Nyheter från Katrineholms kommunledningsförvaltning, näringsliv. Nr 10 – Dec 2021

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.

Avdelningen för Näringsliv:
Stadshuset, Gröna Kulle Fredsgatan 38.
Tf. Näringslivschef
Pascal Tshibanda
0150-577 70
pascal.tshibanda@katrineholm.se
Carina Lloyd
Näringslivsutvecklare/Företagslots
0150-568 29, 070-595 96 65
carina.lloyd@katrineholm.se
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När jag satte mig ned för att skriva den här inledningen
dök ett ovanligt ord upp i huvudet, resiliens. Det är så
ovanligt att datorn markerade det som felstavat. På
begriplig svenska betyder ordet förmågan att motstå olika
störningar, att återhämta oss.
Som efter en pandemi till exempel.
Jag har haft förmånen att få jobba i Katrineholms
kommun i två år och jag imponeras varje dag över kraften
och framåtandan. I synnerhet i mina kontakter med er
som är entreprenörer och företagare.
Jag tänker på glöden i ögonen hos den unga
entreprenören jag nyligen mötte över en kopp kaffe på
D11. Jag tänker på den etablerade företagaren som i
mötet med oss i kommunens ledningsgrupp visade ett
socialt engagemang som bara överträffas av kärleken till
hemstaden. Jag tänker på affärsinnehavaren som alltid
värmer mig med sitt vänliga småprat när jag är där och
handlar.
Pandemin satte oss i det kanske allvarligaste läget sedan
efterkrigstiden. Hela samhället, industrin, de små och
medelstora företagen och den globala ekonomin har

påverkats. Och, det är nu det där ovanliga ordet resiliens
dyker upp igen.
Förmågan att komma tillbaka, börja om, köra på igen.
Vi som möttes under kommunens och näringslivets
gemensamma höstbuffé för någon vecka sedan fick
uppleva ordet i dess verkliga mening. Ni företagare tror
verkligen på framtiden här i Katrineholm! Era satsningar
och ert mod är själva förutsättningen för Katrineholms
hållbara utveckling.
Vi som jobbar med näringslivsutveckling i kommunen
och dagligen möter er företagare, och vi är många, har ett
tydligt fokus inför nästa år. Bra ska bli bättre och vi lovar
att vi ska göra vårt bästa för att vässa vår leverans till er.
Både när det gäller korrekta myndighetsbeslut och en
service och ett bemötande som är på topp.
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till min kollega
Stefan Toll för allt det goda arbete han gjort under sina år
som näringslivschef i Katrineholms kommun. Han har lagt
en god grund för oss att bygga vidare på!
PASCAL TSHIBANDA
Tf. samhällsbyggnadschef, som tills
vidare ansvarar för näringslivsfrågor
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Allt eftersom e-handeln har växt har också
efterfrågan på smidiga logistiklösningar ökat. Effektiv
lagerhållning, paketering och distribution är nyckeln
till lönsamhet, men det är inte nödvändigtvis så att
handelsföretagen själva sköter de uppgifterna. Här
har skapats en helt ny nisch med företag som samlas
under begreppet Tredjepartslogistik eller 3PL.

”

KIAB har varit jättebra
att ha att göra med
under den här proces
sen. Tillsammans hade
vi en bra plan och dialog
och sedan körde vi i
gång.
Jimmy Eriksson om byggnationen
av det nya höglagret
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Genom att outsourca lagerhållning,
paketering och distribution kan
e-handlarna ekonomiskt optimera
sin verksamhet och fokusera på
kärnverksamheten, försäljningen.
Katrineholmsföretaget Jobbex Service
är ett av de företag som erbjuder
helhetslösningar inom 3PL där man
i första hand riktar in sig på små
och medelstora e-handlare för att
serva dem med pack, plock, lager,
returhantering och kundtjänst.
Verksamheten har växt kraftigt
och i december invigdes Jobbex nya
höglager som ska hjälpa dem att
bli ännu mer effektiva och därmed
kunna ge sina kunder ännu bättre
service.
Jobbex ägs av Jimmy Eriksson och
hans fru Agnetha och att företaget

