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Produktion: +Katrineholm, augusti 2022

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/
https://www.katrineholm.se/foretagande--naringsliv/foretagare.html
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Sedan många år tillbaka har vi ett nära och bra 
samarbete med Flen och Vingåker. Vi jobbar med samma 
sak och mot samma mål, men ibland utifrån olika 
förutsättningar. 

 Vi har en gemensam arbetsmarknad och vi kan genom 
statistik se att vi försörjer varandras kommuner med både 
arbete och arbetskraft och arbete över ”gränserna” gör 
att vi kan dra nytta av varandras erfarenheter, fördelar 
och resurser på bästa sätt.  I Katrineholm har t ex vårt 
regionala handelsområde Lövåsen vuxit fram tack vare 
att vi har ett upptagningsområde på ca 60 000 personer 
inräknat i vårt närområde. 

Näringslivsenheterna i region KFV, Katrineholm 
Flen Vingåker, träffas regelbundet för arbete kring 
gemensamma frågor och vi har också ett nära samarbete 
i hela länet med alla nio kommuners näringslivsenheter 
samt Region Sörmland. 

Det finns idag många grupper och nätverk för 
samarbeten kring viktiga frågor för att vi ska utvecklas 
och nå framgång som gagnar vår region och vårt län, 
både i staden och på landsbygden.  Grundläggande 
framtidsfrågor som vi alla brottas med är t ex 
kompetensförsörjning, elförsörjning, infrastruktur, 
säkerhet och trygghet.  

För första gången kommer i höst en näringslivsstrategi 
för Sörmland att antas där representanter från 

kommuner, branschorganisationer, myndigheter, 
företagsfrämjande aktörer, universitet och högskolor m.fl 
medverkat i framtagandet. Region Sörmland bearbetar 
nu inkomna yttranden och beslut planeras i september. 
Därefter kommer det viktiga gemensamma arbetet med 
att ta fram en handlingsplan som kan sätta planer i verket 
lokalt, regionalt och nationellt. Här kan du följa arbetet.

Men åter till vår egna hemmaplan Katrineholm.  Vi kan 
med glädje hälsa vår nye Samhällsbyggnadschef tillika 
Näringslivschef, Magnus Runesson välkommen.  Det ska 
bli så roligt att få jobba tillsammans med Magnus och vi 
hoppas få tillfälle att möta er i er verksamhet och vardag 
och kunna bistå med bästa bemötande och service.  En 
närmare presentation av Magnus kommer i något av 
kommande nummer. 

Under hösten intensifierar vi företagsbesöken och vill 
ni ta emot oss så slå mig gärna en signal på 0150-568 29 
eller maila  carina.lloyd@katrineholm.se  så bokar vi en 
tid. Detsamma gäller förstås om du har något annat du vill 
komma i kontakt med mig för. 

Tillbaks på jobbet! Utvilad, lite solbränd och fylld med ny 
energi. 

CARINA LLOYD  
Näringslivsutvecklare Katrineholms kommun

En region ett näringsliv

https://utvecklasormland.se/nyheter/sormlands-naringslivsstrategi-tar-nasta-steg/
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Företagarna är Sveriges största 
företagarorganisation. De företräder 
cirka 60 000 företagare i landet 
och de flesta medlemmarna är 
företagare som äger sina egna 
företag. Även privatpersoner som 
stöttar Företagarnas arbete finns i 
medlemsregistret.

Företagarna KFV är den lokala 
Företagarföreningen med de tre 
kommunerna Katrineholm, Flen 
och Vingåker som arbetsområde. I 
mars utsågs Hannah Larsson till ny 
ordförande i föreningen och det är en 
inspirerad ledare som tar över rodret.

– Det här ska bli jätteroligt, säger 
Hannah som har involverat sig mer 
och mer i Företagarna sedan hon själv 
blev Årets företagare 2020. 

– Jag har suttit ett år som ledamot 
i styrelsen och går nu in som 
ordförande efter Håkan Bennetoft 
som har suttit i många år.

Engagemanget för företagande 
är stort hos Hannah och hon ser 
uppdraget för Företagarna KFV som 
en plattform där hon tillsammans 
med andra kan vara med och utveckla 
det lokala företagandet.

– Det är företagen som skapar fyra 

av fem arbetstillfällen i Sverige och de 
är därför viktiga för oss alla. Styrelsen 
i föreningen vill göra mycket av 
Företagarna och med Företagarna och 
det tycker jag är inspirerande. 

