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Som en fortsättning på temat bredden i Katrineholms 
näringsliv så kommer vi i detta nummer låta oss 
inspireras av guldsmed Frida Lindholm och hennes 
verksamhet FEM.

För mig är alla näringsidkare, entreprenörer, handlare, 
verksamhetsutövare lika viktiga. Vi har självklart några 
större tungt vägande draglok i kommunen men alla bidrar 
oavsett storlek till helheten.

Det fina med de mindre företagen är att de oftast är fast 
förankrade i den sörmländska myllan och dessutom har 
stor potential att skala upp verksamheten och växa. 

Alla driver företag oavsett bakgrund, kön och andra 
trevliga olikheter men nyligen fick tjejerna en extra 
inspirerande boost på nätverksträffen för kvinnliga 
företagare i Katrineholm, Flen och Vingåker. 

Att växa från enpersonsföretag till att vara en business 
med anställda är ett jättekliv. Att gå från tre till fyra 
medarbetare är också en stor sak men att från att vara 

solo och bara ha sig själv att ta tänka på till att ha en 
anställd som man känner stort ansvar för är självklart en 
jättegrej. 

Men det finns hjälp. I Katrineholm och Sörmland så 
har vi många som kan stötta den här processen; Almi, 
Nyföretagarcentrum, Katec, Leader, Arbetsförmedlingen, 
våra banker, Campus Viadidakt,  +Katrineholm med flera.  
Alla har mycket kunskap som du kan ta hjälp av. 

Varför inte börja med en praktikant. Det kan bli en 
väldigt bra investering både för företaget och för 
praktikanten som kan få in en fot i arbetslivet och 
samtidigt bli en del av en av våra största framtida 
utmaningar, kompetensförsörjningen.

MAGNUS RUNESSON
Samhällsbyggnads- och näringslivschef

i Katrineholms kommun

Många aktörer som stöttar
de företag som vill växa
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Frida Lindholm är uppväxt i Vingåker 
och att hon skulle bli guldsmed och 
smyckesdesigner var kanske inte 
förbestämt, men hon kom tidigt i 
kontakt med guldsmedsyrket när hon 
under högstadiet gjorde sin prao hos 
guldsmeden Hans Prybil. 

– Jag gjorde ett silverhalsband 
och fick lite smak på jobbet redan 
då, berättar Frida som sökte till 
guldsmedsgymnasiet i Falköping där 
hon bara blev reserv. 

– I stället blev det Duveholmsskolan 
och administration med bland annat 
bokföring men det är ju något jag har 
glädje av i dag.

Det finns flera väger in till 
hantverksyrken. Exempelvis som 
lärling och som sådan hamnade 
Frida hos Ann-Kristin Myrland på 

Boströms Guld i Katrineholm. Efter 
lärlingsperioden på fyra år fick 
hon fortsatt anställning och var 
sammanlagt i tio år hos Boströms 
Guld innan hon lämnade branschen 
för att jobba med administration och 
bokföring.

Men intresset för guld och smycken 
fanns kvar och fick delvis sitt utlopp 
på nästa jobb hos Katrineholms 
Auktionsverk där hon, förutom med 
kundtjänst och administration också 
arbetade med värdering av smycken. 
Något hon också utförde åt Sörmlands 
Auktionsverk och som hon även utför 
nu men då i den egna firman.

– Jag har gått kurser och lärt mig 

Att ta steget att utveckla sitt intresse och sin kunskap 
inom hantverk till att starta företag och leva på att 
utföra hantverket kräver sitt mod. För snart två år 
sedan startade Frida Lindholm FEM Frida Elsa Maria 
Jewellery där hon tillverkar smycken i guld och silver. 
Dels på uppdrag men också egentillverkade som hon 
säljer i sin egen webbutik.

Fortsättning nästa uppslag >>>

Frida Lindholm
tog steget till eget
som guldsmed

1600
Guld har haft en viktig 
roll i människans liv 
sedan vi började utvinna 
det. Det är en symbol 
för renhet. I Sverige 
har denna gyllene 
ädelmetall använts till 
olika smycken i minst 
1600 år.
Aurumforum.se
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värdering av smycken. Det har varit 
användbart för under senare tid har 
jag fått många sådana uppdrag. 