skulle befinna sig där det gör nu
kunde de nog inte tänka sig när de
startade det 2014.
– Nej, det har verkligen varit en
resa, säger Jimmy. Företagsidén
är min och Agnethas egna och
vi har under åren jobbat med
olika saker men vi började med
arbetsmarknadsåtgärder där vi
frågade oss hur vi skulle kunna
hjälpa folk som står långt ifrån att
få en anställning att komma in på
arbetsmarknaden. Många är långt
ifrån och vi funderade över hur vi
kunde skapa arbetstillfällen och
arbetsuppgifter som passar fler?
– Vi började med biltvätt och tvätt
av kundkorgar. Vi samarbetade också
med ett secondhand-företag från
Linköping och öppnade egen butik i

”

Varje år packar jobbex 10 000 tidningspaket för Tidningskungens räkning. Totalt är det 120 000 tidningar per år som kommer från
olika tryckerier till Jobbex lager för packning och distribution. En siffra som Jimmy Eriksson är stolt över.

den fastighet där vi är i dag. Det blev
lite olika saker vi ägnade oss åt, men
med tiden har det styrt över mot
lager och logistik. Vi fick frågor från
kunder om vi kunde tänka oss att
lagerhålla deras saker och för tre år
sedan började vi med att packa och
skicka.
Jobbexkoncernen består av flera
företag och förutom Jobbex Service
ingår också Jobbex Omsorg som
bedriver boendeverksamheter och
dagliga verksamheter enligt LSS.
– Vi har också startat ett eget
e-handelsföretag som heter
Bambuland som säljer produkter av
bambu. Klimatsmarta och miljövänliga
produkter som till exempel
kläder, köksredskap, leksaker och
skönhetsprodukter, säger Jimmy.

Men det är Jobbex Service som har
den snabbaste utvecklingen och
en av de viktigaste kunderna heter
Tidningskungen. Det är ett Bonnierägt
företag som tar hand om överexen
från Bonniers tidningsproduktion.
– Tidningskungen gör tidningspaket
till salonger, väntrum och liknande
miljöer. De har funnits med sin
verksamhet i Katrineholm sedan
ganska länge. När de tänkte flytta sin
verksamhet härifrån till Stockholm
så tog vi, efter lite olika turer, över
uppdraget.
– För Tidningskungen packar vi
varje månad 10 000 tidningspaket
som innehåller 2–6 tidningar. Totalt
är det en tidningstrave på 120 000
Fortsättning nästa uppslag >>>

Det nya höglagret är
på 1000 kvadratmeter
och totalt disponerar vi
nu 2500 kvadratmeter.
Lagret är tolv meter
högt och när vi får
våra höga pallställ på
plats och kan jobba på
höjden innebär det att
vi ökar vår kapacitet
med tre gånger.
Jimmy Eriksson om de nya
bförutsättningarna för Jobbex
Service.
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December och januari är hektiska månader på Jobbex. Julhandeln ställer extra krav på branschen.

Näthandeln växte
med i genomsnitt
11 procent under
tredje kvartalet 2021.
Motsvarande siffra
förra året var 39
procent men det var
ett extraordinärt år.
Fakta: Svensk Digital Handel
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tidningar per år som kommer till
oss från olika tryckerier och som
passerar här. Det finns en marknad
för trycksaker fortfarande, folk vill läsa
sina tidningar.
Kontakterna med Tidningskungen
gav ringar på vattnet.
– Tidningskungen har
ett dotterbolag som heter
Morot & Co som arbetar med
presentkortscheckar. Just nu är det
aktuellt med julgåvor till anställda som
går in på nätet och beställer vad de vill
ha. Vi hanterar sedan hela biten från
beställning till packning och leverans.
De produkter som skickas ut kan vara
vad som helst från rökskåp som man
röker fisk i till små örhängen som
väger fem gram, förklarar Jimmy.
– Vi packar också Linas Matkasses

