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som startade eget
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Entreprenörskapet är viktigt
för en utvecklad tjänstesektor
Tillgång till ett gott entreprenörskap är viktig för ett
samhälles utveckling. En tidig satsning på ämnet är därför
nödvändig och det är i ljuset av det som bland annat
satsningen på UF-företag ska ses. Det här sker i samverkan
mellan näringsliv och samhälle.
Det finns generellt sett en god entreprenörsanda
i Katrineholm. Det ser vi bland annat i ansökningar
till Sörmlandsfonden där vi varit i framkant.
Katrineholmsföretaget Wehunt var till exempel det första
företaget som Sörmlandsfonden fick igenom. Nyligen
såldes Wehunt till ett finskt företag för stora pengar och de
är nu rejält etablerade på sin marknad.

kommunen har ökat de senaste 20 åren och många nya
företag, framför allt inom tjänstesektorn har etablerat sig i
Katrineholm.
Här är entreprenörerna viktiga. De är småföretagare
som startar upp och vågar satsa. I det här numret av
Näringslivsnytt berättar vi om tre kvinnor som tar med sig
sina erfarenheter från den offentliga sektorn, kliver ur den
och startar ett tjänsteföretag som nu verkar både på den
lokala och den regionala marknaden.
STEFAN TOLL
Näringslivschef
Katrineholms kommun

När det gäller tjänsteföretagen så visade Biznodes
undersökning från 2019 att det lokalt fanns ett
utrymme för att driva företag som står för service inom
näringslivet. Det fanns ett behov av advokater, arkitekter,
revisionsbyråer m.m. Den utvecklingen har fortsatt i
och med att vårt näringsliv har växt. Antalet branscher i
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Stödpaket till det
lokala näringslivet
Med anledningen av pandemin finns nu ett
nytt stödpaket till det lokala näringslivet.
Katrineholms kommunkoncern inför extra
hyresrabatter till vissa utsatta branscher,
vilket ger möjlighet att söka 50 % i hyres
reduktion.

•
•

•
Har du frågor och vill få tips om vilka stöd som kan
vara aktuella för dig och din verksamhet, kontakta
Näringslivsavdelningen. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt
bland bidragen och var du gör din ansökan.

Stödpaketet från Katrineholms
kommunkoncern:

• Hyresrabatt på upp till 50 % (+ 50 % från regeringen) för
kommunens och KFAB/Kiabs lokaler. Gäller 1 januari
– 31 mars 2021. Förutsättning att regeringen fattar
beslut om den tillfälliga hyresrabatten. Regelverket för
hyresrabatten följer Regeringens krav.
• Näringslivsavdelningen får i uppdrag att stötta företag
i kommunen att söka de statliga stöd som ges till
näringslivet. Gäller även hyresrabatten för vissa utsatta
branscher.
• Restauranger kan öppna sina uteserveringar
omedelbart (om Polisen beviljar ansökan) och ha
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•

öppet fram till 30 september. Möjlighet till större
markupplåtelser än vanligt för uteserveringar – till och
med 30 september.
Underlätta för butiker som i mindre skala vill flytta ut
sin verksamhet på gatan – gäller fram till 30 september.
Betalningsanstånd, vid förfrågan, på markarrenden,
hyror i kommunägda och av KFAB/Kiab ägda lokaler och
anläggningar för företag till och med 30 april 2021.
Betalningsanstånd, vid förfrågan, på tillstånd- och
tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och
bygglagen, alkohollagen samt tobakslagen för företag
till och med 30 april 2021.
Korta ner betaltider till kommunens leverantörer
genom skyndsam hantering av fakturor och betalning
av dessa för att på så sätt bidra till att stärka företagens
likviditet till och med 30 april 2021.

Läs mer om Regeringens stödpaket.

Samlad information
från myndigheter
om stödåtgärder
finns här!