– Oftast är det dödsbon som hör av 
sig och värdet baseras på dagens pris 
på metall och de stenar som ingår. 
Om de är äkta eller inte. Det är många 
parametrar att gå efter, vem som stått 
för designen påverkar till exempel 
också värdet.

– Det är klart att det händer att folk 
blir besvikna ibland då de trott att 
smyckena haft ett högre värde, men 
värderingen kan ändå vara viktig med 
tanke på försäkringar och så. Sedan 
finns det ofta ett affektionsvärde som 
är svårt att ta med i de beräkningarna.

Värdering är en tjänst som hon 
erbjuder men det är guldsmedsjobbet 
som är Fridas huvudnäring och hon 

jobbar både med egendesignade 
smycken och på beställning. Det 
sistnämnda kräver ett visst mått av 
lyhördhet.

– Man får bli lite kompis med 
kunderna för att kunna få ledtrådar 
om deras egen personliga stil. Man 
får visa bilder och för de som inte är 
insatta i vad jag jobbar med får man 
ibland förklara skillnaden på pärlor 
och stenar.

– Materialet är dyrt och jag har 
inget lager så det är bra om det 
inte blir fel. Man får minimera 
missförstånden genom god 
kommunikation. Blir det fel får jag 
göra om, materialet återvinns och det 
är ingen skada skedd på så sätt, men 
det tar ju lite tid och det är inte alltid 
man har den.

Ett bröllop är ett bröllop och 

Att vara guldsmed är ett mödosamt hantverk och en vanlig ring kan ta från ett par timmar till tio timmar att tillverka.

200
Silvers smältpunkt 
är 961,78°. Guld 
av 24 karat har en 
smältpunkt vid 1063°. 
Tillsammans med guld 
är silver den mest 
smidbara metallen. Ett 
uns (ca 28 gr) silver kan 
göras till en tråd som är 
200 meter lång.
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Fortsättning nästa uppslag >>>

är kyrkan bokad så är den. God 
planering hos beställaren är bra för 
alla, inte minst för guldsmeden.

– Folk förstår inte riktigt hur lång tid 
det tar att göra smycket, det kan vara 
ett mödosamt arbete. Beroende på 
detaljer kan det ta från ett par timmar 
till kanske tio timmar för en vanlig 
enkel ring. Ska man smälta guld tar 
det också en stund och det är tiden 
och materialet som avgör priset på 
smycket. Men, det är klart, skulle man 
försöka ta betalt för all tid man lägger 
ned så borde man nog ägna sig åt 
något annat.

Frida jobbar i den egna verkstaden 
med både guld och silver men har 
framför allt fastnat för silver.

– Det är lite svårare att arbeta 
i silver än i guld men man kan få 

chansen att göra mer. Folk har råd 
med silver.

– Helst vill jag jobba med mina 
egna saker och sälja dem i min egen 
nätbutik men det är kul att få in 
några specialgrejer också. Dels är det 
spännande att möta kunderna men 
också att få lösa deras problem. I och 
med att materialet återvinns så har 
många gånger det jag får att jobba 
med också en historia som man får 
vara ödmjuk inför.

– Just nu är det populärt med 
större silversmycken och mindre 
guldsmycken. Man vill ha tunnare 
guldringar och i gengäld använder 
man flera ringar i stället för bara en. 
Och det är ju bra för oss guldsmeder, 
säger Frida och skrattar.

Verktygssamlingen är diger hos en guld- och silversmed.

1,34
Olympiska guld-
medaljen innehåller 
endast 1,34% guld
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Som ensamföretagare är det 
viktigt att hålla koll på skatter och 
momsredovisningar men också 
på saker som försäkringar och 
branschstandarder.

– Jag är med i vår bransch-
organisation Smycken & Klockor och 
det känns ganska tryggt. Därifrån 
får man tydliga direktiv bland annat 
vad gäller prissättning och hjälp med 
juridiska frågor. Sedan handlar det 
ju om efterfrågan och skulle man bli 
kändis kan man säkert ta mer betalt 
men annars är det ungefär samma 
priser på likvärdiga saker hos olika 
guldsmeder.

– Men jag tycker att det här är ett 
fantastiskt yrke. Det är mångsidigt 
med skiftande uppdrag och man får 
träffa många människor i deras bästa 
stunder.

