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Näringslivsnytt
Näringslivsnytt ges ut av Katrineholms kommun. Enheten Näringsliv arbetar långsiktigt med 
insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling för ett bättre näringslivsklimat, 
fler företag, fler arbetstillfällen och fler invånare.
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https://www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/
https://www.almi.se/stockholm/
http://katec.se/
http://www.leadersodermanland.se/


Ledare: Stefan Toll
Näringslivschef

3

När detta skrivs lever vi fortsatt i tider som ingen tidigare 
har någon erfarenhet av. Näringslivet i Katrineholm 
kämpar på i olika perspektiv, det drabbar alla men på olika 
sätt vilket gör det än svårare att hantera. Jag har en ständig 
kontakt med olika delar av näringslivet som bekräftar 
detta. 

Samtidigt som många har det kämpigt så är det 
fantastiskt hur alla ställer upp för att hjälpa varandra över 
tidigare inte alltid naturliga gränser – det är en växande 
samverkan vi upplever där vi försöker stödja varandra och 
vara kreativa tillsammans. 

Jag vill också uppmärksamma och tacka för allt 
engagemang att hjälpa vård och omsorg som tar hand 
om de som är sjuka och arbetar intensivt för att förhindra 
smittspridning till fler. Det är en stor utmaning för många 
både lokalt, nationellt och internationellt att få fram 
skyddsmateriel i den volym som behövs. 

Jag har själv varit i kontakt med många leverantörer som 
har samma problem. Det finns även där en stor kreativitet 

och många som kämpar och vill hjälpa till för att få fram 
nödvändigt materiel. 

Det har väl inte undgått någon hur svårt det är att få 
fram fakta hur detta virus sprids och i vilket läge man 
är smittbärare, vilket gör det ännu svårare att hantera. 
Från kommunen har vi gått ut med antal åtgärder 
som vi hoppas ska underlätta en del. Vi följer de 
rekommendationer som kommer och försöker agera så 
snabbt som möjligt. 

Gällande de statliga stödpaketen så försöker vi lotsa 
den som vill ha hjälp till rätt ställe. I den mån vi kan vill vi 
hjälpa till med de medel vi förfogar över, men måste också 
prioritera vartefter det kommer nya frågor. När vi kommer 
ur detta är det viktigt att vi snabbt kan komma igång igen 
så vi behöver också jobba på längre sikt. Vi behöver alla 
hjälpa varandra och samverka med de medel vi kan.

Ta hand om varandra!

En växande samverkan för
att stödja och hjälpa varandra

https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/kris--sakerhet/corona-covid-19-i-katrineholm/vi-hjalper-till/skapa-inloggning.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/kris--sakerhet/corona-covid-19-i-katrineholm/vi-hjalper-till/skapa-inloggning.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/kris--sakerhet/corona-covid-19-i-katrineholm/atgarder-till-foretagare-och-forening.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/kris--sakerhet/corona-covid-19-i-katrineholm/atgarder-till-foretagare-och-forening.html
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Akut hjälp till
företag som
drabbats
ekonomiskt
Nu finns en nationell företagsakut som 
ger vägledning till dig som har problem i 
ditt företag till följd av coronapandemin. 
Region Jönköping tillsammans med 
Tillväxtverket erbjuder en nationell 
företagsakut dit företag kan vända sig. 
Ring 010-241 13 00 eller besök www.
nationellaforetagsakuten.se. 
Nationella företagsakuten drivs av 
Region Jönköpings län.

Kostnadsfri 
rådgivning
till företag i 
Katrineholm 
För att stödja näringslivet att hantera 
Corona-pandemins effekter ger vi med 
finansiering från Katrineholm kommun 
och Sparbankens stödfond rådgivning till 
näringslivet.  
Du kan få 1 timmes kostnadsfri 
rådgivning med någon av KATECs  10 
specialister inom ekonomi, juridik, 
affärsutveckling och allmän rådgivning. 
Boka en tid på www.katec.se/bokning-
radgivning 

Gott betyg för
Katrineholm i
kundundersökning
Under 2019 genomfördes för sjunde gången en Nöjd-Kund-Index (NKI) 
undersökning bland företag i Katrineholm och som varit i kontakt med 
Katrineholms kommun. 

