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Våga satsa på din dröm
Att starta eget är inget problem för den som kommer
från miljöer där företagande är ett naturligt sätt att
lösa försörjningsproblematiken. För den som har andra
livserfarenheter kan det administrativa regelverket kring
att starta företag vara ett oöverstigligt hinder att ta sig
förbi.
Även de som driver företag men vill växla upp det
till nästa ekonomiska nivå genom en utvecklad idé eller
produkt kan hamna i lägen där de inte vet hur man ska
ta sig vidare och därför bli kvar på den plats de står trots
potential för något större.

Du är välkommen att höra av dig till Näringsliv om du har
en ny idé eller vill utveckla en verksamhet. Vi kan lotsa dig
vidare till rätt organisation på rätt nivå. Katrineholm har
legat i framkant i ett sörmländskt perspektiv när det gäller
Startup-bolag och vi vill gärna vara där. Det är bra för
Katrineholm när de lokala företagen växer.
Många nyföretagare klarar sig också själva med hjälp
av sina egna nätverk och kunskaper. I det här numret av
Näringslivsnytt träffar vi Osama Pairo som satsat på sin
dröm och öppnat tandklinik vid Torget.
STEFAN TOLL

Här finns det i dag jättebra system i Sörmland för stöd,
exempelvis Nyföretagarcentrum om du startar ett nytt
företag och Katec om du har idé och bolag klart men
behöver hjälp med att visa upp det för presumtiva
investerare.
Sedan finns det ytterligare organisationer som kan
hjälpa dig att ta nästa steg beroende på vilken nivå du
befinner dig på. Exempelvis är Almi här en viktig partner.

Näringslivschef
Katrineholms kommun
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Stabilt företagsklimat
Katrineholm återfinns i årets företags
ranking på plats 79 i Sverige och plats tre
i länet. Den senaste rankingen bygger på
företagens svar från undersökningen som
genomfördes våren 2021.
Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor undersökning
bland landets företagare. Den ligger till grund för deras
prestigefyllda ranking som publicerades idag den 22
september. Katrineholm tappar 12 placeringar sedan förra
årets mätning, till plats 79. Det är tredje bästa placering i
länet.
– Vi jobbar på både kort och lång sikt för att stärka
relationen med kommunens företagare. Resultatet ligger
fortsatt på en bra nivå men ambitionen är att alltid bli
bättre och klättra på rankingen. Katrineholm jobbar
proaktivt där vi involverar kommunens olika förvaltningar,
befintliga företag och företag som vill till Katrineholm. Vi
behöver utveckla samarbetet än mer och tillsammans
analysera och värdera de resultat vi får, säger Stefan Toll
näringslivschef Katrineholm.
– Katrineholm har gjort en stabil klättring genom
åren. Från Sverigebotten till tredje plats i länet i år,
och det är vi stolta över. Jag är övertygad om att vi har
potential att klättra. De senaste åren har präglats av stor
osäkerhet på grund av pandemin. Vi behöver fortsätta
utveckla det vi får positiva omdömen om, men framför
allt analysera och utveckla de områden där vi inte får lika
goda omdömen, eller där vi har försämrat våra resultat,
säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande
i Katrineholm.

#DuGörKatrineholm

Kampanj för att
lyfta lokal handel
Under hösten 2019 gick ett flertal stadskärnor i Sverige
samman i kampanjen "Local is the new black" med syfte
att lyfta sina lokala verksamheter under Black Friday/Week.
+Katrineholm hakade på har anpassat kampanjen för
Katrineholm.
Tanken är att lyfta Katrineholms kommuns lokala
verksamheter och belysa vikten av att man som kund väljer att
handla varor och tjänster lokalt.
För att förstärka kampanjen har papperskassar och dekaler
med #DuGörKatrineholm tryckts upp. Materialet är till för
alla lokala verksamheter i kommunen och finns att hämta på
+Katrineholm.
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Företagsklimatet i Katrineholm var 2006 nere på knä, rankat
på plats 284 av 290 kommuner. Idag tretton år senare
återfinns Katrineholm på plats 79. En fantastisk klättring
mot toppen och ett kvitto på det goda samarbetet mellan
kommunen och näringslivet
Om rankingen
Sedan mer än 20 år tillbaka mäter Svenskt Näringsliv
företagens upplevelse av företagsklimatet i den kommun
som de är verksamma i. Undersökningen skickas till
mer än 60 000 företag som svarar på ett tjugotal frågor.
Betygen gäller bland annat attityder till företagande,
konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens
service till företagen samt tillgången på medarbetare med
relevant kompetens. Statistisk från SCB och UC påverkar
också rankingplaceringen. Hela rankingen hittar du här.
Mer information: Stefan Toll näringslivschef 070 - 5887794