Frida driver just nu verksamheten 
som enskild firma.

– Det är ju med lite skräckblandad 
förtjusning. Går det inte bra är man 
personligen ansvarig och då kan ett 
stort svart hål öppna sig. Men jag vill 
ha så låga fasta kostnader som möjligt 
och kunna sköta till exempel det här 
med bokföring själv. Jag jobbar också 
med webben själv och tar mina egna 
produktbilder. Om det skulle gå bra är 
steget inte så stort till aktiebolag och 
vi får se hur det blir.

– För min del är det här en 
medveten satsning, det är det här 
som jag vill hålla på med. Jag startade 
i februari 2021, mitt i det här med 
corona, lågkonjunktur och Putin 
och klarar jag det så klarar jag allt, 
sammanfattar Frida Lindholm.

MATS FREDRIKSSON

158
tusen
Allt guld ovan jord 
motsvarar en vikt på 
ungefär 158 000 ton. 
Skulle vi smälta ner 
allt detta skulle det 
skapa en kub som var 
ungefär 20 gånger 20 
meter.
Aurumforum.se

Tillverkninghstiden och materialkostnaden avgör priset på smycket eller ringen. Till höger några av Fridas ringar och smycken.
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Hela 1270 gymnasieelever driver UF-företag i Södermanlands 
län läsåret 2022/2023, en ökning från föregående läsår, 
visar ny statistik från Ung Företagsamhet (UF). Framför 
allt ökar UF-företagandet på samhällsprogrammet och 
Teknikprogrammet i länet. 

Den 1 december stängde vi årets registrering och vi kan 
nu glädjande summera att Södermanland håller på att 
återhämta sig från föregående års generella tapp. Vi ökar 
med hela 15 % detta läsår, vilket vi är väldigt glada för. 
Nationellt har vi rekordmånga UFföretagare, 37 054 i hela 
Sverige, en ökning på 2,2 % från föregående år.

Låt oss påminna oss om de fantastiska resultat vi vet att 
UF-företagande ger. De som drivit UF-företag på gymnasiet 
driver oftare aktiebolag senare i livet, en ökad sannolikhet på 
20 %. Dessutom har dessa bolag en högre omsättning, fler 
anställda och färre konkurser än övriga jämförbara bolag. Att 
träna på entreprenörskap har positiva effekter på uthållighet, 
kreativitet och framförhållning. Viktiga egenskaper när man 
ska ut i arbetslivet.

Antal elever som driver
UF-företag per kommun
 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Eskilstuna 689 507 626
Katrineholm 109 130 132
Nyköping 393 375 421
Strängnäs 93 79 80
Flen 16 9 11

Katrineholms gymnasieskolor
Duveholmsgymnasiet  21  35  15
Barn- och fritidsprogrammet  1  0  0
Introduktionsprogram  0  0  0
Samhällsvetenskapsprogrammet  1  5  0
Estetiska programmet  18  13  8
Anpassad gymnasieskola  0  11  7
Naturvetensksprogrammet  1  0  0
Övriga program  0  6  0 

Lindengymnasiet  88  80  101 
Ekonomiprogrammet  57  53  60 
Handels- och administration  27  26  30 
Hotell- och turismprogrammet  4  0  9
Introduktionsprogrammet    2 
Restaurang- och livsmedel  0  0  0 
VVS- och fastighetsprogrammet  0  0  0 
Övriga program   1

Katrineholms Tekniska Collage  0  15  16 
Bygg- och anläggningsprogrammet  0  2  1 
El- och energiprogrammet  0  3  10 
Estetiska programmet  0  0  2 
Fordons- och transportprogrammet  0  5  3
Industritekniska programmet  0  0  0 
Naturvetenskapsprogrammet  0  0  0 
Teknikprogrammet  0  0  0
Vård- och omsorgsprogrammet  0  0  0 
VVS- och Fastighetsprogrammet   5  0

Ung företagssamhet 

Allt fler driver UF-företag

Årets butik är utsedd
Vid +Katrineholms frukostmöte delades Citysamverkans pris 
för Årets butik ut. Med de satta kriterierna ”mest trivsam 
med hänsyn till service, tillgänglighet och varuutbud” blev det 
Annas Gröna Rum som i år segrade! 