Digital omställning i näringslivsarbetet

Bullen på Kullen
– våra digitala
företagsbesök
Vi vill ju fortsätta träffa er, våra företagare i Katrineholm
och samtidigt ge möjlighet att också träffa andra
företagare. Varför namnet? Jo, vi hade ju tänkt bjuda in
mindre grupper på fika till Gröna Kulle där vi sitter, men
restriktionerna fick oss att tänka om.
Vi sänder inför våra digitala företagsbesök ut en bullpåse
till deltagarna så vi kan ta en fika ihop, därav Bullen på
Kullen.

Vi har fram till nu haft 7 möten med 13 företagare som
varit mycket lyckade. Mötena har sett olika ut, ibland
bara ett företag och ibland upp till tre deltagande
företag. Samtalen har varit mycket givande och företagen
sinsemellan har hittat varandra i olika frågor.
Vill du också ha en tid med oss ? Kontakta Stefan Toll eller
Carina Lloyd för bokning av tid.

Workshops med
unga företagare
Vi startade redan i slutet av 2019 och med fortsättning
våren 2020 workshops med befintliga, större och
medelstora företag kring frågan kompetensförsörjning
nu och framåt. En viktig fråga som vi hela tiden behöver
hålla oss ajour med för samverkan med skola, högskola
och utbildningsanordnare och matcha med rätt insatser
både kort och långsiktigt på YH utbildningar och
uppdragsutbildningar i samverkan med Campus Viadidakt
Katrineholm.
Vi träffade vid detta tillfälle unga företagare för att få deras
syn på kompetensförsörjning nu och framåt.
Deltagare; Ebba Bauer Zetterblom från Städarna i

Katrineholm, Mattias Larsson från Abbotnäs Säteri och
Mattias Fors från Fors Webservice.
Vi som träffade dem var en arbetsgrupp ur
Näringslivsrådet, Stefan Toll och Carina Lloyd från
Katrineholms kommun, Birgitta Hammar från
Katrineholms Tekniska College samt Cecilia Franssen från
Sörmlands sparbank.
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Brottsförebyggande
information
Vi har en regelbunden dialog med vår säkerhetschef och
den lokala Polisen för att hålla oss a jour med vad som
händer i vår kommun gällande säkerhet och trygghet.
Ibland när det är akuta brottsvågor som vi vill berätta för
er om, så gör vi separata utskick via vår databas, som vi
riktar till den målgrupp som är drabbad just då.
Vi kommer under rubrik Säkerhet & Trygghet i
varje Näringslivsnytt fr o m nästa nummer att ge er
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brottsförebyggande information som vi tycker är av värde
för näringslivet i Katrineholm.
Just nu, och som vi sände ut en riktad information om
fredag 19 februari, så är det en brottsvåg som riktar sig
mot bygg, entreprenadmaskiner, snickerier, tjänsteföretag
och industriområden. Eftertraktat är maskiner och teknisk
utrustning, som t ex GPS, löst gods och handverktyg.

Kurser,
utbildningar,
seminarier

Ekonomi
för nybörjare
För dig som tycker att företagsekonomi är svårt!
Tycker du företagsekonomi är tråkigt och svårt att förstå? Har du inte
riktigt fått klart för dig hur resultat och balansräkningen hänger ihop?
Se det här som ett tillfälle att äntligen förstå den röda tråden och varför
det är så viktigt att bokföra rätt.
Den 10 mars håller Almi ett seminarium om "ekonomi för nybörjare".
Det krävs inga förkunskaper. Utbildningen är helt analog och vi tränar
praktiskt på bokföring och moms och så sätter vi sätter ihop enklare
balans- och resultatrapporter. Vi kommer att prata om skatteskillnader
i olika bolagsformer och vi tittar även på hur moms fungerar och var
man fyller i siffrorna till Skatteverket.
Efter det här seminariet bör du ha fått en ökad förståelse för hur
resultat- och balansräkningen hänger ihop. Dessutom får du klart för
dig vad konteringen innebär i praktiken och vad du kan ange som
kostnader i ditt företag.
Varmt välkommen att ställa alla ekonomifrågor du inte vågat ställa
förut!
Vid frågor kontakta Agneta Persson på 021-10 78 02 alt. agneta.
persson@almi.se
Länk till seminariet skickas ut dagen innan så va noga när du fyller i din
e-post så det blir rätt. Seminariet är kostnadsfritt.
Gå till Almis hemsida för anmälan.