poängshop. Blir man medlem får
man till exempel en stekpanna som
paketeras av oss och skickas till deras
kunder. Vi jobbar också med Rapide
for Brows som har sitt lager här och
jag tycker det är extra roligt att jobba
med en lokal kund som hela tiden
växer.
Att kliva in hos Jobbex är som
att göra ett besök på tomtarnas
julverkstad. Tempot är hektiskt och
lokalerna är fulla av paket som väntar
på distribution. Släden och renarna är
parkerade i garaget och i stället är det
Postnord och Schenker som står för
transporterna.
– Vi har ungefär 30 personer extra
som jobbar här under december och
januari. Julruschen håller i sig även

Ordning, reda och effektivitet är nyckelord för att hinna med.

efter jul för vår del. Presentkorten
som har getts bort i julklapp ska
ju användas. Vi kör både dag- och
kvällsskift och vissa helger, framför allt
till Morot & Co, säger Jimmy.
Han känner igen sig. Det såg
likadant ut för ett år sedan och ur
den situationen växte det fram tankar
på hur man skulle lösa framtiden för
Jobbex Service.
– Bonniers verksamhet hos oss
har vuxit mycket och snabbt och efter
förra årets julrusch meddelade de
att de skulle dubbla den. Det skulle
inte vi ha plats för under dåvarande
förutsättningar så vi tog kontakt med
KIAB om vi kunde bygga ut eller om
det fanns någon annan plats tillgänglig
för oss där vi kunde växa.
– KIAB har varit jättebra att ha att

göra med under den här processen.
Tillsammans hade vi en bra plan och
dialog och sedan körde vi i gång.
Tegelstaden byggde och det tog bara
elva månader från första samtalet
till KIAB tills vi var helt klara för
inflyttning. Det har varit ett bra projekt
där tidsplanen höll hela vägen vilket
ändå var i sista minuten för att kunna
klara årets julrusch.
– Det nya höglagret är på 1000
kvadratmeter och totalt disponerar
vi nu 2500 kvadratmeter. Lagret är
tolv meter högt och när vi får våra
höga pallställ på plats och kan jobba
på höjden innebär det att vi ökar vår
kapacitet med tre gånger.

Fortsättning nästa uppslag >>>

Apoteksvaror
Barnartiklar
och leksaker
Hemelektronik
Sport & Fritid
Möbler och
heminredning
Byggvaror
Kläder och skor
Dagligvaror
Böcker, media

+ 17%
+ 17%
+ 16%
+ 16%
+ 14%
+ 6%
+ 6%
+ 3%
– 10%

Svensk Digital Handel / Postnord
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Darttavlorna är ett exempel på produkter som Jobbex packar för Morot & Co:s räkning.

120
tusen
tidningar per år
sorterar Jobbex för
Tidningskungen.

8

Jobbex har lyft sig själva till en nivå
där de inte varit tidigare men de nya
möjligheterna innebär också nya
utmaningar.
– Vi har tagit in ny kompetens
för att kunna utnyttja det här på ett
optimalt sätt. Stefan Eriksson kommer
närmast från Schneiders huvudlager
i Örebro där han har jobbat som
metodutvecklare. Det var avgörande
i den stora expansion vi har gjort där
det är många system som kopplas
samman. Spårbarheten av paketen
måste fungera hela vägen och ytorna
ska utnyttjas maximalt.
Redan tidigare har man granskat
sig själva för att i varje detalj bli så
effektiva som möjligt.
– Det är kul att se att de små
förändringar man gör i effektivitet

har dubblat kapaciteten hos oss. Vi
har 3–4000 paket som lämnar oss
varje dag, 160 000 paket ska ut under
december och januari. Postnord och
Schenker transporterar och vi är en
kund som har växt snabbt för deras
del.
– Med de nya förutsättningarna kan
vi tredubbla kapaciteten men på sikt
så kräver kunderna mer så vi kommer
att sätta oss i januari och titta på hur
vi kan lösa den situationen långsiktigt.
Frågan är om vi ska bygga mer eller
etablera oss på ytterligare en plats.
Egentligen är vi i samma sits som för
ett år sedan men vi har inte samma
tidspress. Just nu har vi överkapacitet
men vi måste se över hur vi ska göra i
framtiden.