Motiveringen löd: "Med en blomstrande verksamhet 
som sedan 2007 ständigt utvecklats, vuxit och blivit ett 
inspirerande rum för både invånare och besökare har 
Annas Gröna Rum blivit en självklar del av Katrineholms 
stadskärna. Genom förnyelse, samarbeten, tillgänglighet alla 
dagar i veckan och en enastående service är Annas Gröna 
Rum en utmärkande inspiratör för andra verksamheter och 
entreprenörer. Må ni fortsätta blomstra i många år till"
Ett stort grattis till Anna Carlsson och hennes medarbetare!    
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SörmX 2023:s
rekryteringskampanj
är just nu i full gång
Vi letar efter drivna personer
med entreprenörskap i blodet
SörmX vänder sig till entreprenörer/startups i tidig fas. Med tidig 
fas menar vi att produkten/tjänsten bör ha kommit förbi det initiala 
idéstadiet men att  bolaget inte behöver ha bildats. Det är bra om det 
är fler än en person i teamet men det är inget krav. Det är en fördel om 
produktutvecklingen har gått så långt att en prototyp kan visas upp mot 
kund. 

Vi letar efter de personer med affärsidéer som har någon form av 
unicitet och som har potential att kunna växa relativt snabbt. Vi ser 
också gärna affärsidéer som försöker bidra till att lösa det utmaningar 
som är utpekade i de 17 Globala målen www.globalamalen.se.

De entreprenörer som kommer med i programmet erbjuds ett kraftfullt 
affärsutvecklingsprogram anpassad efter deltagarnas utvecklingsfas 
och pågår under fyra månader. Vi har ett tydligt fokus på att provtrycka 
affärsidéer mot potentiella kunder och ser hela programmet som en 
testarena för tidiga startups. 

Vissa av deltagarna utvecklas vidare och blir till växande bolag. 
Framvik Produktion AB www.framvik.com är ett bra exempel på ett 
företag som deltog i SörmX 2019 och som idag befinner sig mitt i sin 
tillväxtresa. Andra deltar i SörmX och upptäcker att affärsíden inte 
håller eller att de saknar pusselbitar för att kunna ta projektet vidare. 
Vi ser inte det som ett misslyckande utan bara som en naturlig del av 
innovationsprocessen. Vi behöver många fler människor som vågar 
ta en risk och som ger sig i kast med att provtrycka sina affärsidé. Det 
är så vi skapar bra företag, tillväxt och välfärd på lång sikt. Det är just 
därför vi skapat SörmX.

Tipsa gärna dina klienter, kunder eller vänner om att söka till SörmX. 
Eller kanske är det du som är den oslipade diamanten? Programmet är 
kostnadsfritt för deltagarna men kräver deras helhjärtade engagemang 
och en hel del tid. Ansökan sker enkelt via sormx.se . Där hittar ni också 
mer information om innehåll och program. Deadline för ansökan är 22 
januari.

Kommande
upp-
handlingar
Inom områdena nedan planerar 
Katrineholms kommun upphandlingar. 
Några upphandlingar annonseras inom 
kort och andra har längre startsträcka. 
Listan uppdateras fortlöpande, objekt 
kan tillkomma eller försvinna beroende 
av de ekonomiska förutsättningarna. 

• Personlarm 2022 
• IT-partner
• Buss med chaufför
• Socionomtjänster
• Schemaläggningssystem till 

Bildningsförvaltningen
• Städmaskiner
• Revisionstjänster 2023
• Lätta fordon
• Färskt bröd
• Direktupphandling av Reparationer av 

MAC-datorer
• Språktester av elever och inför 

anställning
• Direktupphandling av 

Ljudutjämningssystem
• Skafferiavtal – Upphandlingen är 

ett komplement till kommunens 
avtal för Livsmedel. Upphandlingen 
avser att tillgodose enheters behov 
av mindre inköp av dagligvaror och 
livsmedel i konsumentförpackningar. 
Pedagogiska inköp/social träning 
görs med elever och boende från 
olika verksamheter, vilket innebär 
att promenera till butik och inhandla 
varor för verksamheten. Den fysiska 
butiken ska därav vara placerad 
inom Katrineholms kommun för 
att tillgodose tillgängligheten för 
medarbetare, elever och boende. 
Kommunen kommer även den här 
gången att teckna avtal med fler 
leverantörer för att verksamheternas 
behov ska kunna tillgodoses. Nytt 
avtal ska vara klart i juni 2023.

