i Eskilstuna och jag spelade
mycket padel där vid den tiden. Det
är en riktig padelstad med två arenor,
totalt 40 banor, seriespel men också
mycket företagsspel. Hallarna är
bra mötesplatser, går man innanför
dörren ser man många andra
företagare.
– Samtidigt arbetar jag mycket
inom Katrineholmsområdet och jag
har saknat en naturlig träffpunkt här.
Vi ville skapa det och vi hade ett bra
möte med kommunen där vi fick loss
mark på Lövåsenområdet.
– Som byggentreprenör hade vi
ett par alternativ men vi valde Ellfolk
Bygg AB. De kändes bra och vi hade
affärsmässiga kontakter innan.
Johnny Ellfolk har varit fantastisk och
lyssnat mycket på vad vi ville ha, säger
Anders.
Först var arenan tänkt att placeras
på en annan plats på området. Allt var
klart men det visade sig att marken
var för bergig vilket skulle ha försenat
och fördyrat bygget. Istället fick man

”

Vi vill skapa en plats för
umgänge och vi satsar
på att bli Katrineholms
nya sociala mötesplats.
Anders Johnsson om hans
och brodern Rickard Hedfors
satsning på Padel Arena
Katrineholm
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Fyra padelbanor, shop, konferensrum och omklädningsrum finns i den 1400 kvadratmeter stora lokalen. Foto: Therése Larsson.

den nuvarande platsen på Movägen
och Anders är nöjd med hur det löste
sig.
– Vi har haft mycket hjälp av
Katrineholms kommun för att få till
det här.
Ellfolk Bygg AB har köpt loss
marken och äger hallen. Anders och
Rickard hyr av dem. Lokalen är på
1400 kvadratmeter och innehåller fyra
banor, en shop, konferensrum och
omklädningsrum.
Hallen är stor men
expansionsplaner finns redan.
– Vi är inte färdiga än och vi
kommer att utvecklas. Bland annat
kommer utomhusbanor att byggas,

säger Anders. Vi vill skapa en plats
för umgänge och vi satsar på att bli
Katrineholms nya sociala mötesplats.
Reaktionerna från padelspelare i
allmänhet och näringslivet i synnerhet
har varit positiva.
– Ja, vi fick omedelbar respons
från näringslivet när vi släppte idén,
säger Anders och berättar att det bara
tog tjugo minuter innan det första
företaget hörde av sig om samarbete.
– Företagen vi jobbar med är
inte våra sponsorer utan våra

Fortsättning nästa uppslag >>>

Största padelland i
världen är Argentina
med över 4 miljoner
spelare, Spanien
därefter med 2,3
miljoner utövare, där
den är den näst största
sporten efter fotboll.
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Anders Johnsson och Rickard Hedfors på nybyggda Padel Arena Katrineholm. Foto: Therése Larsson.
samarbetspartners och det handlar
inte bara om padel, det måste vara
något mer. Vi har erfarenhet av att
skapa event och att bygga nätverk
och vi är bra på nätverksträffar med
givande möten.
De fyra banorna har namn
efter företag. Resten av deras
samarbetspartners syns på väggarna.
– Som samarbetspartner får man
tillgång till ett stort och brett nätverk
i en bra miljö. Just nu har vi 46
samarbetspartners och det finns
utrymme för fler. Ju fler vi är desto
bättre drag blir det, säger Anders.
Utmaningen för oss är att mixa
nätverken för ett större utbyte för
företagen. Vi vill tro att vi är bra på det
och vi har kunskapen för att kunna
starta det här. Vi kan sociala medier
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och vi har en bra plan för hur vi ska
växa.
Nätverkandet och padeln är båda
viktiga ingredienser i den produkt
Anders och Rickard vill leverera.
– Vi startar bland annat en
företagsserie där vi ska kora KFV:s
bästa företag i padel. Alla företag
kan anmäla sig till turneringen som
heter KFV Businesspadel. När man väl
kommer till business har man spelat
mot varandra och känner varandra.
Bokningssystemet är enkelt,
spelarna får en kod som släpper in
dem i hallen. Det gör det hela lätt att
hantera.
– Än så länge behöver vi inga
anställda i arenan men tanken är att
vi ska anställa, säger Anders. Vi måste
kunna hälsa folk som kommer hit