– Jag är ju fortfarande ny i 
ordföranderollen men något jag 
ser som viktigt är samarbetet över 
kommungränserna i KFV-regionen. 
Att jobba tillsammans med andra 
kommuner är också inspirerande, 
man får en bra inblick i hur andra 
jobbar. Jag vill också skapa mer 
samarbete med företagarföreningar 
som Forum Flen och +Katrineholm.

Ett viktigt uppdrag som 
ordförande är att locka fler företag 
att bli medlemmar i föreningen. 
Nätverksträffar och egna 
arrangemang är ett bra verktyg 
för detta och Hannah räds inte det 
arbetet.

– Det kommer att bli en del 
egna evenemang för den lokala 
organisationen och vi har bra folk från 
såväl distrikt- som riksnivå bakom 
oss. Vårt mål är att göra två bra egna 
evenemang per år med hög kvalitet 
och samtidigt arbeta för att spräcka 
kommungränserna.

För två år sedan utsågs hon till Årets Företagare, 
inte bara i KFV-regionen utan också i hela Sörmland. 
Nu tar hon över som lokal ledare för landets 
största företagarförening. Möt Hannah Larsson, ny 
ordförande i Företagarna KFV. 

Hannah Larsson
ny ordförande för
Företagarna KFV

”Det är företagen som 
skapar fyra av fem 
arbetstillfällen i Sverige 
och de är därför viktiga 
för oss alla. Styrelsen 
i föreningen vill göra 
mycket av Företagarna 
och med Företagarna 
och det tycker jag är 
inspirerande. 
Hannah Larsson om uppdraget 
som ordförande i Företagarna KFV
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Hannah Larsson, som driver Lida Gård / Kvalité Häst & Hund är ny ordförande i Företagarna KFV.

– Företagarna KFV har ingen egen 
anställd, men Region Mälardalen 
som vi hör till har två medarbetare, 
Kerstin Aviander och Tomas Byström 
som hjälper till att sy ihop våra 
arrangemang.

Att uppmärksamma kvinnlig 
företagsamhet är ett område 
Hannah Larsson anser vara viktigt. 
På Näringslivsgalan i våras delades 
pris ut till Årets företagare i de tre 
kommunerna. På scenen fanns män 
som delade ut pris till andra män 
medan publiken till två tredjedelar 
bestod av kvinnor. 

Hur ska kvinnliga företagare 
uppmärksammas mer?

– Visst strävar vi efter att hitta 
starka kvinnliga företagare. Jag 

tycker också att det är roligt att vi 
kunde dela ut priset som Årets unga 
företagare till Zabina Traneskog som 
nu även blev Årets unga företagare 
i Södermanland. Vår styrelse består 
också till mer än hälften av kvinnor.

Företagarna har en viktig roll att 
fylla och Hannah är nöjd med den 
position föreningen har i det lokala 
näringslivet men också med de 
enskilda företagarnas insatser.

– Jag tycker att företagarna i 
KFV-regionen är bra. Vi ska bli 
ännu starkare och jag hoppas att 
kommunerna hänger på.

Vi har bildat en grupp som jag tror 
mycket på där, förutom Företagarna, 
också Västra Sörmlands Näringsliv, 
Forum Flen, +Katrineholm och 
näringslivscheferna i respektive 

kommun ingår. Vi vill hitta vägar 
där vi kan möta varandra och jobba 
tillsammans. Var för sig är vi så små 
att vi måste samarbeta och prata väl 
om varandra.

För sin egen del ser Hannah 
ordförandeuppdraget som både 
spännande och utvecklande. Hon 
sitter även i styrelsen för Forum Flen 
och sedan i juni även i styrelsen för 
Värmbols FC.

– Vi firar 25 år med Kvalité Häst 
& Hund i år. Jag kanske inte direkt 
ser mig själv här om ytterligare 25 
år och att göra karriär i Företagarna 
har jag inget emot, jag brinner för 
företagarfrågor, sammanfattar 
Hannah Larsson.

MATS FREDRIKSSON
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Nye chefen för
Samhällsbyggnad 
är nu på plats 
Den 15 augusti välkomnade vi samhällsbyggnadsförvaltningens nya chef 
Magnus Runesson. 
Magnus har tidigare erfarenhet inom samhällsbyggnad och samhällsplanering 
och kommer att ha ansvar för näringslivsfrågor, miljö, bygglov, planering, mark 
och exploatering, fastighet, projektering och drift.