Katrineholms kommuns NKI landar i år på 70 vilket är en minskning 
från fjolårets 72, men klassas fortfarande som ett högt betyg. 
Undersökningen visar en svarsfrekvens på 42 % vilket motsvarar 
totalt 77 svar. I år utmärker sig området miljö- och hälsoskydd lite 
extra som höjt sig från föregående år från 59 till 64 i NKI-graderingen. 
Området serveringstillstånd har också höjt sig från 81 till 84 och håller 
fortsättningsvis ett mycket högt betyg. Området livsmedelskontroll har 
sänkts från 77 till 65.

– Det är glädjande att se att betyget 
för kommunens tillsyn inom miljö- och 
hälsoskydd och serveringstillstånd ökar. 
Inom livsmedel har vi haft en lägre 
bemanningsgrad än vanligt vilket vi ser 
resultatet av i undersökningen. Då vi 
inte fått in tillräckligt med svar gällande 
bygglov så är det svårt att få någon 
jämförelse mot det fantastiska resultatet 
för bygglov under 2018, men i våra 
egna mätningar ligger vi fortfarande 
bra till. Vi fortsätter nu vårt arbete med 
hålla en så bra servicenivå som möjligt 
samtidigt som vi strävar efter att bli ännu bättre, säger Stefan Jansson 
samhällsbyggnadschef i Katrineholms kommun. Läs mer här.

NKI-SAMMANSTÄLLNING 2012-2019
 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Brandskydd 79 – 79 73 59 – –
Bygglov 68 38 68 71 55 85 –
Markupplåtelse 78 69 74 79 84 70 –
Serveringstillstånd 70 - - 78 77 81 84
Miljö- & hälsoskydd 59 58 57 67 57 59 64
Livsmedelskontroll - 73 74 80 74 77 65

Totalt NKI: 66 65 71 74 69 72 70

NKI-gradering: 80 eller högre mycket högt, 70 till 80 högt, 62 till 69 godkänt, 50 till 61 lågt,  
50 eller lägre mycket lågt.

Stefan Jansson, samhälls-
byggnadschef Katrineholms 
kommun.

Kontakterna med Katrineholms kommun betygsätts av företagarna.

http://www.nationellaforetagsakuten.se
http://www.nationellaforetagsakuten.se
http://www.katec.se/bokning-radgivning
http://www.katec.se/bokning-radgivning
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter-2020/2020-04-24-gott-betyg-for-katrineholm-i-kundundersokning.html
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Bra informationsvägar 
om stöd till företagare  
Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, 
Skatteverket och Tillväxtverket och är myndigheternas gemensamma 
webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Läs mer här.

Regeringen har samlat information om de åtgärder som regeringen 
vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag 
i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom 
åtgärder vidtas. Läs mer här.

Katrineholms kommun har samlat information om de lokala och 
nationella åtgärderna. Läs mer här.

Specifika stödinsatser riktat till besöksnäringen. Läs mer här.
Specifika stödinsatser riktat till industrin. Läs mer här.

Tillväxtverket: korttidsarbete
Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att 
arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten 
för att täcka stora delar av kostnaden. Stödet kan sökas från och med 7 
april, men tillämpas redan från 16 mars.
All information om detta stöd finns samlat på Tillväxtverkets hemsida.

Regional
export-
samverkan
Handelskammaren Mälardalen och 
Östsvenska Handelskammaren
Östsvenska Handelskammaren är en 
privat obunden näringslivsorganisation 
för företag. 

Många i näringslivet har det tufft just nu 
därför vill vi bidra med kunskap, nätverk 
och annat stöd till våra medlemsföretag. 
Vi kan till exempel påverka vilka 
beslut som tas inom politiken och hos 
regioner och andra myndigheter. Inom 
internationell handel fortsätter vi vara en 
relevant aktör genom bl a:
•  Att vara bollplank och samtalspartner 

gällande samtliga aspekter av 
internationell handel t ex inom ramen 
för Framtidens Industri i Sörmland – 
FRIS.