0,88
meter högt är nätet i
mitten av den 10x20
meter stora padelbanan. Banan är
kringbyggd av 3 meter
höga väggar.

välkomna. Det här ska vara mycket
mer än en padelhall, men allt har sin
tid och vi tar ett steg i taget.
Den explosionsartade utvecklingen
för sporten spelar de båda
padelentreprenörerna i händerna.
– Ja, den är enkel och man
kommer in i den fort. Den sociala
gemenskapen är stor, man spelar
nästan alltid dubbel vilket gör att
fyra personer träffas och har kul
tillsammans. Man kan spela utan
att ha någon direkt bollkänsla
vilket inte alla bollsporter kan
erbjuda. Man behöver inte ens
vara idrottsintresserad. Jag ser nya
ansikten här varje dag, alla vill testa
padel, säger Anders.
– Sporten är också än så länge

bara barnet och jag ser stora
utvecklingsmöjligheter framför allt vad
gäller barn och ungdom. Där finns vi
inte ens i dag.
Padel kom från Argentina och
Mexico till Europa via Spanien. Där är
den en av de största sporterna i dag.
– Den är ännu inte med i
Riksidrottsförbundet men det är
nog bara en tidsfråga. Vi lever inom
Tennisförbundet än så länge men
padel kommer att växa och vi kommer
definitivt att bli större än tennis.
– Organisatoriskt tror jag nog ändå
att sporten på sikt kommer att bli
mer lik traditionella idrottsföreningar.
Kanske kan jämföras med golf. Vi får
se hur det utvecklas, säger Anders
Johnsson.
MATS FREDRIKSSON

Vad är det för
skillnad mellan
en padelboll
och tennisboll?
Den största skillnaden
är att tennisbollen
har högre tryck än
padelbollen. Har du
mer tryck i bollen så
studsar bollen bättre
och blir genast mycket
snabbare.
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Katrineholmsgalan
flyttas till 2021
– Galan är en härlig tillställning som samlar många
människor. I vanliga fall deltar ca 350-400 personer
i festligheterna och själva tanken med Galan är
att många människor ska samlas, umgås och
hylla våra eldsjälar och ambassadörer. Eftersom
vi inte ser att det är möjligt att genomföra
KatrineholmsGalan på ett sådant sätt som vi
vill att den ska vara under det här året så väljer
vi att flytta den, säger Louise Magnusson VD
+Katrineholm.
– Vi tar hela det planerade ”Galapaket” för 2020,
med nominerade till Årets Eldsjäl och Årets
Ambassadör, underhållning och övrigt, och flyttar
det till den 17 april 2021 och ser då fram emot en
riktigt efterlängtad och härlig fest.”

Morgonsoffan blir digital
Den planerade Morgonsoffan den 2 oktober
kommer vi att sända digitalt och inom
kort kommer mer information om detta.
Morgonsofforna därefter, den 6/11 och 4/12 beror
helt på utfallet av deltagandet den 2 oktober.

Utlysning om
ESF-stöd till
företag genom
kompetensutveckling
Programområde 1:
Kompetensutveckling för i huvudsak sysselsatta kvinnor och
män i Östra Mellansverige.
• Mål 1:1 Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta
kvinnor och män, men även för personer som står långt
från arbetsmarknaden, enligt arbetsmarknadens och den
enskilda arbetsplatsens behov.
• Utlyst belopp 19 miljoner, medfinansiering 53%
• Startdatum 1 januari – 1 mars 2021
• Slutdatum 28 februari 2023, 24 månader
Mer info här.