Företagsnytt

Finja Prefab
byter namn
till K-Prefab

Impecta Fröhandel är ett familjeföretag från Julita som har funnits sedan 1975.

Impecta Fröhandel
utökar – och tar sig an
nordiska marknaden

Michael Karlsson och Veronica
Gårdestig.

På Impectas webbshop finns 2000
frösorter att välja bland.

Under november invigs Impectas nya
lokaler på Starrvägen i Katrineholm. Det
som en gång varit bilhall, matvaruaffär
och post har nu omvandlats till en
modern distributionscentral för
e-handel.
Det handlar inte om någon flytt
utan enbart expansion. Provodling
och produktion kommer även i
fortsättningen att vara kvar i Julita,
som är och förblir huvudkontor.
Personalstyrkan kommer att utökas
successivt på båda anläggningarna och
det kommer inte att försvinna några
arbetstillfällen i Julita.
Under året har även företagets
ägarförhållanden förändrats och
Veronica Gårdestig, VD och Michael
Karlsson, marknadschef är nu förutom
företrädare för Impecta också delägare
i en nybildad trädgårdskoncern som
ska ta sig an den nordiska marknaden.
Redan under vårsäsongen 2022 kommer
man att kunna hitta en stor del av
Impectas fröer i Norge.
– Ett stort steg för Impecta
Fröhandel och helt rätt sätt att säkra
företagets framtid även efter oss, säger
syskonparet som båda har verkat i
företaget i cirka 30 år. Ingen av dem har
dock för avsikt att sluta och de ser fram
emot att skapa både ökad tillväxt och
arbetstillfällen i Katrineholm.

Som en följd av ägarbytet i
början av året, byter nu Finja
Prefab AB namn. Det nya
företagsnamnet är K-Prefab
AB. Vid årsskiftet 2020–2021
blev K-Fast Holding AB nya
ägare till Finja Prefab AB.
Företaget informerar nu sina
kunder om att man byter
namn och logotype, men att
ingenting annat är nytt.
Mer information här.

ETC
Solparken
firar 10 år
En idag mångsidig verksamhet
som inte bara producerar el
utan också biokol, tomater
och andra växter. Se deras
verksamhet och när de har
Kullendagar och andra event
här.
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”Har man möjlighet att uppfylla
en dröm så får det bära eller brista”

Osama Pairo
öppnade egen
tandklinik
Under sommaren öppnade tandläkare Osama Pairo dörren till Tandvårdshuset Katrineholm.
Drömmen var uppfylld och målet nått, men resan dit har varit lång, sällan rak, och kantad av
kamp och hårt arbete. Att kunna öppna kliniken i sin hemstad är något som gläder Osama
lite extra. Han har bott här i ett kvarts sekel och har sin familj här, men de kunskaper och det
nätverk han förvärvat har sin grund över hela världen så etableringen kunde egentligen ha
skett var som helst.