•  Att med hjälp av vårt stora nätverk, 
kunskap och erfarenhet hitta rätt 
hjälp och stöd.

•  Affärsutveckling – hitta alternativa 
leverantörer, nya partners, söka nya 
marknader och komma in på nya 
potentiella kunder.

•  Att stötta i dokumentfrågor för din 
export.

•  Kunskapshöjande aktiviteter som t ex 
utbildningar, nätverk och webinarier 
inom internationell handel

Läs mer här. 

Kontakt Östsvenska handelskammaren
Magnus Lindahl
magnus.lindahl@east.cci.se
Telefon: 070-9817723

Anneli Forsman
anneli.forsman@east.cci.se
Telefon: 011-285034

Katrineholms kommun 
hjälper till! 
På denna sida kan du se vilka insatser som genomförs för att hjälpa 
personer i Katrineholm under rådande omständigheter, till exempel 
genom att leverera varor hem.

Hjälp oss att fylla denna sida med information om de insatser du/ni gör. 
Skapa en inloggning för att publicera en insats.

Stötta lokal handel
Katrineholms kommun 
har gett samtliga 
medarbetare i kommunen 
detta gåvobevis för att 
visa uppskattning i den 
speciella situation som nu 
råder. 

Gåvobevisen kan endast användas i Katrineholms kommun för att 
stötta det lokala näringslivet. Gåvobevisen kan lösas in till och med den 
30 juni 2020. Alla företag i Katrineholm som säljer varor eller tjänster 
till privatpersoner har möjlighet att lösa in detta gåvobevis om man 
så önskar. När man som företagare har löst in gåvobevis ska dessa 
redovisas till KFV Marknadsföring.  

Vid frågor kontakta Louise Magnusson, KFV Marknadsföring  louise.
magnusson@kfvmarknadsforing.se eller 072-5020460

Gåvobevis
100 kronor

VÄRDE: 100 KRONOR. GÅVOBEVISET ÄR EN VÄRDEHANDLING OCH KAN EJ 
BYTAS MOT KONTANTER. GÄLLER TILL OCH MED 30 JUNI 2020 HOS FÖRETAG 
I KATRINEHOLMS KOMMUN SOM VÄLJER ATT TA EMOT DETTA GÅVOBEVIS.

https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset
https://www.regeringen.se/foretag
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/kris--sakerhet/corona-covid-19-i-katrineholm/atgarder-till-foretagare-och-forening.html
https://www.stua.se/snabbt-stod-for-besoksnaringen-i-sormland/
https://mitc.se/sv/stod-industriforetagen-i-sormland-med-anledning-av-coronakrisen
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete.html
https://ostsvenskahandelskammaren.se/
https://www.katrineholm.se/corona/hjalp
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/kris--sakerhet/corona-covid-19-i-katrineholm/vi-hjalper-till/skapa-inloggning.html
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Oppunda Kraftkonsult arbetar också 
med beredning och projektering 
för byggnation, installering och 
driftsättning av färdiga elnät. Bland 
kunderna finns elnätägare som Eon 
och Vattenfall samt mindre industrier 
och jordbruk.

Företaget fyller 20 år och Andreas 
Svedberg har varit med nästan hela 
tiden.

– Det var Tord Samuelsson som 
startade företaget vid sekelskiftet, 
berättar Andreas. Jag har varit med 
nästan sedan starten, tror jag kom in 
som nummer tre eller fyra i företaget. 
Jag är egentligen gammal linjemontör 
från Elföreningen i Julita och kom 
till Katrineholm Energi när de köpte 
det företaget. Jag kände att det var 
intressant att gå vidare så jag nappade 
på erbjudandet från Oppunda Kraft 
där jag jobbade som montör fram till 
2007, därefter blev det projektledning 
fram till 2011.

– Tord Samuelsson såg vid 
den tiden ingen direkt framtid i 
verksamheten och funderade på att 
lägga ned. Jag frågade om han ville 

sälja företaget till mig istället och så 
blev det, berättar Andreas.