I botten är Magnus arkitekt med examen från KTH. I 10 år ritade han allt från 
inredning, vindsvåningar, villor och flerfamiljshus. Han har också arbetat som 
stadsarkitekt i Gislaved.
I kommande nummer av Näringslivsnytt presenterar vi Magnus lite närmare. 

I en VD-grupp får du 
tillsammans med 5-8 
andra företagsledare ha 
en dialog kring tillväxt. Det 
är ett sätt att lyfta blicken, 
se hur andra företagare 
angriper utmaningar som 
liknar dina samt lära av 
varandra. Ditt företag 
får er egen strategidag 
där dina utmaningar 
står i fokus. Du får nya 
infallsvinklar av andra 
gruppdeltagare och 
kanske, kanske blir du 
av med en vald sanning. 
Samtliga grupper har runt 
7 träffar med ca en månad 
mellan träffarna.

Smart Tillväxt 
– För dig som 
kan och vill växa 
smart
Uppstart: 15 september 
i Eskilstuna
Kostnad: 7000:-
Avgränsning: minst 10 
anställda
Inriktning: Ledarskap 
inom olika områden. 

Vad är risken i att göra 
fler affärer om det inte 
är rätt affärer? Har du 
rätt kunder och är de 
lönsamma? Vem är din 
idealkund? Hur kan 
ledningsgruppen bidra på 
bästa sätt?
Kontaktperson: Anton 
Manhem - anton.
manhem@almi.se – 0761-
29 99 68
Mer om projektet här: 
Smart Tillväxt – almi

Hållbar 
Omställning 
– För dig som 
vill förändra 
din nuvarande 
verksamhet
Uppstart: 1 september
i Eskilstuna
Kostnadsfritt.
Inriktning: 
Affärsutveckling, 
hållbarhet och 
energieffektivisering. Hur 

blir ditt företag långsiktigt 
hållbart?
Kontaktperson: Inger 
Åckander - inger.
ackander@almi.se – 0707-
90 10 95
Mer om projektet här: 
Hållbar omställning – almi

Är du nyfiken 
och vill veta mer?
Kontakta någon av oss, så 
tar vi det vidare därifrån.

VD-grupper med fokus på tillväxt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Under hösten startar vi två VD-grupper i Sörmland!  
 
I en VD-grupp får du tillsammans med 5-8 andra företagsledare ha en dialog kring tillväxt. 
Det är ett sätt att lyfta blicken, se hur andra företagare angriper utmaningar som liknar dina 
samt lära av varandra. Ditt företag får er egen strategidag där dina utmaningar står i fokus. 
Du får nya infallsvinklar av andra gruppdeltagare och kanske, kanske blir du av med en vald 
sanning. Samtliga grupper har runt 7 träffar med ca en månad mellan träffarna.  
 
Höstens VD-grupper i Sörmland har fokus på tillväxt, med något olika teman  
 
 
Smart Tillväxt - För dig som kan och vill växa smart 
Uppstart: 15 september i Eskilstuna 
Kostnad: 7000:-  
Avgränsning: minst 10 anställda 
Inriktning: Ledarskap inom olika områden. Vad är risken i att göra fler affärer om det inte är 
rätt affärer? Har du rätt kunder och är de lönsamma? Vem är din idealkund? Hur kan 
ledningsgruppen bidra på bästa sätt?  
Kontaktperson: Anton Manhem - anton.manhem@almi.se – 0761-29 99 68 
Mer om projektet här: Smart Tillväxt – almi 
 
Hållbar Omställning - För dig som vill förändra din nuvarande verksamhet 
Uppstart 1 september i Eskilstuna 
Kostnadsfritt.  
Inriktning: Affärsutveckling, hållbarhet och energieffektivisering. Hur blir ditt företag långsiktigt 
hållbart? 
Kontaktperson: Inger Åckander - inger.ackander@almi.se – 0707-90 10 95 
Mer om projektet här: Hållbar omställning – almi 
 
 
Är du nyfiken och vill veta mer?  
Kontakta någon av oss, så tar vi det vidare därifrån.  
 

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/region/sthlmsormland/smart-tillvaxt/
https://www.almi.se/sormland/hallbaromstallning/
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Utveckla ditt företag 
för 30 procent av 
kostnaden - sök en 
omställningscheck. 

Är du verksam som företagare 
i Sörmland så har du möjlighet 
att söka omställningscheck. 
Ansökningstiden öppnade 18 
augusti och pågår till den 13 
september 2022. Besked om du 
får stöd kommer senast den 30 
september. 