420

Under 2017 utfärdades 420
tandläkarlegitimationer varav
275 utfärdades till personer som
utbildats i Sverige.
Totalt var drygt 9 000 tandläkare
yrkesverksamma 2016 och av
dessa arbetade cirka 8 000 i
hälso- och sjukvården. Därutöver
var 272 legitimerade tandläkare
yrkesverksamma inom
eftergymnasial utbildning och
174 inom offentlig förvaltning.
Av de 8 077 tandläkare som var
yrkesverksamma i Sverige 2019
var 4 539 kvinnor och 3 538 män.
Källa: Tandläkarförbundet
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Osamas Pairos familj har sitt
ursprung i Irak, men som kurder
blev det ett svårt liv under Saddam
Husseins styre under 80-talet och
många fruktansvärda övergrepp
begicks i något som i vissa områden
påminde om ett folkmord.
– Vår familj fick utstå mycket,
berättar Osama. Den Irakiska regimen
ansåg att kurderna inte hade i landet
att göra utan vi uppmanades att flytta
till Iran där de tyckte att vi hörde
hemma. Mina tre morbröder blev
mördade och min morfar, som var
affärsman och bland annat lät bygga
hus, fick sina tillgångar konfiskerade.
De pengar han hade hemma i
byrålådan fick bli grundplåten att ta
resten av familjen med sig på flykt till
Iran.
– Min pappa har också en bakgrund
med flykt från Irak till Iran och det var

där mina föräldrar träffades så jag och
mina bröder är födda i Iran. Men det
var hårt att börja om från noll på den
tiden och min mamma försökte hitta
ett sätt att skapa en bättre framtid
för oss. Målet blev Sverige där vi hade
släktingar.
Med morfars pengar kunde
familjen betala folk för att smuggla
dem genom Ryssland och hit, men för
att göra det möjligt fick de dela upp
sig.
– Min bror Kaysar var redan
i Sverige med min moster, jag
och mamma reste tillsammans
med morfar och pappa kom efter
tillsammans med min andra bror
Kosai, berättar Osama.
– Vi hamnade på en

Fortsättning nästa uppslag >>>
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I Dialects tidigare loikaler på Köpmangatan finns nu Tandvårdshuset

flyktingförläggning i Tumba och
därefter i Hälleforsnäs. Men mamma
ville bosätta sig hos sin kusin i
Katrineholm och det var där, i den
lägenhet där min mamma fortfarande
bor, som familjen kunde återförenas.
– Det är klart att den här tiden
påverkat vår familj. Mamma ville att vi
barn skulle välja ett yrke där vi inte var
så beroende av vilket land vi bodde i
ifall vi skulle behöva fly igen. Morfar
gick från att vara en person som folk
reste sig inför till att bli någon som
ingen kände och som inte hade några
kompisar. Jag var mycket med min
morfar när jag var liten och jag vet
att han skulle vara stolt över mig nu.
Mycket av min arbetsmoral kommer
från honom.
– Min pappa höll på att utbilda
sig till biomedicinsk analytiker i
Irak när de fick fly. Mitt läshuvud
och mitt bollsinne har jag fått från
honom. Det var han som tog mig till
basketträningarna för att han insåg
att jag behövde kompisar här i Sverige
och han var på alla mina träningar och
alla matcher.
Beslutet att bli tandläkare tog Osama
redan som barn.
– Vi tittade på arabisk TV hemma
och jag såg ett program där man bjöd
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in läkare för att utbilda allmänheten.
En gång var det en tandläkare där
vars patient satt och grät. Jag frågade
mamma varför patienten grät och hon
svarade att han var så lycklig för att ha
fått tänderna fixade. Då ville jag också
bli tandläkare.
– Jag tyckte det verkade vara ett
bra jobb men mamma sa att man
måste ha bra betyg och det har följt
mig hela livet. Jag har alltid varit en
högpresterande elev under hela
min skoltid för att kunna bli en bra
tandläkare.
– Under mellan- och högstadiet
blev basketen också viktig. Det var där
jag lärde mig att jag var en del av ett
lag. Jag var bra på basket och älskade
att dribbla av motståndarna och göra
mål, men pappa och mina coacher
lärde mig att jag också var tvungen
att passa bollen för att jag skulle få
tillbaka den av dem. Ingen kan spela
ensam mot ett helt lag.
Men en liten invandrarkille med
glasögon som är högpresterande
i skolan och som älskar att dribbla
av motståndarna på rasterna eller
i gymnastikhallen är också ett
tacksamt mobbingoffer och Osamas
tid under framför allt högstadiet på
Södra skolan var oerhört tuff. När
två flygplan flög in i World Trade