Just nu används det nya höglagret som avlastning under julruschen. Snart är de nya pallställen på plats.

Hur ser du på utvecklingen för
tredjepartslogistik?
– Fler kommer att jobba så här. Vi
kan också lagerhålla åt kunder och
här ökar behovet, många behöver
ytor. Vi tittar på det här, hur vi ska
kunna hyra ut plats. Vi tittar också på
lagerhotell som byggs upp där man
som kund bara behöver betala för den
yta man använder under den tid man
använder den.
Hur stora kan ni bli?
– Kanske kommer vi att behöva
runt 10 000 – 15 000 kvm. Just nu är
vi nio fast anställda och vi kommer
att behöva ungefär lika många till i
närtid. Jag tror det ska gå att lösa,
det råder brist på den här typen av
arbetstillfällen. Vi har det sociala

engagemanget kvar och vi erbjuder
också några platser för de som står
långt ifrån arbetsmarknaden.
– Man har en drivkraft och vill in på
arbetsmarknaden men det gallras hårt
och många blir bortsållade. Det tycker
jag är synd. Det är kul om man kan få
flera chanser och när vi har annonser
ute så väller det in ansökningar och
många har varit väldigt ivriga att få
jobb här. Många unga lär sig jobba
här. De lär sig komma i tid och utföra
sitt jobb. Här måste man hålla i gång
och hålla tempot, säger Jimmy.
– Vi tror på människor och deras
förmågor och det här är en bra
inkörsport på arbetsmarknaden för
de som är unga eller nya i Sverige och
behöver lära sig språket.

160
tusen
paket lämnar Jobbex
under januari och
februari.

MATS FREDRIKSSON
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Alla aktiebolag som har ökat sin omsättning, nyanställt eller gått med vinst har bidragit till Katrineholms placering. I kommunen
finns 48 företag som utmärker sig genom att uppfylla samtliga tre kriterier. Elerts Färghandel är ett av dem. Foto: Therése Larsson.

Det går bra för näringslivet
i Katrineholm. Katrineholm
hamnar återigen i toppskiktet i
Bästa Tillväxt Södermanlands län
2021, detta år på en andra plats.
Undersökningen premierar en
bred och stabil tillväxt i det lokala
näringslivet.
Priset Bästa Tillväxt tilldelas den
Johan Söderberg.
kommun i varje län där företagen
har bäst tillväxt. Priset delas ut
årligen av kreditupplysningsföretaget Syna, som granskar
bokslut från samtliga svenska aktiebolag för att utse
vinnarna.
– Under de senaste åren har vi tillsammans med
företagen prioriterat tillväxten i kommunen. Tillväxt är
en förutsättning för att säkra välfärden inför framtiden.
Konkurrensen med andra kommuner när det gäller
invånare, arbetskraft och näringsliv är knivskarp, vilket
innebär att tillgången till bostäder, arbetstillfällen och
goda pendlingsmöjligheter kommer att få ännu större
betydelse. Resultatet är en signal till omvärlden att det
finns goda möjligheter till etablering och utveckling här i
Katrineholm, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens
ordförande.
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– Utmärkelsen är definitivt en
bekräftelse på att det går bra för
näringslivet i Katrineholm. Och det
stämmer överens med min egna
bild, det gäller såväl våra mindre
som våra stora företag. Vi ser också
ett stort intresse från företag som
vill etablera sig i Katrineholm, säger
Sari Eriksson kommundirektör.
Sari Eriksson