Oppunda Kraft höll då till i 
Vingåker. Dels med kontor men också 
ett stort förråd på den plats där 
Karlsson & Wingesjö tidigare verkat. 
Andreas kände när han tog över att 
det behövdes lite förändringar.

– Det mesta drivs i dag i 
projektform där material köps in och 
körs ut direkt till respektive projekt. 
Det som blir över lämnas tillbaka. Så 
vi hade egentligen inte behov av ett 
stort förråd. Men sedan kände jag 
också att det inte direkt fanns någon 
anknytning till Vingåker så 2015 sökte 
vi oss till Katrineholm. Där fanns det 
plats för oss i Tekniska Verkens lokaler 
på Djulögatan.

Katrineholm blev den nya 
utgångspunkten för Oppunda Kraft 
men det betyder inte att all personal 
utgår därifrån.

– Nätägarna handlar upp 
ramavtal på ett antal år. Geografiskt 
vill vi vara där det är hanterbart 
från Katrineholm, vilket innebär 

Årets företagare i Katrineholm heter Andreas Svedberg. Han driver sedan  
snart tio år tillbaka Oppunda Kraftkonsult AB, ett entreprenadföretag i 
eldistributionsbranschen som underhåller infrastruktur på spännings nivåer 
mellan 0,4 och 52 kV. Förutom de elva anställda sysselsätter företaget också 
viss inhyrd personal och ett antal gräventreprenörer.

Andreas Svedberg
Årets företagare

”Det kunde man ju aldrig drömma om att Oppunda 
Kraftkonsult skulle uppmärksammas på det sättet”

”Geografiskt vill vi vara 
där det är hanterbart 
från Katrineholm, vilket 
innebär att vi förutom 
Sörmland jobbar i 
Östergötland, Närke 
och norra Småland 

Andreas Svedberg om 
Oppunda Kraftkonsults 
verksamhetsområde.
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att vi förutom Sörmland jobbar 
i Östergötland, Närke och norra 
Småland, berättar Andreas. När 
jobben började ligga långt iväg och 
personalen tyckte det var jobbigt att 
pendla så blev det så att vi anställde 
folk där projekten låg. Nu är det 
sällan någon har mer än en timmes 
resa till jobbet och det är accepterat 
av alla. Ibland får man ligga kvar ute 
på jobben, men vi försöker undvika 
det. De flesta vill komma hem till sina 
familjer efter dagens arbete.

Är det lätt att hitta personal?
– För fem, sex år sedan var det 

kanske lättare. Man utbildar sig till 
eldistributions-/elinstallationmontör. 
Sedan blir man kabelmontör, 
ställverksmontör eller linjemontör. 
Tidningsannonser ger oss egentligen 
inga napp utan vi jobbar mer via 
sociala medier när vi letar folk, säger 
Andreas.

– Arbetet är ju lite specifikt. Vi 
känner varandra i branschen och alla 
har nog samma problem. Att jobba 

som beredare till exempel är väldigt 
smalt, säger Maria Skagerström, som 
håller i företagets administration och 
är lite orolig för åldergenomsnittet på 
beredarkåren.

– Beredare tar alla 
markägarkontakter, planerar jobbet, 
var ledningar ska dras fram, hur 
jobbet ska utföras. De skriver avtal 
med markägare, länsstyrelsen, 
Trafikverket med flera. De ansvarar 
för alla tillstånd och gör ett färdigt 
underlag för utförandet. Det är ett 
arbete som kräver lång erfarenhet, 
säger Maria.

Arbetena är utspridda över stor 
geografisk yta och montörerna jobbar 
mycket självständigt. Bra personal 
är viktigt för att jobben ska bli bra 
utförda. Kunderna är stora företag 
och kvalitetskraven höga. Det gäller 
att svara upp mot dem för att bli ett 
företag som får vara med och räkna 
på de jobb som finns att utföra.