Programområde 2:
Underlätta inträde på arbetsmarknaden
Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska
komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden
•
Utlyst belopp 21 miljoner, medfinansiering 33%
•
Startdatum 1 januari – 1 mars 2021
•
Slutdatum 28 februari 2023, 26 månader
Mer info här.

Näringslivsdagen flyttas

Utlysningarna stänger den 1 oktober 2020 klockan 16.00.

Vår gemensamma näringslivsdag för regionen
flyttar vi fram från den 9 oktober till våren 2021.
Aktuellt datum meddelas senare.

Samlad information finns här.
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Företagsnytt

Blomberg & Stensson
förvärvar Partium
Metallbearbetning
Blomberg & Stensson har tecknat ett avtal om förvärv
av Partium Metallbearbetning, ett Katrineholmsbaserat
företag verksamma inom skärande bearbetning av små
till medelstora detaljer. Företaget har 20 anställda och en
omsättning på cirka 35Mkr årligen.
Partium Metallbearbetning som tidigare hette Williamson
Metallfabrik AB, har anor sedan början av 1900 talet, är
verksamma inom skärande bearbetning såsom svarvning
och fräsning. Med stor kompetens inom skärande
bearbetning och långt utvecklad kunskap i programmering
så är Partium en stark aktör inom sin nisch.
Förvärvet stärker Blomberg & Stenssons position som det
kompletta legoföretaget och ökarväsentligt möjligheterna
att investera i produktionsutveckling och tillväxt till förmån
för kunder.
Partium Metallbearbetning kommer att byta tillbaka till
sitt gamla namn Williamsson Metallfabrik AB och delar

av verksamheten kommer under hösten att flyttas upp
till Vingåkersvägen 73 där Blomberg och Stensson är
verksamma.
Blomberg & Stensson är ett Katrineholmsbaserat
verkstadsföretag. Verksamheten startade redan 1947 och
är idag ett komplett legoföretag som idag har verksamhet
inom plåt, svets, bearbetning rörtillverkning samt målning
och montering. Företagets kunder finns i stort sett
inom alla segment såsom fordonsindustrin, energi och
byggsektorn, utrustning för gruvindustri, lantbruk med
mera. Företaget har 80 anställda och en omsättning på
130Mkr.
Stefan Edlund
VD, Blomberg & Stensson
stefan@blomberg-stensson.se
www.blomberg-stensson.se

Stefan Edlund, VDw Blomberg & Stensson.
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Maskiner som förser de kommunanställda med kaffe är ett av de områden där Katrineholms kommun planerar för upphandling.

Planerade och pågående
upphandlingar inom
Katrineholms kommun
Inom områdena nedan planerar Katrineholms kommun upphandlingar. Några
upphandlingar annonseras inom kort och andra har längre startsträcka. Listan
uppdateras kvartalsvis och objekt kan tillkomma eller försvinna beroende av de
ekonomiska förutsättningarna.

• Verksamhetssystem VOF och SOC
inför 2021
• Tvätteritjänster - tvätt av hyrtvätt
och tvätt av eget material 2021
• Verksamhetssystem BIF
• Lärplattform BIF
• Bevakningstjänster
• Lås & Larm genom KFAB
• Hantverksavtal/
fastighetsrelaterade tjänster avtal
på plats till årsskiftet 2020, Måleri,
El, VS och bygg inkl. plåtarbeten
• Digitala körjournaler
• Personbilar och lätta
transportfordon
• HVO
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• Finansiell leasing/vagnparksleasing
(leasade bilar genom bank)
• Hyra av mindre maskiner
• Vuxenutbildning och SFI i extern
regi (samverkan med kommuner i
Sörmland)
• Ljus- och ljud vid event
• Tekniska konsulter 2021
• Direktupphandling av färskt bröd
med leverans hösten 2020
• Konferenslokaler – dagkonferens
• Kläder, varsel- och utekläder
• Analystjänster vatten
• Enkät- och analysverktyg – ev.
direktupphandling
• Kaffemaskiner, hösten 2020