Du kan få 70 procent av kostnaden 
finansierat för exempelvis kostnader 
inom marknadsföring, digitalisering 
eller kompetensförhöjning.
– Eftersom vi såg flera lyckade 
projekt efter förra årets utlysning så 
vill vi ge fler möjligheten att ställa 
om sin verksamhet.  Hållbarhet 
är såklart centralt så den som 
tydligt visar hur sitt projekt bidrar 
till en hållbar omställning har 
större möjligheter att få en check, 
säger Marcus Forss, strateg inom 

Hållbar Regional Utveckling i Region 
Sörmland.

Checkarna är tillfälliga och 
kom till för att under pandemin 
stötta företag som hamnat i ett 
utmanande ekonomiskt läge. Vi 
vill fortsätta främja återhämtning 

efter pandemin och bidra till bättre 
förmåga att ställa om och utveckla 
verksamhet. Det finns 7,4 miljoner 
kronor i avsatta i år. 

Läs mer om omställningscheckar 
och ansökan.

Ansökan nu öppen för
omställningscheckar

Förverkliga era idéer med stöd från Leader 
Södermanland. Det finns fortfarande medel kvar att 
söka hos Leader Södermanland för projektet som 
bidrar till lokal utveckling på landsbygden. Ni kan läsa 
mer om Leadermetoden och Leaderprojekt på www.
leadersodermanland.se

Leader Södermanland har följande stoppdatum för 
ansökningar i höst:
• 19 september (inför beslutsmöte den 31 oktober)
• 31 oktober (inför beslutsmöte den 12 december)

Skicka in en idéskiss till info@leadersodermanland.se 
så hjälper kansliet er vidare.

Projektmedel för lokal
utveckling på landsbygden

https://utvecklasormland.se/finansiering-och-stod/foretagsstod/omstallningscheckar/
https://utvecklasormland.se/finansiering-och-stod/foretagsstod/omstallningscheckar/
https://www.leadersodermanland.se/
https://www.leadersodermanland.se/
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Katrineholm har precis som de allra flesta 
kommuner i Sverige tagit emot ukrainska 
flyktingar. Deras högsta önskan är att kriget 
ska ta slut och att kunna återvända hem till 
sina familjer och det som förhoppningsvis 
finns kvar av ”hus och hem”.

Tills det blir möjligt är många aktiva och 
försöker göra det bästa av situationen. 
De lär sig svenska via något av våra 
studieförbund. De är inte berättigade till 
språkundervisning via kommunens SFI 
(se fakta nedan) Några jobbar t.ex. som 
snickare, jordgubbs- eller äggplockare.

Många har det tufft ekonomiskt och 
att få en anställning är inte lätt när man 
inte behärskar språket. Flertalet är 
högutbildade och har lämnat jobb som 
kirurger, advokater, lärare och egna 
framgångsrika företag etc.

Ett sätt att komma i sysselsättning är 
att starta eget företag. Då kan man bl.a. 
erbjuda sina tjänster som F-skattare vilket 
är en lägre tröskel för en arbetsgivare än 
att anställa någon.

NyföretagarCentrum i Katrineholm har 
under sommaren anordnat tre starta 
eget utbildningar för att ge intresserade 

ukrainska flyktingar information om hur 
man startar och driver företag i Sverige. 
De har bl.a. fått lära sig hur svenska 
skattesystemet fungerar, hur man skriver 
en affärsplan och gör en budget, vilka 
företagsformer som finns, momsregler, hur 
man marknadsför sig etc. Mycket är lika 
mellan länderna men skatterna är högre i 
Sverige. Det är också skillnad på hur man 
marknadsför sig. 

I Sverige använder vi hemsidan 
och sökordsoptimering mera, medan 
man i Ukraina gör mer uppsökande 
marknadsföring via direktreklam och 
liknande.

För att genomföra utbildningarna har 
NyföretagarCentrum anlitat tolk.

Patrik Holm, verksamhetsansvarig på 
NyföretagarCentrum, säger att det känns 
meningsfullt att hjälpa flyktingar som söker 
en bättre framtid, en möjlighet i ett nytt 
land. Hur många av de som var med på 
utbildningen som sedan kommer starta 
företag är svårt att sia om. Om vi kan bidra 
till att ge Katrineholm ett eller ett par nya 
företag så är det en bonus avslutar Patrik.

Utbildningarna har genomförts med 
ekonomiskt stöd från Sörmlands Sparbank.