Katrineholms kommun hade den
bästa tillväxten i Södermanlands län
i 2016 års index. De följande åren har det varit idel andraoch tredjeplatser. I Katrineholms kommun finns 48 företag
som utmärker sig genom att uppfylla samtliga Synas
kriterier. Se hela listan här.
OM BÄSTA TILLVÄXT
Utmärkelsen delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna varje år sedan 2007. Bästa Tillväxt
utser en vinnare i varje län och utgår helt och
hållet från företagens bokslut. Syna mäter tre olika
kriterier hos alla aktiebolag i Sverige och ser hur
dessa förändras mellan de två senaste boksluten.
Utmärkelsen går till den kommun i varje län som
har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med
vinst. På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län
kan jämföras med varandra. På första och tredje plats i Bästa Tillväxt i
Södermanlands län kommer Oxelösund respektive Eskilstuna.

Passa på att kompetensutveckla din
personal! Nästa vår kan du anmäla
dig till bland annat följande kurser:
• Lean Six Sigma Yellow Belt
• Lean Six Sigma Black Belt
• Skötsel av elektriska anläggningar
• Internrevision
• Affärsjuridik
• Excel grund- och fördjupning
• BAM – bättre arbetsmiljö
• KAM
• Solidworks

• CE-märkning, riskanalys och Nya
maskindirektivet
• Presentationsteknik

• Entreprenadjuridik
• AutoCAD
• Heta arbeten

Läs mer på Projekt Katrineholms kommun (viadidakt.se) eller kontakta
projektledare Malin Hellmér på malin.hellmer@viadidakt.se

UF-FÖRETAGENS
JULMARKNAD
2021
16 december 16.00–20.00
GODSMAGASINET
19 företag från våra gymnasieskolor
ställer ut sina varor vid en marknad i
Godsmagasinet under Tomtenatta.

VÄLKOMMEN!

Direktupphandlingar
• Vattenlek till Sveaparken
Sista dag för lämnande av anbud är
2021-12-20
Kontakt: Håkan Stenström
Projektledare infrastruktur
hakan.stenstrom@katrineholm.se
Upphandlingar annonserade via
Telge Inköp på TendSign
• 21/114: TI 2021-1147 Kall och
varm catering
• TI 2021-1180 Vitvaror och
hemelektronik
Direktupphandlingar som
planeras under 2022:
• Tillbehör till musikinstrument
• Utemöbler
• Möbler i hemnära miljö
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Världen står inför en rad gigantiska samhällsutmaningar. Ska vi klara av att möta upp dessa behövs nya, hållbara och innovativa
lösningar. Förutom nya idéer krävs att fler företagsamma människor tar steget att gå från idé till blomstrande företag. Sörmland
kryllar av oslipade diamanter som väntar på att hitta det rätta sammanhanget. Ett sammanhang där idé och drivkraft kan mixas
med rätt kunskap, kompetens och kapital. För många är det precis den kickstart som behövs för att gå från idéstadie till ett aktivt
byggande av sitt företag. Därför skapade vi SörmX.

SörmX vänder sig till er/dig som har påbörjat startupresan
och som behöver testa affärsidén i skarpt läge. Med skarpt
läge menar vi att den potentiella kunden får vara med
och skapa affärslösningarna i tidigt skede. Affärsidén
behöver inte vara färdig men det ska finnas ett koncept,
en prototyp eller något konkret som kan visas upp mot
en potentiell kund. Vi ser gärna hållbara och innovativa
affärsidéer och att ni är flera i teamet.
SörmX är en utvecklingsarena som består av en mix av
utbildning, nätverkande och coachning. Som deltagare
i programmet får du bland annat svar på frågorna:
Vilka problem har min kund egentligen? Hur skapas en
hållbar affärsmodell? Var hittar jag finansieringen för
företagsstarten? Hur tänker en Investerare? Hur skyddar
jag min produkt? Vi kryddar sedan programmet med vårt
nätverkskapital. Flera av våra tidigare alumner har skaffat
sig teammedlemmar, styrelseledamöter eller Investerare
via SörmX.
Vi söker nu efter 10 av Sörmlands mest lovande
affärsidéer och team. Programmet startar i februari
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och i juni utser vi årets SörmX-bolag där vinsten består
av en inkubatorsplats värd 100 000 kr. Programmet är
kostnadsfritt men kräver ert engagemang och deltagande
på våra träffar. Sista ansökningsdag är 21 januari 2022.
Läs mer om SörmX och anmäl er här.
SörmX arrangeras av Almi, Create, Katec och
Sörmlandsfonden i samarbete med Region Sörmland, alla
kommuner i Sörmland samt Sörrnlands Sparbank