Utbildning för att
lämna anbud
Utbildningen riktar sig till leverantörer som behöver information om
hur man lämnar anbud i Mercells (Wismas) verktyg TendSign. Här
annonseras de flesta upphandlingar över direktupphandlingsgränsen.
Mer information här.

Draknästet
drar igång!
För tredje året i rad drar nu Katec
Sörmland i gång sitt koncept ”Draknäste
light” där man hjälper nya, spännande
entreprenörer runt om i Sörmland att ta
sin bolagsidé vidare.
Under en förmiddag får tre utvalda
entreprenörer bolla sin idé inför
en panel bestående av erfarna
affärsutvecklare och investerare och
har möjlighet att efter avslutat näste få
ta del av upp till 10 timmars kostnadsfri
affärsutveckling till ett värde av 10 000
kronor.
Satsningen finansieras av Region
Sörmland och är ett samarbete mellan
Katec Sörmland och utvalda kommuner
i länet.
Låter detta som något för dig?
Läs mer och ansök här.

Har du varit
utomlands?

🧪🧪

Stanna hemma, undvik
kontakt med andra och testa
dig så snart du kan!
-

Om du har ett svenskt personnummer
bokar du ditt test genom att logga in på
1177.se.

-

Om du inte har ett svenskt
personnummer, skicka ett mail till
provtagningcovid19@regionsormland.se
för att boka ditt test.

-

If you need assistance in english, send an
email to provtagningcovid19@
regionsormland.se

Information
på olika språk
Affischer att delge organisationer och
företag angående utlandsvistelse och
muterat virus
Affischerna finns här på flera språk
under rubrik under ”Provtagning för
pågående covid-19”
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De får dig att
komma underfund
med dig själv
De tre psykologerna Maria Fridlund, Karin Vincze och
Emma Krantz lämnade institutionernas trygga hamn
och startade eget under namnet Underfundarna
Psykologi AB. Förutom att göra utredningar och
behandla patienter precis som tidigare är de nu
också företagare med det ansvar det innebär.
Maria, Karin och Emma har lite
olika bakgrunder inom yrket men det
gemensamt att de jobbat tillsammans
på Habiliteringen på Kullbergska
sjukhuset där de lärde känna
varandra. Emma och Maria lämnade
Kullbergska för tre år sedan och har
verkat som konsulter med utredningar
samtidigt som de delat på tjänsten
som skolpsykolog i Vingåker. Karin
är och har varit mammaledig under
en tid och har kvar sin anställning
på Habiliteringen. I oktober 2019
bestämde de sig för att gemensamt
ta nästa steg och startade företaget
Underfundarna Psykologi AB.
– Vi började med att arbeta halvtid
åt kommunen och halvtid i egen regi,
men det blev svårt att hinna med när
uppdragen började komma så vi kör
själva på heltid från årsskiftet 2021,
berättar Emma.
På Hantverkaregatan 10 i
Katrineholm hittade de sin lokal.
– Ja, det går fort ibland, säger
Emma. Vi letade lite försiktigt, men
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när vi väl fått kontakt med en värd
kring en annan lokal, gick det fort att
hitta rätt. Lokalen var behov av en
uppdatering av ytskikt, men nu är den
fixad. Det är ett bra läge, centralt men
ändå lite avsides med lugn och ro med
två rum för behandling. Vi hoppas att
kunna ha mindre föreläsningar här
och bjuda in föreläsare. Det ligger lite
på is just nu på grund av Corona.
Det kan ha lite speciella prövningar
att starta företag under pandemitider
men Underfundarna känner att de
klarat det bra. Digitala behandlingar
fungerar och i och med att de har
säkra videosamtal kan kunderna
finnas var som helst i landet.
– När folk har varit hemma mer
kanske de också passat på att ta tag i
saker och ting, säger Emma.
– Vi startade också i coronatider
så vi har inget att jämföra med, säger
Maria.
Underfundarna erbjuder tjänster
inom utredning, utbildning och
behandling. Dels till privata kunder,

”

När folk har varit
hemma mer kanske de
också passat på att ta
tag i saker och ting.
Emma Krantz om pandemins
påverkan på hennes bransch.