NyföretagarCentrum
hjälper ukrainska
flyktingar starta företag

FAKTA:
– EU har beslutat att aktivera 

massflyktsdirektivet, vilket 
innebär att personer från 
Ukraina (massflyktingar) 
ska erbjudas tidsbegränsat 
uppehålls- och arbetstillstånd 
inom EU. Det innebär att de 
inte ska söka asyl i det land 
de kommer till. En följdeffekt 
av det är att man inte har 
rätt till försörjningsstöd 
och inte heller till SFI 
språkundervisning.

– Sedan Ukrainakriget bröt 
ut har 36 478 flyktingar 
ansökt om stöd enligt det s.k. 
massflyktsdirektivet i Sverige. 
Av dessa hade Katrineholm 
106 ukrainska flyktingar 
inskrivna hos Migrationsverket 
den 14 augusti 2022.

– Vuxna ukrainare på flykt som 
inte bor på Migrationsverkets 
boenden får 60–70 kronor per 
dag, som enligt myndigheten 
ska räcka till ”mat, kläder och 
skor, sjukvård och medicin, 
tandvård, hygienartiklar, 
andra förbrukningsvaror och 
fritidsaktiviteter”.

– Som flykting kan man söka 
och få ett s.k. samordnings-
nummer. Det är en form av 
personnummer som möjliggör 
öppnande av företag och 
konto i bank.

– Det s.k. ”Penningtvätts-
direktivet” som antagits för 
att motverka penningtvätt 
och finansiering av terrorism 
innebär att det är svårt 
att föra över pengar från 
högriskländer. Ukraina räknas 
som ett högriskland och det är 
därmed svårt för de ukrainska 
flyktingarna att föra över sina 
sparpengar till Sverige.

– Sverige behöver entreprenö-
rer och företagare. Det 
är i små och medelstora 
företag som fyra av fem jobb 
skapas, och om människor 
som flyr krigets Ukraina har 
möjligheten och förmågan 
att starta och driva företag i 
Sverige bör vi ta vara på det. 

Ukrainska flyktingar vid ett av utbildningstillfällena i AVA-huset i Katrineholm.

–



14 september
After Work med nätverkande i 
Godsmagasinet kl 17–21.

15–18 september
VM i Disco och Disco Freestyle

22 september
Näringslivsnytt 7 utkommer

1 oktober
Katrineholm Motorstopp i 
centrum

7 oktober
Nätverksfrukost

27 oktober
Näringslivsnytt 8 utkommer

24 november
Näringslivsnytt 9 utkommer

2 december
Nätverksfrukost

15 december
KatrineholmsJul

15 december
Näringslivsnytt 10 utkommer

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.

Antal nyregistrerade företag i
Katrineholm på Bolagsverket under 
juni jämfört med året innan

Form  2022  2021 Förändr.
Aktiebolag  8 12 – 17%
Enskild firma 2 2 0
Handelsbolag 0 0 0
Kommanditbol. 0 0 0
 10 14 – 29%

Källa: Nyföretagarbarometern / NyföretagarCentrum

Antal nyregistrerade företag i
Katrineholm på Bolagsverket under 
året jämfört med året innan

Form  2022  2021 Förändr.
Aktiebolag  82 59 + 39%
Enskild firma 13 23 – 44%
Handelsbolag 3 2 + 50%
Kommanditbol. 0 0 0
 98 84 + 17%
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Glöm inte att anmäla dig
till Nätverk ++ Afterwork
14 september kl 17.00–21.00 i Godsmagasinet
Varmt välkommen till höstens kanske trevligaste event 
för hela näringslivet i Västra Sörmland. Vi delar kunskap, 
snackar om erfarenheter och skålar oss genom kvällen.
Vi träffas denna gång i Godsmagasinet i Katrineholm. 
Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller. Vi 
ser fram emot att se dig på plats.
Under kvällen bjuds det på välkomstdryck och tilltugg 
innan baren öppnar. Programmet byggs på och kommer 
att presenteras kontinuerligt. 

Program: Musik under kvällen av Linda Råsberg kompad 
av Tomas Ronach (piano). En av kvällens programpunkter 
är Zabina Traneskog, Årets unga företagare. Fler kommer.
Arrangörer: Flens kommun, Katrineholms kommun, 
Vingåkers kommun, Region Sörmland, Företagarna KFV, 
Almi, NyföretagarCentrum, Sörmlands Sparbank, Forum 
Flen och +Katrineholm

Anmälan: https://natverksaw.confetti.events/

https://www.linkedin.com/showcase/n%C3%A4ringsliv-katrineholm/?viewAsMember=true
https://natverksaw.confetti.events/
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