Patrik Holm efterträder
den 1 januari Thomas
Lövgren som tf.
Verksamhetsansvarig
för NyföretagarCentrum
i Katrineholm, Flen
och Vingåker. De
senaste 1,5 åren har
han varit ansvarig för
NyföretagarCentrums
utbildning "Steget till
Eget” och även verkat
som rådgivare till nya
företagare.
Patrik har en gedigen
ekonomisk bakgrund
via anställningar på
Sörmlands Sparbank,
Försäkringsbolaget
Skandia och Skatteverket.
I dag driver han
eget företag inom

12 januari
Nyköping. Utbildning Rätt
Fokus. Östsv. Handelskam.
19 januari
Nyköping. Utbildning Rätt
Fokus. Östsv. Handelskam.
3 februari
Nätverks AW
24 februari
Näringslivsnytt nr 1-2022
24 mars
Näringslivsnytt nr 2-2022

våren 2022. Stödet till
blivande nya företagare är
kostnadsfritt och består av
tre delar;
• Utbildning - Steget till
Eget
• Individuella
rådgivningar
• Mentorsprogram

företagsförmedling via
Bolagsbron. Du når Patrik
på tel. 072-444 79 42 och
patrik.holm@
nyforetagarcentrum.se
Verksamheten
Kort om Nyföretagar
Centrums verksamhet

Utbildning
Under våren kommer
vi fortsätta med våra
utbildningar ”Steget till
Eget” och tillsammans
med Skatteverket hjälp
med allt från registrering
till redovisning av
skatter och moms. Vi
fortsätter också med
anpassade utbildningar
och rådgivningar på lätt
svenska.

Rådgivning
Som komplement till
utbildning erbjuder vi
kostnadsfri rågivning
och stöd till blivande
företagare. Man får stöd
i processen med tex.
Affärsplan och budget
och hjälp med praktiska
moment vid registrering
via verksamt.se
Mentorsprogram
Vi erbjuder också ett
ettårigt stöd till nya före
tagare i form av en mentor
som man kan bolla idéer
och utmaningar med
för att det nya företaget
ska bli så livskraftigt som
möjligt. Vill du bli mentor?
Kontakta Hans Bohman på
072-543 34 06.

Utveckling i kommunen under
november jämfört med året innan

Utveckling i kommunen jan–nov
jämfört med året innan

Period
2021
2020
2019
2018
2017

Period
2021
2020
2019
2018
2017

EF/KB/HB
2
6
3
5
0

AB
17
11
5
8
4

Totalt
19
17
8
13
4

EF/KB/HB
40
31
43
48
27

AB
100
110
84
81
117

Totalt
140
141
127
129
144

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

28 april
Näringslivsnytt nr 3-2022
6 maj
Nätverksfrukost
7 oktober
Nätverksfrukost
2 december
Nätverksfrukost

Katrineholms kommun Enheten Näringsliv har nu en egen
sida på LinkedIn som vi kommer att lägga ut intressant
näringslivsinformation på. Vi vill ha er hjälp att bygga upp ett
stort nätverk och hoppas du vill följa och dela våra inlägg.
Sidan hittar du här.
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God Jul &
Gott Nytt År

... önskar Katrineholms kommun, enheten Näringsliv
Nästa nummer av Näringslivsnytt utkommer 24 februari.
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