Information från upphandlings koordinator, 
Ann-Kristin Löfstig Panzar
Ann-Kristin.Lofstig-Panzar@katrineholm.se

https://www.globalamalen.se/
https://framvik.com/
https://www.create.se/sormx/
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Visa upp ditt företag på

Campus
Viadidakts
Kompetens-
mässa
Vill du visa upp ditt företag och prata 
med potentiella framtida medarbetare?
Anmäl dig i så fall till Campus Viadidakts 
Kompetensmässa.

Mässan är ett forum där arbetsgivare 
och utbildningsanordnare får möjlighet 
att träffa människor i samband med val 
av yrke och utbildning.
Mässan är kostnadsfri.

Datum: 2 mars 2023
Plats: Safiren i Katrineholm 
Anmälan: Görs här.

Välkommen med din anmälan.
Har du frågor om mässan så kontakta 
Malin.Hellmer@viadidakt.se

Lokala företag 
har utvecklats
med Viadidakt
kompetensprojekt
Kompetens inför framtiden är ett ESF-finansierat kompetensprojekt 
som ägs av Viadidakt. Projektet startade i juni 2020 och avslutas nu i 
december 2022. 
Målet har varit att ge framförallt industriföretag i Katrineholm 
och Vingåker möjlighet att kompetensutveckla sin personal under 
Coronapandemin. 

Syftet med projektet:
Kompetens för framtiden var ett kompetensutvecklingsprojekt som 
riktade sig främst till industriföretag i Katrineholm och Vingåker. 
Syftet var att stärka kvinnors och mäns konkurrenskraft på 
arbetsmarknaden samt ge företagen den kompetens som är 
nödvändig i en tid av förändringar. Projektet hade fem olika spår för 
kompetensutveckling:
• Korta praktiska kurser
• Teoretiska företagsanpassade kurser
• Insatser mot Industri 4.0
• Utbildningar mot branscher med rekryteringsbehov
• Företagsutveckling

Slutrapportering : 
Den 5 december samlades lokala företagare, projektets styrgrupp 
och utbildningsanordnare för att ta del av resultaten av projektet. 
Projektledaren Malin Hellmér från Viadidakt och utvärderaren Joakim 
Tranquist från Tranquist utvärdering berättade om projektet, visade en 
film och ledde diskussionen.
Företagen är generellt mycket nöjda med de utbildningsinsatser 
de tagit del av och anser att de fyllt på med kompetens bland sina 
medarbetare. Tjugo företag har deltagit i projektet och tillsammans 
utbildat 320 anställda, i 35 olika utbildningar,  för cirka tre miljoner 
kronor som finansierats av Europeiska socialfonden.
Projektets sista styrgruppsmöte genomfördes och styrgruppen 
godkände projektets slutrapport.

Följ länken till filmen där du kan höra vad företagarna tycker om 
projektet och den möjlighet det gav dem.

Malin Hellmer, projektledare Viadidakt. 
Foto Stina Järperud.

El & Säkerhet är ett av de företag som medverkat i projektet.

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=780b2aacad8a
https://www.youtube.com/watch?v=TyudzKPB6g0
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Från och med hösten 
2023 kommer Campus 
Viadidakt utöka sitt utbud av 
utbildningar med Tekniskt 
basår tillsammans med 
Linköpings universitet i 
Katrineholm. 

Utbildningen riktar sig till de som vill 
bli ingenjörer, en yrkesgrupp som 
det kommer finnas stora behov av i 
framtiden. 
– Målgruppen är tror vi 25 år och 
uppåt, personer som kanske vill 
karriärsskifta och som vill bo kvar 
i Katrineholm, säger Ylvali Winkler 
samordnare på Campus Viadidakt. 

Det är en heltidsutbildning på 
plats på Campus Viadidakt. Lärare 
finns tillgänglig online och ger 
livestreamade föreläsningar till 

Viadidakts klassrum. Ett antal träffar 
på Campus Norrköping planeras varje 
termin för bland annat laborationer. 
Man läser matematik, fysik och kemi 
på gymnasienivå för att få särskild 
behörighet i ämnena. 