– Vi är sjutton bolag i hela Sverige 
som har avtal med Eon, säger 

1000
Med kraftledningar 
menas luftledningar för 
låg- och högspänning. 
Lågspänning avser högst 
1000 V växelspänning. 
Högspänningsledningar 
har oftast en spänning 
över 110 000 volt

Oppunda Kraftkonsult utför och underhåller infrastruktur på alla spänningsnivåer mellan 0,4 - 52 kV samt optoförläggning.
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Andreas. Avtalen gäller i fyra år och 
självklart kan det bli problem för 
kunderna när entreprenörerna byts 
ut. Det finns ju alltid en upparbetad 
kännedom om hur det lokala nätet ser 
ut, var problemen kan finnas och hur 
de ska lösas.

– Vi har avtal för byggnation men 
inte för jourberedskap. Det är inte 
så intressant att ständigt ligga i 

beredskap ifall något går fel. Däremot 
är vi med vid stora störningar som 
stormar och liknande. Det handlar ju 
om att göra samhällsnytta, att kunna 
hjälpa till när det blir besvärligt, säger 
Andreas.

Många problem med avbrott i 
eldistributionen är knutna till yttre 
händelser som stormar och träd som 

15500
Det svenska 
transmissionsnätet för 
el består av cirka 15 500 
km kraftledningar, cirka 
160 transformator- och 
kopplingsstationer och 
16 utlandsförbindelser.

Arbetet som linjemontör är äventyrligt.

Material körs ut direkt till respektive projekt
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river ned ledningarna. Om man istället valde att gräva ned 
ledningarna kanske det skulle se annorlunda ut, men hur 
skulle det påverka Oppunda Kraftkonsult.

– För oss spelar det ingen roll bara vi hittar tillräckligt med 
kabelmontörer istället för linjemontörer, säger Andreas. 
Markledningar är driftsäkrare än luftledningar, även om jag 
personligen föredrar luftledningar. De kan vara besvärliga att 
bygga, men det är inte helt problemfritt att gräva ned heller. 
Det beror på hur marken ser ut. Jämför vi stenig mark i norra 
Småland med hur det ser ut på Närkesslätten så är det helt 
annorlunda. Vi gräver, bygger stolpar och drar linor. De yttre 
förutsättningarna avgör hur svårt det är.

Mängden arbete i ett projekt bestäms mer eller mindre i 
förväg och det gäller för projektledarna att hålla sig inom de 
ekonomiska ramarna.

– Vi får en viss mängd jobb per år i garanterad volym 
av elnätsbolagen vi har avtal med, förklarar Andreas. 
Utifrån det så delar exempelvis Eon ut projekten där vi 
får några tilldelade oss. I Örebro är vi tre som delar på 

Oppunda Kraftkonsult gräver, bygger stolpar och drar linor. De yttre förutsättningarna avgör hur svårt uppdraget är.

kilometer lång var världens 
första kommersiella 
kraftöverföring över en 
längre distans. Den ägde 
rum 1893 mellan Hällsjöns 
kraftstation och gruvfälten 
i Grängesberg.

15
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70
En luftledning har 
en livslängd på 
70–80 år innan den 
behöver bytas ut. En 
markförlagd kabel 
behöver i regel bytas 
ut efter 35–40 år

Andreas Svedberg är vd och Maria Skagerström ansvarar för administraionen på Oppunda Kraftkonsult.

ramavtalet, i Norrköping fyra. Av 
det så gör vi en detaljplanering 
och ett kostnadsförslag och sedan 
kommer vi gemensamt fram till en 
entreprenadsumma. Sedan finns det 
tilläggstider för olika typer av mark. 
Vattenfall har en lista på vem som 
har bäst pris. Där har man ingen 
garanterad volym.

– I varje bygglag finns sedan en 
arbetande projektledare. Det ger 
oss korta beslutsvägar med löpande 
problemlösningar. För det krävs 
erfarenhet och kunskap hos de som 
leder och arbetar med projekten.

Priset som Årets företagare 
skulle egentligen ha delats ut på 
Näringslivsdagen i slutet av mars, men 
evenemanget flyttades till oktober på 
grund av Corona-krisen. Utmärkelsen 
gladde Andreas Svedberg.

– Det var en lite märklig känsla. 
Det kunde man ju aldrig drömma 
om att vi skulle uppmärksammas på 
det sättet. Vi är ju ganska anonyma 
på hemmaplan, men någon måste 
tydligen sitta och hålla koll på vad 
företagen i kommunen sysslar med.