Uppmärksamhetssvårigheter. Central koherens, uppmärksamhetssvårigheter, normalfördelning – många av de begrepp
psykologer använder sig av kan vara svåra att förstå. Därför jobbar Underfundarna också med att ta fram bilder för att förtydliga
det desäger. Normalfördelningskurvan här ovan, används till exempel när de mäter olika kognitiva förmågor. 100 figurer är
placerade i kurvan, så det är lätt att omvandla till procent. Illustration: Underfundarna.

men också till kommuner och
regioner.
– De utredningar vi gör i dagsläget
handlar främst om if, adhd och autism
och berör främst barn och ungdomar,
säger Emma.
Även när det gäller vuxna kan det
handla om utredningar men oftare
om samtalsbehandlingar, en tjänst
där de mött större efterfrågan än de
räknat med. I Sverige är det ännu inte
lika vanligt som exempelvis i USA att
man har en egen terapeut.
– Där är frågan inte om du har en
terapeut utan vem du har, säger Karin
med ett leende.
– Men det går lite åt USA-hållet
med terapisamtal här också, det är
något man mer och mer unnar sig,
konstaterar Maria och får medhåll av
Emma.
– Ungefär som man unnar sig
massage eller har sin egen PT. Det är
inte lika dramatiskt längre. Det finns
en öppenhet och man vill ta reda på
hur man fungerar. Man vill komma
underfund med saker.
– Det har ändrat sig de senaste tio
åren, säger Karin.

Men hur ser man till att inte ta jobbet
med sig hem på kvällen?
– Eftersom det handlar om
människor är det dynamiskt. Även om
det rör sig om problem så finns det
alltid ljuspunkter att bygga vidare på,
säger Karin.
– Stunder som är tyngre har
vi också varandra, det hade varit
jobbigare om man varit själv. Sedan
lär vi oss hela tiden av de vi träffar och
av varandra. I och med att vi jobbar
åt oss själva har vi också möjligheten
att lägga den tid som behövs på
ett ärende. Ibland jobbar vi därför
mycket men då kan vi kompensera
med ledighet. Här hjälper vi varandra
att se detta och påminna om
återhämtningstid, säger Emma.
Samarbetet i gruppen går bra
vilket ger en stabilitet i tillvaron som
nyblivna företagare.
– Ja, vi kompletterar varandra bra
både vad gäller ålder och bakgrund.
Vi är inga företagsproffs och vill
egentligen ha trygghet, säger Emma.
– Det var många samtal och mycket
prat hemma innan vi vågade kasta oss
ut, minns Maria.

Att vara psykolog är ett problemfyllt
arbete. Det ingår liksom i uppdraget.

Fortsättning nästa uppslag >>>

”