49500
Genomsnittlig månadslön för
tandläkare är 49 500 kronor.
Jämför man livslönen med
en tandläkare med en livslön
för den som endast har
gymnasieutbildning så tjänar
en person som påbörjar sin
tandläkarutbildning direkt efter
gymnasiet in den vid 38 års
ålder.
En person som påbörjar
sin juristutbildning direkt
efter gymnasiet tjänar
som jämförelse in den
vid 34 års ålder och en
person som påbörjar sin
socionomutbildning direkt efter
gymnasiet tjänar in den vid 56
års ålder.
Källa: Sacos livslönerapport
2020.

Tandsköterskan Alexandra Genz och Osama Pairo hälsar patienterna välkomna till Tandvårdshuset.

Center och namnet Usama blev på
allas läppar blev det inte lättare. Att
få cykeln upphängd i ett träd var ett
litet problem, ren misshandel ett
större.
– Det kom elever från Duveholms
skolan upp till Söder bara för att spöa
mig, berättar Osama och beskriver
en tillvaro av mobbing men också av
frånvarande vuxna på skolgården som
lät det här ske.
Men det skapade också en drivkraft
att bli ännu duktigare för att nå sina
mål och visa de som jävlades med
hans tillvaro att han kunde lyckas.
– Basketen betydde oerhört mycket
för mig under de här åren, där kunde
jag få prestera tillsammans med mina
kompisar och vara glad över vad vi
åstadkom tillsammans. Men jag fick
också höra om folk som hade bra
betyg men som ändå inte kom in på
tandläkarutbildningen och jag insåg
att jag inte hade några marginaler. Så
till slut fick jag offra basketen.
– Jag satsade allt på skolan och
fick bra betyg. Jag gjorde också
högskoleprovet men jag kom inte in
på tandläkarutbildningen vid första
försöket. Det var lite av en chock
för mig. Vad skulle jag göra nu? Jag
började jobba på Kronfågel i väntan
på nästa ansökningstillfälle och det

var en ny upplevelse för mig som inte
hade jobbat på riktigt tidigare.
– Det var tufft. Inte minst det
mentala inför mig själv. ”Skulle inte
du bli tandläkare?” sa jag till mig själv.
Jag visste ju att det skulle hända men
inte när och eftersom jag varit så
fokuserad på det blev det här ett hack
i skivan.
Det var sex månader till nästa
ansökan och för Osama en tid att
fundera över vad han ville göra med
sitt liv men han bestämde sig för att
köra på det spår han valt redan som
liten.
– Så jag sökte igen och kom inte in
då heller. Jag hamnade som reserv
och jag frågade mig om jag skulle
orka sex månader till på Kronfågel.
Att komma in via reservplats
kändes avlägset, ingen lämnar en
tandläkarutbildning man kommit in
på. Tänkte jag.
– Men två veckor in på terminen
ringde en kvinna från Umeå
universitet och de hade en plats ledig.
Först ville jag inte till Umeå, vad skulle
jag långt upp i Norrland och göra, men
mamma tog telefonen och sa att ”han
kommer jättegärna”, berättar Osama
och skrattar åt minnet.

Fortsättning nästa uppslag >>>

3 700
I 15 av Sveriges 21 regioner
väljer en majoritet av den vuxna
befolkningen att gå till en privat
vårdgivare. Störst är andelen i
Region Stockholm där 73
procent går till en privat
vårdgivare och lägst andel har
Region Gävleborg där 41
procent går till en privat
vårdgivare.
Den privata tandvården består
av cirka 1 700 vårdgivare med
cirka 3 700 tandläkare.
Statistik: Försäkringskassan
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Hål i tänderna och tandlossning
beror inte bara på hur väl man
sköter sin munhygien och hur
mycket godis man äter. Även
ärftliga egenskaper och faktorer
som fetma, utbildning och
personlighet kan spela roll. Det
visar den hittills största studien
på området. En studie som
har letts av forskare vid Umeå
universitet.
(umu.se)

– Jag hade aldrig bott själv och
aldrig lagat mat. Nu skulle jag flytta
till Umeå och klara mig själv. På ett
ögonblicks tid kom verkligheten i kapp
mig. Det hade varit svårt ta hand om
och fixa det här när jag hade stöd av
föräldrarna, nu skulle jag vara själv 70
mil hemifrån. Så mamma följde med
och under ett par veckor fick hon lära
mig bli så pass vuxen så att jag skulle
kunna klara mig själv.