– Till 90 procent jobbar vi åt Eon och 
Vattenfall, men även lite åt lantbruk 
och industri. Men det är inte där vi är 

nischade, vi har inte haft det behovet. 
Det var kanske mer under den tid vi 
var en del av Oppunda El-koncernen 
då vi var ett komplement till dem.

Även om framtiden för Oppunda 
Kraft inte är direkt utstakad finns det 
givetvis tankar.

– Jag är beredd på det mesta 
framåt, säger Andreas. Det är inte 
skrivet i sten att vi bara ska hålla på 
med eldistribution i alla tider.

– På senare år har det också 
kommit till det här med förstärkningar 
till industrierna som behöver mer 
elkraft, säger Maria.

– Ja, det tar ju inte precis slut på 
elkonsumtionen, konstaterar Andreas. 
Digitaliseringen har gjort att vi ska 
lagra all information och det kräver 
också elkraft. Själva vill vi också vara 
tekniskt i framkant och trycka på att 
vi ska ha vår egen administration i 
molnet. Alla ska kunna jobba med 
samma dokument.

– Vår spetskompetens är det vi gör. 
Jag är inte ute efter att vi ska växa i sig, 
men vi får se var det slutar. Kanske 
måste vi växa för att bli tillräckligt 
stora. Både som leverantör och 
som arbetsgivare, avslutar Andreas 
Svedberg.

MATS FREDRIKSSON
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Företagsregistret är ett redskap för att 
underlätta kontakter och samarbeten 
inom det lokala näringslivet. Syftet 
med registret är att visa företagarna 
vilka resurser och kompetenser som 
finns på hemmaplan men också att 
skapa förutsättningar för en snabb 
och bra dialog mellan kommun och 
företag. Här kan du som företagare 
kostnadsfritt synas på kommunens 
webbplats samt få information 
och inbjudningar. Med hjälp av 
företagsregistret kan du söka fram 
mer information om företagen i vår 
kommun.

I vårt företagsregister finns 
kontaktuppgifter till cirka 2300 aktiva 
företag i kommunen, allt från enskilda 
firmor till större aktiebolag.

Så här fungerar företagsregistret
Både sökning och registrering av 
företagsuppgifter är kostnadsfri. 
Registret uppdateras regelbundet. 
Kolla gärna så att dina uppgifter 
stämmer. Här registrerar du 
eller ändrar dina uppgifter. 
Företagsregistret är ett redskap för att 
underlätta kontakter och samarbeten 
inom det lokala näringslivet. Syftet 
med registret är att visa företagarna 
vilka resurser och kompetenser som 
finns på hemmaplan men också att 
skapa förutsättningar för en snabb 
och bra dialog mellan kommun och 
företag.

Här kan du som företagare 
kostnadsfritt synas på kommunens 
webbplats samt få information 
och inbjudningar. Med hjälp av 
företagsregistret kan du söka fram 
mer information om företagen i vår 
kommun.

I vårt företagsregister finns 
kontaktuppgifter till cirka 2300 aktiva 
företag i kommunen, allt från enskilda 
firmor till större aktiebolag.

Här registrerar du eller ändrar dina 
företagsuppgifter.

Här söker du i företagsregistret.

Saknas ditt företag eller har vi fel 
uppgifter?
Om företaget inte finns med i 
företagsregistret så kan det bero på 
att företaget inte har ett registrerat 
arbetsställe i Katrineholms kommun. 
Om ditt företag vill finnas med i 
företagsregistret för Katrineholms 
kommun och synas på den publika 
sidan så går du in på verksamt.se och 
anmäler ytterligare ett arbetsställe 
(Katrineholm). Med arbetsställe avses 
varje adress, fastighet eller grupp av 
fastigheter där företaget bedriver 
varaktig verksamhet med minst en 
anställd på 20 timmar i veckan.

Ändra uppgifter om arbetsställe
Företaget kommer då med i vårt 
företagsregister och får också 
information och inbjudningar från 
kommunen.