Vid slutförd utbildning kan 
man läsa vidare till bland annat 
civil- eller högskoleingenjör eller 
ämneslärarprogram. Man möjlighet 
att få garantiplats på Linköpings 
universitets ingenjörs-, kandidat- och 
ämneslärarprogram.

Om programmet: Tekniskt basår, 60 
FUP, två terminer lång utbildning.
Förkunskapskrav: Grundläggande 
behörighet för grundnivå samt 
matematik 2a/b/c eller matematik B
Studieort: Katrineholm
Studiestart: Höstterminen 2023
Ansökningsperiod: 15 mars – 19 april
Mer info: Här och här.

Ny högskoleutbildning
Tekniskt basår startar i Katrineholm hösten 2023

Kullbergska huset. Foto: Jenny Henriksson

Ylvali Winkler samordnare på 
Campus Viadidakt. Foto Stina 
Järperud.

https://www.viadidakt.se/viadidakt/viadidakt/nyheter/2022-10-20-nasta-ar-erbjuder-vi-tekniskt-basar-i-samarbete-med-linkopings-universitet.html
https://liu.se/nyhet/nytt-basar-i-teknik-lases-pa-hemmaplan
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Energi-
och klimat-
rådgivning
Energi- och klimatrådgivningen är en 
kostnadsfri och kommersiellt oberoende 
tjänst för företag.
Här kan du få hjälp med att minska 
energikostnader och få hållbara råd och 
stöd om bland annat förutsättningarna 
för att förändra energianvändningen i 
lokaler och bostäder, klimatskal, solceller 
och bidrag och stöd. Vänligen kontakta 
Energi- och klimatrådgivningen för 
ytterligare information samt rådgivning.
 
energiradgivningkatrineholm@
energikontor.se
073-262 41 09
Aryan Shafai, energi - och 
klimatrådgivare

Tio veckor lång
kampanj med
energispartips
Många företag kan ganska enkelt sänka sin energianvändning med 
10 procent – men saknar kunskapen som krävs. Energikontoret 
i Mälardalen driver flera projekt som kan hjälpa företag genom 
exempelvis oberoende rådgivning, energigenomgångar och annat stöd. 

För att uppmärksamma företag om den möjligheten driver bolaget, 
tillsammans med Energikontor Region Örebro län, en digital kampanj 
med energispartips – varje torsdag i tio veckor publiceras ett tips med 
länk till mer information om hur företag kan ta del av stöd och hjälp.

• Sänk elanväningen, inte företaget – läs mer om hur företag kan ta 
del av oberoende och kostnadsfri hjälp

• Se energispartips 1 på LinkedIn
• Se energispartips 2 på LinkedIn

Vill du veta mer?
Kontakta Lina Gellermark, vd
lina.gellermark@energikontor.se, 070-540 09 97

Från ord till handling – titta när det passar dig
Från ord till handling är en serie 
korta program från Almi där vi 
pratar om hållbarhet, eller rättare 
sagt pratar om hur man går från att 
bara prata, till att faktiskt göra saker. 

Många kan tycka att det känns svårt 
med hållbarhet, kanske till och med 
lite förvirrande eller rörigt med hur 
man gör hållbarhetsfrågan till en del 

av verksamheten. Och det är syftet 
med den här serien, att hjälpa dig 
gå från ord till handling genom att 
prata med människor som redan 
gjort det.

Avsnitten finns även som podd: Om 
du inte har tid eller möjlighet att titta 
på avsnitten så finns även Från ord 
till handling som podcast. 

En gäst per avsnitt och avsnitten är 
cirka 15 minuter - perfekt att lyssna 
på när du tar dig till jobbet, tränar, 
städar, påtar i trädgården eller 
bara när du vill ha en trevlig och 
inspirerande stund! 
 