56%

Andelen av den vuxna
befolkningen, 24 år och
äldre, som årligen besöker
tandvården, låg strax under 56
procent 2019. Störst andel fanns
i gruppen 75–79-åringar.
Tandhälsa mätt i antal
kvarvarande och intakta tänder
har förbättras över tid, men det
finns stora skillnader mellan
utbildningsnivåer och mellan
regioner.
Källa: Socialstyrelsen
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– Jag spenderade fem år i Umeå,
växte väldigt mycket och utvecklades
som människa. Mina bröder kom upp
och besökte mig och så småningom
flyttade de också upp för att studera
till tandläkare.
– Jag tog aldrig några studielån
under de här åren. Varje jul och
sommar när man normalt ska ladda
batterierna jobbade jag på Kronfågel
för att få det hela att gå ihop och jag
hade inte någon ledig tid på fem år.
Men bestämmer jag mig för något så
gör jag det. Jag ville inte dra på mig
skulder och med facit i hand så var det
hårt men med tunnelseende så kör
man bara. Samtidigt fanns det ju med
det här upplägget inga felmarginaler,
inget utrymme för missade tentor.
För det underskott som ändå uppstod
i ekonomin fick jag hjälp av mamma
och hennes sparade pengar. Jag är

self-made i varje bemärkelse men just
den här perioden hade det inte gått
utan henne.
Efter att ha fokuserat på att bli
tandläkare i nästan 20 år var Osama
till slut framme vid målet.
– När jag var klar med studierna
kändes det lite märkligt. Nu hade jag
gjort det här, what’s next. Jag tänker
alltid på ”the next game”. Som ung var
jag alltid på väg framåt, men nu som
vuxen försöker jag mer ta in intrycken
i nuet och ett mål utan delmål är bara
önsketänkande.
– Även om jag är uppväxt i
Katrineholm kom jag som tandläkare
hit utan namn. Efter några år här som
tandläkare hade jag både namn och
erfarenhet men jag började också
känna mig bekväm. Utmaningen
började plana ut och försvinna. Man
blir lite duktigare hela tiden men
jag kände att jag behövde större
utmaningar.
– Jag har varit på utbildningar i
hela världen och träffat mycket folk
och jag insåg att det bästa vore att
etablera sig i Dubai som är lite av
en kunskapshub i branschen. Men
coronan kom emellan. Jag tyckte
ändå att det nu borde gå att satsa
och ta nästa steg så det fick bli
Katrineholm.

Karies är världens vanligaste sjukdom. Mer än var
tredje människa på jorden, eller 2,4 miljarder personer,
har just nu obehandlad karies i sina permanenta
tänder. Till det kommer ytterligare över 600 miljoner
barn som har obehandlad karies i sina mjölktänder.

Att bygga en tandklinik är inte som
att iordningställa vilken lokal som
helst.
– Jag ville vara i markplan så jag
bad min bror Kosai att leta efter en
lokal. Själv jobbade jag jättemycket
och hade inte tid att forska. Vi tittade
på gamla Glad Rags och Röda Korsets
lokaler men så hittade han lokalerna
som Dialect hade lämnat. Jag var
inte riktigt såld på dem först, men
tillsammans med ett företag som är
experter på att bygga tandkliniker
ritade vi på hur jag ville ha det. Sedan
sökte vi bygglov för de förändringar vi
ville göra för jag fick inte hyra lokalen
av Hembla förrän alla tillstånd från
kommunen var klara.
– Så långt hade Kosai drivit
projektet. Sedan när det kom till
rumsindelningar, inredning, vvs och
el tog jag över. Tillsammans med
konsulter från Plandent benade vi ut
vad som behövde göras.
– Allt i den tidigare lokalen revs
ut och de nybyggda väggarna är
armerade med specialgips och
reglarna är av stål. Även spackel och
färg är special, inga röntgenstrålar får
passera genom väggarna.
– Här finns också ett rum för
3D-röntgen och där krävs tre lager
av allt. Det rummet kostar mer än
två vanliga behandlingsrum att ta