Här kan du ändra uppgifter om 
arbetsställe. 

Är du ny som företagare?
Då är det viktigt att du kommer med i 
vårt företagsre gister!

Här söker du i företagsregistret.

Företagsregister för
Katrineholms näringsliv

https://business.updatesystem.se/katrineholm/company-create
https://business.updatesystem.se/katrineholm/company-create
https://business.updatesystem.se/katrineholm/company-create
https://business.updatesystem.se/katrineholm/company-create
https://business.updatesystem.se/katrineholm/company-create
http://verksamt.se
https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/andra-uppgifter-om-arbetsstalle?queryterm=%C3%84ndra+uppgifter+om+%3Cem%3Earbetsst%C3%A4lle%3C%2Fem%3E+Logga+in+f%C3%B6r+att+%C3%A4ndra+uppgifter+om+%3Cem%3E
https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/andra-uppgifter-om-arbetsstalle?queryterm=%C3%84ndra+uppgifter+om+%3Cem%3Earbetsst%C3%A4lle%3C%2Fem%3E+Logga+in+f%C3%B6r+att+%C3%A4ndra+uppgifter+om+%3Cem%3E
https://business.updatesystem.se/katrineholm/


UF mässan blev digital
Katrineholmsföretag
tog hem tre olika kategorier
Den regionala UF mässan som skulle ägt rum 14 mars ställdes in och 
blev  istället livesänd digital prisutdelning den 8 april.

Tidigare i mars stod Ung Företagsamhet redo med alla förberedelser 
för vad som skulle ha blivit Södermanlands största mässa för unga 
företagare, där 450 UF-företagare från hela Södermanland skulle 
ställa ut och tävla om de prestigefulla priserna i olika kategorier av 
entreprenörskap. Ung Företagsamhet i Södermanland har ställt 
om och den 8 april sändes den sprakande prisutdelningen live på 
organisationens facebooksida. 

– Södermanland, vi har ett 
resultat. Under de senaste 
veckorna har vi ställt om, genom 
att genomföra de 13 tävlingar 
som skulle ha genomförts under 
mässdagen, helt digitalt. Vi har 
samlat juryn, som består av ca 
90 personer från Södermanlands 
näringsliv i olika videomöten för 
att utse vinnarna med hjälp av 
de tävlingsbidrag som eleverna 
skickat in i förväg, vilket har 
fungerat bra, säger Charlotte 
Göthberg, projektledare för 
EPR2020 (bilden).
– Vi vill rikta ett stort tack till alla 
partners och jurymedlemmar 
som med kort varsel ställt om 
med oss och bidragit med sin 
värdefulla tid.

GreenPlats UF från Lindengymnasiet, Katrineholm tog hem tre olika 
kategorier. 

Första pris i kategori  Best of Södermanland 
Andra pris i kategori  Årets Samhällsentreprenör    
Tredje pris i kategori  Årets UF-företag 
 
Här kan du se vilka som tog hem priserna i 13 kategorier av 
entreprenörskap.

Ny pump-
station för 
miljöbränsle 
på Lövåsen
Nyköpingsentreprenören Christian Sahl 
har öppnat sin första miljömack och 
valde då att göra det i Katrineholm.  På 
Industrigatan finns nu tankstationen för 
miljöbränslet Aspen. 

Vid denna pumpstation kan man nu 
tanka akrylatbränsle för småmotorer 
som gräsklippare och motorsågar i 
medtagna dunkar. Det blir en dubbel 
miljövinst, bättre för miljön och för 
konsumenten som tankar billigare och 
en betydande minskning av antalet 
plastdunkar.  

Aspen släpper ut 99 gånger mindre  
kolväten i jämförelse med industri-
bensin. Arbetsmiljöverket rekommen-
derar miljöbränslet till företag som 
arbetar med småmotorer. Fler 
Aspenstationer planeras i länet. 

Digitalisering
för landsbygds-
företag
Katrineholms kommun och Tillväxtverket 
är med och stöttar dig och ditt företag 
för att du ska kunna använda dig av det 
möjligheter som kommer med stabil 
uppkoppling och nya digitala tjänster. 