• Direktupphandling av webb-tv
(webbsända fullmäktigemöten)
• Direktupphandling av vitvaror och
hemelektronik
• Direktupphandling av
mörkläggning/markiser våren 2021
• Direktupphandling av
snittblommor våren 2021
• Direktupphandling av cyklar och
reparationer våren/sommaren
2021
• Direktupphandling av
hedersgåvor/klockor våren/
sommaren 2021
• Direktupphandling av bårbilar
våren 2021

Till dig som tänker avveckla eller sälja ditt företag

Tänk efter innan du gör
din affärsuppgörelse
Många företagare påverkas av coronapandemin och
tvingas avveckla eller sälja sitt företag. Den rådande
situationen riskerar att utnyttjas av kriminella som behöver
företag för att kunna begå ekonomisk brottslighet. Ska du
avveckla eller sälja ditt företag bör du därför vara extra
vaksam.
• Undvik att bli lurad!
• Sälj inte ditt företag till någon som kommer använda det
som ett brottsverktyg!
Upptäck varningssignalerna
Beroende på om du ska sälja företaget till en privatperson
eller till en bolagsförmedlare är det olika saker du
bör kontrollera. Listan är ingen garanti mot oseriösa
aktörer, bara en första vägledning. Är du tveksam bör du
antagligen avstå affären.
Kontrollera

Privatperson

Bolagsförmedl.

Köparen tolererar att
bolaget har höga skulder

X

X

Köparen erbjuder en del
eller hela betalningen svart

X

X

Köparen vill fortsätta
använda det redan
etablerade bankkontot

X

X

Köparen uppmanar dig
att tömma företagskontot
för att kunna disponera kontot X

X

Företaget saknar
organisationsnummer		

X

Tipsa om eller anmäl brott
Om du upptäcker saker som gör att du misstänker
ekonomisk brottslighet kan du tipsa oss om ekobrott eller
anmäla ett ekobrott. När du tipsar kan du vara anonym,
när du anmäler uppger du ditt namn.
Ekobrott är ett samlingsnamn för olika brott. Ekobrotts
myndigheten utreder skattebrott, bokföringsbrott,
omställningsstödsbrott, konkursrelaterade brott,
finansmarknadsbrott, penningtvättsbrott och EUbedrägerier.

Företaget saknar
verksamhetslokal		 X
Tänk efter innan du gör din affärsuppgörelse
• Ta referenser på hur tidigare avvecklingar har
genomförts.
• Se till att du inte kvarstår i styrelsen. Så länge du gör det
har du företrädaransvar. Det innebär att du fortfarande
är ansvarig för händelser, transaktioner, skatter och
avgifter i företaget.
För mer information och fler varningssignaler se
checklistan ”Vet du vem du gör affärer med?” som finns att
ladda ner på Ekobrottsmyndighetens webbplats.
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Nyföretagarbarometern
Antal nyregistrerade
företag i Katrineholm
Utveckling i kommunen under
juli jämfört med året innan
Period
2020
2019
2018
2017
2016

EF/KB/HB
0
2
4
3
2

AB
11
10
2
11
1

Totalt
11
12
6
14
3

AB
65
57
57
77
60

Totalt
82
84
88
92
83

Utveckling i kommunen
jämfört med året innan
Period
2020
2019
2018
2017
2016

EF/KB/HB
17
27
31
15
23

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

Info från Östsvenska
Handelskammaren
Styrelseutbildning i
Katrineholm
Tid: 12 och 19 november kl 9–17
Plats: Hotell Statt
Anmälan: jonna.hedlund@east.
cci.se
Kraven på företags styrelse
arbete ökar. Ett aktivt och
professionellt styrelsearbete är
ett viktigt medel för ett företags
utveckling. Konkurrenskraften
ökar om styrelsen är rätt
sammansatt, gör rätt sakar
och har rätt arbetsformer.
Utbildningarna vänder sid till dig
som behöver få grundläggande
kunskaper eller vill utvecklas i
ditt styrelsearbete. Vi erbjuder
Rätt Fokus i samverkan med
StyrelseAkademien Östsverige.
Med våra många års erfarenhet
av att utbilda styrelseledamöter,
kan vi tillsammans leverera dig
de bästa förutsättningarna för
ditt fortsatta styrelsearbete och
ett spännande nytt nätverk.