fram men jag måste ha det när
jag gör operationer med speciella
implantat. Det handlar om medicinska
operationer där man till exempel går
in i bihålan, lyfter upp och fyller med
kalcium. Först bygger jag benet sedan
kan jag göra implantatet. Vanligen
skickar man patienten till Eskilstuna
för sådana här operationer men nu
kan jag göra dem själv. Enkelt för
patienten men också för mig.
– Här finns också rum för mina
bröder om de vill komma hit och
jobba tillsammans med mig.
Osama är utbildad allmäntandläkare
med en masterexamen, Doctor
of Dental Surgery. Han har även
fördjupat sig inom avancerad
implantatkirurgi och komplexa
bettrehabiliteringar.
– Har du inga tänder kan jag
fixa det. Har du tänder som inte är
bra kan jag fixa det också. Jag har
lagt mycket energi och ekonomi på
utbildningar inom det här området,
främst i London och Dubai där jag
varit minst ett par gånger per år.
Mitt nästa mål är att ta en till master
inom implantatkirurgi i Tyskland. Det
får bli när jag har fått i gång kliniken.

Fortsättning nästa uppslag >>>

”

Har du inga tänder
kan jag fixa det. Har du
tänder som inte är bra
kan jag fixa det också.
Osama Pairo om att arbeta med
implantatkirurgi och komplexa
bettrehabiliteringar.
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Att få sina tänder fixade kan vara en livskvalitethöjande faktor.
Man kan alltid göra saker bättre, alltid
utmana sig själv.
– Jag gör en virtuell operation
innan den sker på riktigt. Min bror är
expert på 3d-printning inom tandvård
och han skriver ut patientens käke i
plast så att jag kan studera den. Då
kan jag känna och se vad jag kan
göra och framför allt inte göra innan
operationen. Alternativet är att öppna
och se hur det ser ut. Det kan gå bra
men det ökar också risken för misstag.
– Man kan köpa en klinik men
det här blir mycket bättre. Lokalen
är specialbyggd för våra behov. Så
antingen blir det en bra story att
berätta för barnbarnen eller också
blir det en berättelse om hur man inte
skulle göra. Men bollen var i rullning
och det fanns planterat i mitt huvud
att det här skulle göras. Har man
möjlighet att uppfylla en dröm så får
det bära eller brista. Antingen har jag
rätt och analytikerna fel eller också
blir det tvärtom. Men siffernissar vet
inte hur man jobbar med magkänsla
och jag tycker att det blev bra.
Osama handplockade Alexandra
Genz som tandsköterska och
kunderna har börjat hitta till dem.
– Ett delmål var att träffa en ny
patient per dag, men bara efter
några dagar började fler höra av sig
så delmålet fick höjas, i stället för en
ville jag ha tre nya patienter. Efter tre
veckor har vi snittat mellan fyra och
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fem. Gör vi ett bra jobb kommer folk
hit därför att de själva vill det, de har
inte blivit ordinerade av någon annan.
Det är nästan så att Osama
fortfarande har andan i halsen när
han ser tillbaka på det här året.
– Det har varit stressigt och jag sov
knappt mellan januari och augusti när
vi öppnade. Jag jobbade som konsult
åt landstinget och tanken från början
var att jag bara skulle ströjobba.
Men en dag i veckan blev två och rätt
som det var jobbade jag heltid plus
att bygget skulle sätta i gång. Så jag
började klockan fem på morgonen i
våra nya lokaler och vidare till Gnesta
för att jobba där under dagen för att
avsluta i de egna lokalerna igen.
– Men jag visste att det var en kort
period så det var bara att bita ihop.
Jag fick hålla tungan rätt i mun för
bygget handlade om att hantera flera
miljoner kronor. Jag trodde jag var
vuxen tidigare men den här processen
har fått mig att bli vuxen på riktigt och
nu sover jag bra på nätterna.
Hinner du med dig själv?
– Jag har varit Tandläkare Osama
på heltid sedan vi öppnade. Jag hinner
möjligen vara lite på gymmet. Det
funkar bra för tillfället men självklart
inte på lång sikt. Balans i livet är viktigt
med en bra fördelning av dygnets
timmar. Men nu är det hundra procent
fokus här, avslutar Osama Pairo.
MATS FREDRIKSSON