Där är frågan inte om
du har en terapeut
utan vem du har.
Karin Vincze om hur man i
USA ser på att privat gå till en
psykolog för samtal.
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Sammanhangsförståelse eller central koherens. Har man svårt med detta blir det viktigt att få hjälp att göra tillvaron mer
begriplig, till exempel genom struktur och scheman. Illustration: Underfundarna.
– Jag har tidigare erfarenhet från
reklambranschen så jag har med
mig tänket att jobba mot kund och
mot deadline. Det är bra när man till
exempel jobbar med utredningar,
säger Emma.
Hur tar ni betalt?
– Oftast genom faktura.
Privatpersoner har ett fast pris, när
det gäller företag har vi en gemensam
bedömning utifrån uppdragets
komplexitet, säger Emma.
– Handlar det om stresshantering
ryms det inom friskvårdsavtalet,
påminner Maria.
Det finns några privata företag
som arbetar på samma sätt som
Underfundarna men de är inte
många. Så det är en process i sig att
sälja in ett besök hos en psykolog,
en tjänst som inom landstinget ryms
inom patientavgiften.
– Vi finns som ett komplement
till den behandling man kan få inom
vården, om man av olika anledningar
inte vill eller kan vända sig dit, säger
Emma.
Hur jobbar ni med marknadsföringen?
– Vi har inte hunnit marknadsföra
oss så mycket. Vi var med i ett
reportage i Katrineholms-Kuriren
annars har det gått mest på
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rekommendationer. Vi finns också
på Facebook och Instagram. Våra
uppdrag har varit mycket i städer som
Örebro, Linköping, Falun och Arboga
och det har blivit en hel del resor. Vi
vill gärna bli mer lokala. Tanken är
att vi ska jobba mer mot skolor och
företag, men allt har sin tid, säger
Emma.
– Vi är underkonsulter på
bedömningar åt regionen i Sörmland,
och på utredningar åt Dalarna och
Västra Götaland, säger Maria som
förklaring till uppdragens geografiska
spridning.
– En del av intervjuerna kan man
kanske göra via telefon men annars
måste vi vara på plats. Regionerna
hinner inte med och uppfyller därmed
inte vårdavtalen i tid. I förlängningen
blir regionerna våra uppdragsgivare
och här jobbar vi mot fast pris. Ibland
tar det mer tid, men det får man
acceptera. Vi måste kunna stå för
vårt arbete. Tar man sig tid leder det
framåt och den känslan gör jobbet
värt, säger Emma.
Hur hittar de vuxna klienterna er?
– De ringer direkt till oss. Det är en
fördel för dem att slippa ta sig igenom
hela sjukvårdsbyråkratin innan man
kommer fram, säger Maria.
– Det är hårt tryck på regionen och

”

Det var många
samtal och mycket
prat hemma innan vi
vågade kasta oss ut
Maria Fridlund om att starta
eget.

Pusselbitarna återkommer i interiören i Underfundarnas nya lokaler.

lång väntelista, konstaterar Karin.
– Vi kan vara ett alternativ för den
som vill förstå hur man fungerar och
vi kan hjälpa till att få saker och ting
att falla på plats. Coronatiderna ställer
ofta saker på sin spets, eftersom det är
många saker som är osäkra och mycket
av det vi brukar göra för att må bra, är
inställda, säger Emma.
– För den som har problem kan det
till exempel vara svårt att jobba hemma
för det kräver att man har struktur
mellan arbete och fritid, säger Karin
som också konstaterar att det inte är
behandlingsköerna som är så långa utan
utredningstiderna.
Har man fått en diagnos så är man
alltså på god väg.
– Är det sedan fråga om medicinering
så remitterar vi, vill man fortsätta med
samtal så finns vi här. Handlar det om
barn är det viktigt med information
till hemmet och skolan. Information
är också viktigt med vuxna som får en
diagnos, säger Emma.
– Det är ett spännande jobb, det är
olika varje dag, sammanfattar Karin.
MATS FREDRIKSSON

Stressbägaren. Våra stressbägare ser olika ut olika dagar men har man
svårt med exempelvis intryck, uppmärksamhet och sammanhang fylls
bägaren snabbare. Illustration: Underfundarna.
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Sörmland – Sveriges Toscana

Stort utbud närodlad
mat av hög kvalitet
I Sörmland finns ett antal
små och lite större lokala
företag som arbetar med
mat. De har gått samman
för att visa upp det utbud av
närodlad, hantverksmässig
och framförallt god mat av
hög kvalitet. Sörmlands
Matkluster sysslar med
råvaruproduktion och
förädling. De tillagar, serverar
och erbjuder upplevelser kring
mat och matproduktion. Är du
intresserad? Håll utkik efter
Sörmlands Matkluster!
Här hittar du kommande
aktiviteter
Matfester - Sörmlands
Matkluster

På gång...
10 mars
Almi seminarium om
"ekonomi för nybörjare"
13 mars
Korv & brödrundan,
Sörmlands Matkluster
25 mars
Näringslivsnytt nr 2-2021
22 april
Näringslivsnytt nr 3-2021