Fördjupning, hela
exportaffären
Tid: 17 november kl 9-16
Plats: Kammarforum, Dalsgatan
13, Norrköping
Anmälan: anneli.forsman@east.
cci.se
Om en exportaffär ska bli lyckad
bör alla komponenter som
ingår tas med – till exempel
koppling mellan betalnings- och
leveransvillkor, tullregler, samt
vilka dokument som krävs. Inte
nog med det, de olika delarna
måste även fungera på ett
optimalt sätt mellan varandra för
att resultatet ska bli så bra som
möjligt.
Mer information finns här.

Mer information, uppgifter om
kostnader m.m finns på här.
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. Tänk på att du i rådande
tider kan boka ett onlinemöte. All
information om hur du ska gå tillväga
finns på hemsidan.
Steget till eget utbildningar under våren
2020 hittar du här.
Thomas Lövgren
thomas.lovgren@nyforetagarcentrum.se
Tel. 070 – 312 82 37
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Ta del av framtidens
kunskap och kompetens
Genom Studentuppdrag.se kan ni ta del av kunskap från Linköpings
universitet och få nya insikter som utvecklar er verksamhet. Som en
del i utbildningen genomför studenterna skarpa uppdrag kopplade
till näringsliv och samhälle. Studenterna får relevant erfarenhet och ni
knyter tidig kontakt med framtida
medarbetare. Ni ser på hemsidan
vilka områden som är aktuella.

På gång...
24 september
Näringslivsnytt nr 7-2020
2 oktober
Morgonsoffan digitalt
29 oktober
Näringslivsnytt nr 8-2020
6 november
Morgonsoffan
12 november
Styrelseutbildning, Katrineholm
Östsvenska Handelskammaren
17 november
Utbildning, fördjupning, hela
exportaffären, Norrköping
Östsvenska Handelskammaren
19 november
Styrelseutbildning Katrineholm
Östsvenska Handelskammaren
26 november
Näringslivsnytt nr 9-2020
4 december
Morgonsoffan

Stöttning till företagare
inom besöksnäringen
STUA (Sörmlands turismutveckling
AB) har tillsammans med Almi
företagspartner AB startat en
hjälplinje för att ge akut stöd och
rådgivning, finansierat av Region
Sörmland.
Vi finns här för dig och vi har ett
stort nätverk som är beredda att
ge dig akut stöd och rådgivning.
Vi förstår att det ibland är tufft att
ta hjälp, men vi uppmuntrar alla
företag i besöksnäringen att dra nytta
av hjälpen som finns att tillgå. All
rådgivning sker under sekretess och
alla frågor är välkomna. Har vi inte
rådgivare inom ett specifikt område
löser vi det snabbt!
Kontakta oss för att boka rådgivning
Tel: 0155-220800
E-post: radgivning@stua.se
Digitalisering 2020
Tillväxtverket har tillsammans med
Almi uppdraget att skapa bättre

17 december
Näringslivsnytt nr 10-2020

förutsättningar för ett mångsidigt,
konkurrenskraftigt och hållbart
näringsliv med god förmåga till
förnyelse över hela landet.
Nu sker en satsning på rådgivning
kring digitalisering. Denna
satsning vänder sig till små och
medelstora företag inom alla
branscher som befinner sig utanför
storstadsregionerna och som har
någon form av digitala planer samt en
önskan att genomföra dessa.
Kontakta oss via telefon 0771-558500.

ALMI Företagspartner Stockholm
Sörmland AB
Fristadstorget 4
632 18 Eskilstuna
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