För att få en bild av var ni befinner 
er, vilken stöttning ni behöver för er 
verksamhet i den digitala omställningen 
är vi tacksamma om ni svarar på en 
enkät. 

Under hösten kommer vi att bjuda 
in till seminarier och workshops för att 
arbeta vidare tillsammans med er. Vid 
frågor kontakta bredband@katrineholm.
se 

Vill du veta mer om vilka möjligheter 
som finns redan idag? Följ denna länk.
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https://ungforetagsamhet.se/sodermanland/entreprenorskap-pa-riktigt-2020-alla-resultat?fbclid=IwAR3UxLT1svvp0Ukel4Y08MYZ_zLLyv1dtjOKQxXX6yX0zpOgWYPNTqApUSc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPsjW9dP0g7RRIrBGXUvOh5lA6eywsw-wUM2mrZAqhV9SESw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPsjW9dP0g7RRIrBGXUvOh5lA6eywsw-wUM2mrZAqhV9SESw/viewform
https://www.verksamt.se/driva/digitalisera-ditt-foretag


Nyföretagar-
barometern
Antal nyregistrerade 
företag i Katrineholm
Utveckling i kommunen under  
mars jämfört med året innan

Period  EF/KB/HB  AB  Totalt
2020  3  10  13
2019  5 3  8
2018 3 15 18
2017 5 19 24
2016 6 4 10

Utveckling i kommunen under  
jämfört med året innan

Period  EF/KB/HB  AB  Totalt
2020  7  33  40
2019  14 28  42
2018 11 37 48
2017 8 44 52
2016 13 34 47

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

På gång...
4–9 maj
Vecka 19. Katrineholms 
skräpplockardagar

28 maj
Näringslivsnytt nr 4-2020

25 juni
Näringslivsnytt nr 5-2020

27 augusti
Näringslivsnytt nr 6-2020

24 september
Näringslivsnytt nr 7-2020

2 oktober
Morgonsoffan hos ComMat, 
Katrineholm

3 oktober
KatrineholmsGalan, Safiren

9 oktober
Näringslivsdag KFV, 
Hedenlunda slott

29 oktober
Näringslivsnytt nr 8-2020

6 november
Morgonsoffan på Bruket, 
Hälleforsnäs

26 november
Näringslivsnytt nr 9-2020

4 december
Morgonsoffan på Lokstallet, 
Katrineholm

17 december
Näringslivsnytt nr 10-2020

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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Skapa söker
uppfinnare
och 
innovatörer
SKAPA söker 2020 års bästa 
uppfinnare och innovatör
Ansökningstiden är förlängd 
till 31 maj. Sök här.
Över en miljon kronor delas 
ut. Särskilt pris till årets unga 
innovatör.
I spåren av Coronaviruset 
vill Stiftelsen SKAPA ge fler 
personer möjlighet att få sina 
idéer belönade och därför har 
ansökningstiden förlängts.

Att göra affärer 
med offentlig sektor
Har du funderat på att börja göra affärer med offentlig sektor men inte riktigt 
tagit klivet? 
Nu finns webbinarer med introduktion till vad du ska tänka på för att inleda din 
försäljning på den offentliga marknaden. Den 24 april och 12 maj håller Visma ett 
kostnadsfritt webbinar av Kom igång med offentlig upphandling, en 60 minuters 
introduktion till vad du ska tänka på för att inleda
din försäljning på den offentliga marknaden.
Information och anmälan här.

https://www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/boka-radgivning/
https://www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/ 
https://www.stiftelsenskapa.se/
https://www.opic.com/utbildningar/kom-igang-med-offentlig-upphandling/?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_content=SE_CM_Opic_Webbinar_Inbjudan_KomIgang_2020-04-14&utm_campaign=SE_CM_Opic_Webbinar_KomIgang_Malgrupp%3ATSanbudsgivarkontoHarEjOpicTjanster&optin=1&elqTrackId=9D3AEA3265767B944EB17E004755A1AC&elq=9c20f433a2ff44e18debdb2a5a0e8d6f&elqaid=38905&elqat=1&elqCampaignId=22473