Nätverksträffar i ny form
genomförs under hösten

27 maj
Näringslivsnytt nr 4-2021
30–31 maj
Aptitrundan vår, Sörmlands
Matkluster
23 juni
Näringslivsnytt nr 5-2021

Det är Morgonsoffan KFV som ersätts av ett nytt evenemang som heter
Nätverksfrukost KFV.
Nätverksfrukost KFV kommer att arrangeras två gånger under hösten och
kompletteras med en Näringslivs AW KFV.
+Katrineholm är projektledare och arrangerar tillsammans med Katrineholms
kommun, Flens kommun, Vingåkers kommun, Sörmlands Sparbank, Företagarna
KFV, Region Sörmland, Almi, Nyföretagarcentrum och Forum Flen.
Mer information kommer inom kort.

11–12 september
Aptitrundan höst, Sörmlands
Matkluster
1–7 november
Vilda Sörmland 2021,
Sörmlands Matkluster

Nyföretagarbarometern
Antal nyregistrerade företag i Katrineholm
Utveckling i kommunen under
december jämfört med året innan

Utveckling i kommunen
jämfört med året innan

Period
2020
2019
2018
2017
2016

Period
2020
2019
2018
2017
2016

EF/KB/HB
1
1
1
0
0

AB
9
13
14
13
9

Totalt
10
14
15
13
9

EF/KB/HB
33
44
49
27
41

AB
119
97
95
130
104

Utveckling i kommunen under
januari jämfört med året innan
Totalt
152
141
144
157
145

Nyföretagarbarometern sammanställs av Jobs and Society och bygger på underlag från Bolagsverket.
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Period
2021
2020
2019
2018
2017

EF/KB/HB
2
3
7
5
2

AB
5
13
15
14
17

Totalt
7
16
22
19
19

katrineholm.se/skrapplockardagarna

Foto: Håll Sverige Rent

Hej företagare!

Var med i Katrineholms skräpplockardagar
Varje vår deltar Katrineholms
kommun i Håll Sverige Rents
kampanj Skräpplockardagarna.
Runt om i landet plockar
skolor, föreningar, företag
och privatpersoner skräp.
Tillsammans gör vi vår
närmiljö lite finare och visar
att nedskräpning inte är okej. I
Katrineholms kommun deltar vi i
Skräpplockardagarna under vecka
16. Vill du och ditt företag vara
med?

4 schyssta fördelar med
att delta!
1.

Ni får sopsäckar och handskar
som ni hämtar hos oss.
2. Ni visar att skräp inte hör
hemma i naturen.
3. Ni får hjälp av oss (om ni vill)
att ta hand om det insamlade
skräpet.
4. Ni bidrar både till att uppnå
de globala målen för hållbar
utveckling och till en renare
närmiljö.

Skräpplockning och
covid-19

Eftersom aktiviteten sker
utomhus och kan göras i mindre
grupper, med gott om avstånd
mellan deltagarna, uppmuntrar vi
tillsammans med Håll Sverige Rent
att genomföra skräpplockningen.
Givetvis i den omfattning och
utifrån de förutsättningar som
du/ni har i dagsläget.
Bedömningen är grundad
på Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och kan
därför ändras. Vi vill också
uppmana till att använda de
handskar vi delar ut och att vara
extra noga med handhygienen.

Så här anmäler du ditt
företag

Skicka din anmälan via mejl till:
samhallsbyggnadsforvaltningen@
katrineholm.se
Telefon: 0150-577 00.
Berätta gärna vilka ni är, var ni
planerar att plocka skräp och
om ni vill ta hand om skräpet
själva eller få hjälp av oss på
Katrineholms kommun.
Anmäl ditt företag
senast den 12 april.

Tillsammans bidrar vi till att uppnå:

Ta reda på mer!
Scanna koden
med kameran i din
mobiltelefon för att läsa
mer om Katrineholms
skräpplockardagar.

I samarbete med
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Upplev
Katrineholm
Här hittar du upplevelser och ett brett
utbud inom handel och restaurang.
#DuGörKatrineholm

FOTO: THERÉSE LARSSON
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