Du hittar avsnitten här: 
Spotify  |  Apple Podcast  |  Acast

https://energikontor.se/sank-elanvandningen/
https://energikontor.se/sank-elanvandningen/
https://energikontor.se/sank-elanvandningen/
https://energikontor.se/sank-elanvandningen/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7004422386758348801
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7006619640525156353
https://www.almi.se/kunskapsbanken/tips-och-rad/fran-ord-till-handling/
https://open.spotify.com/show/6hNdwEkqNzJT26LoRqCyXt?si=KkRfoehmSD-iFbWi-2_llg&nd=1
https://podcasts.apple.com/se/podcast/från-ord-till-handling/id1630075642
https://shows.acast.com/fran-ord-till-handling
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Företags-
nytt
Dahls VVS har öppnat butik 
för företag på Videvägen, 
Lövåsen. Det är den första 
butiken i sitt slag som är 
obemannad och "öppen" 
dygnet runt.  

15 december
KatrineholmsJul

23 februari
Näringslivsnytt 1 utkommer

2 mars
Kompetensmässa

17 mars
Näringslivsdag

23 mars
Näringslivsnytt 2 utkommer

27 april
Näringslivsnytt 3 utkommer

29 april
KatrineholmsGalan

25 maj
Näringslivsnytt 4 utkommer

29 juni
Näringslivsnytt 5 utkommer

Planering pågår också för 
vårens olika nätverksträffar.

Kommun Antal Antal Förändr. Konkurs     Konkurs Förändr.
  2021 2022  2021 2022

Katrineholm 140 176 + 25,7%  11  14 27,3%
Oxelösund 30 35 + 16,7% 5  1 – 80%
Gnesta 53 58 + 9,4% 3  7 133,3%
Vingåker 35 35 0% 1  5 400%
Flen 53 52  –1,9% 10  12 20%
Strängnäs 270 242 – 10,4% 25 11 – 56,0%
Eskilstuna 576 503 – 12,7% 63  48 – 23,8%
Trosa 113 94 – 16,8% 5  9 80%
Nyköping 400 326 – 18,5% 30  34 13,3%   
Sörmland 1670 1521 – 8,9%  153 141 –7,8%
V:a Sörmland 228 263 15,3% 22 31 40,9%
Sverige 71 407 66 748 – 6,5% 5 436  5 776 6,3%

Lite kort om hur det går för de värst drabbade branscherna (nationellt).
Handel, Transport och Restaurang/hotell har under en del av året klarat 
sig relativt bra, men nu smäller det till och konkurserna ökar här kraftigt! 
Detaljhandeln ökar konkurserna med +44% i november (+14% ackumulerat 2022), 
Transport med +24% (–12%) och Restaurang- och hotell med +25% (+4%). Men 
även inom exempelvis Partihandel så ser vi ökning under 2022 med +18%, Bygg 
som är den bransch där antalet konkurser är flest, ligger nu på +1% (1.125 st. 
konkurser 2022). Även Bilhandel är hårt drabbat (och lär fortsätta att öka) med 
+17% 2022.
 
Alla uppgifter enligt Bolagsverkets statistik som inkluderar Aktiebolag, Enskilda  
näringsidkare (registrerade hos Bolagsverket), Kommanditbolag och Handels-
bolag samt UC (konkursstatistiken).
nyforetagarcentrum.se/katrineholm

Katrineholms kommun, 
enhet Näringsliv har en 
egen sida på LinkedIn 
där vi lägger ut intressant 
näringslivsinformation.  
Vi vill ha er hjälp att bygga upp 
ett stort nätverk och hoppas 
du vill följa och dela våra 
inlägg.
Sidan hittar du här.

På gång...Nyföretagandet januari
till november 2022
Nyföretagandet i Sverige hittills i år har minskat jämfört med 2021, men i Västra 
Sörmland håller trenden i sig med ett ökat företagande.
Oroande är dock antalet konkurser som ökar och i % blir det en dramatisk ökning, 
och från en låg nivå.
Fyra av fem jobb skapas i små företag. Småföretagen är landets ryggrad och 
bidrar med var tredje skattekrona till kommunern och därför ännu viktigare i en 
tid med fler konkurser att vi får fler att starta företag.

http://nyforetagarcentrum.se/katrineholm
https://www.linkedin.com/showcase/n%C3%A4ringsliv-katrineholm/?viewAsMember=true
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God Jul & Gott Nytt År
ÖNSKAR MAGNUS RUNESSON OCH CARINA LLOYD

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN NÄRINGSLIV