”

Antingen har jag rätt
och analytikerna
fel eller också blir
det tvärtom. Men
siffernissar vet inte
hur man jobbar med
magkänsla och jag
tycker att det blev bra

A

B

A: 3D bild av patientens käke som sedan har printats ut i 3D
för analys. I detta skede kan man utvärdera ev begränsningar
och möjligheter.

C

B: Virtuell kirurgisk plan. Utifrån 3D bilden av patientens käkben
kan man göra operationen på datorn. Sedan printar man ut en
kirurgisk mall. Den här mallen möjliggör placering av implantaten
med väldigt hög precision enligt planeringen på datorn.

C: Bild på den
kirurgiska mallen
(guideskenan)

D

D: Här kan man se
hur implantaten
stämmer överens
i placering
jämfört med den
kirurgiska planen.

E

E: Bild på de
färdiga tänderna
som tandteknikern
utformat efter
den virtuella
planeringen.

F: Jämförelse
mellan den initiala
planeringen till
färdig produkt.
Ett kontrollerat
behandlingsflöde
med god
förutsägbarhet
och därmed
minskad risk för
ev komplikationer.

F
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Bra idéer
skapar framtidens
landsbygd
Vänd er till Leader Södermanland

SIV

– Sörmlands
innovationsvecka
I Sörmland finns många organisationer
som vill stötta dig i ditt företagande.
Oavsett om du funderar på att starta
eget, vill ta nästa steg eller är redo
att ta över världen. Vi finns här för att
underlätta din resa.
Alla organisationer är experter på sina
områden och alla har ett gemensamt
mål; att göra skillnad. Skillnad för dig.
Skillnad för ditt företag. Skillnad för
Sörmland.
Det låter väl bra? Men hur funkar det?
Vi vet att det kan vara svårt att hitta
rätt bland alla aktörer i det så kallade
stödsystemet. Vem gör vad och vad
kan jag få hjälp med? Det är precis de
frågorna vi vill svara på genom SIVSörmlands Innovationsvecka.
Under veckan, 4-8 oktober berättar
organisationerna om vad de gör och
hur de kan hjälpa dig. Dessutom bjuder
vi på inspirerande föreläsningar och
intressanta paneldiskussion.
Missa inte SIV. Ta del av programmet
här och hjärtligt välkommen.

Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en
livskraftig landsbygd i utveckling.
”Bra idéer skapar framtidens landsbygd. Vänd er till Leader
Södermanland för att förverkliga er idé. Leader Södermanland är en
ideell förening som stödjer landsbygdsutveckling mot hållbar tillväxt,
bättre livskvalité och ökad interaktion med omvärlden. Grundläggande
för Leadermetoden är att det är boende och verksamma i ett område
som ska driva och påverka utvecklingen. Ni har idéerna, vi har
metoderna och pengarna”
Vad kan man söka finansiering för?
Det finns två typer av projektstöd att söka hos Leader Södermanland.
1. Projektstöd till insatser som är till nytta för en bredare allmänhet
eller är förutsättningsskapande för exempelvis företagsutveckling,
boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet. Du
kan då få stöd för upp till 100 procent av utgifterna.
2. Projektstöd till företag som är till nytta för enskilda aktörer eller
ett fåtal samarbetande aktörer. Det är inte avgörande vem som är
sökande, det är målet och syftet med projektet och vem projektet
gynnar som avgör om det är ett projektstöd eller projektstöd till
företag.
I projektstöd till företaget får stödet uppgå till högst 200 000 kronor. Du
kan få stöd för upp till 70% av utgifterna. Finansieringen kan alltså se ut
enligt följande:
• Projektstöd: 200 000 kr (70 %)
• Egen finansiering: 85 714 kr (30 %)
• Totalt: 285 714 kr
Om du söker stöd som handlar om investeringar inom Jordbruks
verket eller enbart gynnar sådan verksamhet kan du få stöd för upp till
40 procent av utgifterna.
Vem kan söka bidrag?
Företag, föreningar och kommuner kan söka bidrag. Alla i Katrineholm
som inte bor i centralorten (det räknas inte som landsbygd) kan söka
medel. Dock inte enskilda personer.
Hur går man till väga för att göra en ansökan?
Ansökan görs via hemsidan och där finns också all information som kan
behövas. Behöver du hjälp eller har funderingar kontakta kansliet eller
någon av dina lokala ambassadörer.
Kansliet når du på info@leadersodermanland.se eller via mobil
073-403 71 71
Lokala ambassadörer:
Thomas Lövgren, privat sektor thomas.lovgren@nyforetagarcentrum.se
Stefan Jansson, offentlig sektor Stefan.jansson@katrineholm.se
Regina Westas-Stedt, ideell sektor regina.Westas-Stedt@vingaker.se
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Almi för dialog om framtida behov
Vi möter dig gärna i en dialog kring
ditt företags behov och utmaningar
idag och framåt – helt kostnadsfritt.
I det nyligen startade projektet
Hållbar omställning i östra
Mellansverige har Almi och
Energikontoret i Mälardalen fått
i uppdrag att stötta små- och
medelstora företag under och
efter pandemin. I satsningen
erbjuds företag kostnadsfria och
skräddarsydda insatser utifrån era
behov och utmaningar. Vi tar gärna
ett digitalt eller personligt möte för
att diskutera hur vi kan stötta er
verksamhet på bästa sätt!
Projektet:
Detta projekt syftar till att stötta
små och medelstora företag i
deras arbete med att öka sin
långsiktiga konkurrenskraft och
tillväxt genom hållbar omställning.
Fokus kommer att ligga på grön
omställning, digitalisering samt
internationalisering. I projektet
kommer behovsanpassad

rådgivning erbjudas företagen.
Rådgivningen är kostnadsfri
och utgörs av både individuell
och gruppbaserad rådgivning.
Dessutom kommer ett antal
intressanta webbinarier anordnas.
Energikontoren kommer att stötta
företagen i deras hållbarhetsarbete
vad gäller miljöfrågor, och då med
ett speciellt fokus på energi och
klimat. Målgruppen för projektet
utgörs av SMF och dessa återfinns
inom näringslivets alla branscher
med särskilt fokus på kvinnor och
personer med utländsk bakgrund.
Vad vi kan erbjuda?
Energikontoret och Almi
har rådgivnings- och
finansieringslösningar för er
företagare, som kan bidra till tillväxt,
lönsamhet och hållbarhet i ert
företag. Vi har lång erfarenhet av
att arbeta med små och medelstora
företag i många branscher. Vi har
även ett brett nätverk av aktörer som
på olika sätt kan bidra i företagens
omställning och/eller tillväxt.

Några exempel på vad vi kostnadsfritt
kan erbjuda företag:
• Individuell affärscoaching – hur
ser ni ut idag och hur tänker ni
framåt?
• Deltagande i VD-grupper med
fokus på tillväxt
• Energirelaterade beräkningar och
hjälp med lönsamma åtgärder
• Kontinuerlig stöttning med
energiarbetet
• Inspirationsseminarier (digitalt
eller fysiskt)
• Energinätverk för
erfarenhetsutbyte med andra
företag
• Hjälpa till med ansökningar för
stöd (t.ex. omställningscheck och
klimatklivet)
Vid intresse kontakta: Inger
Åckander, tele 0707-901095 inger.
ackander@almi.se eller August
Lindholm, tele 0735-331239 august.
lindholm@energikontor.se
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Livsmedelsproduktion – en samhällsviktig verksamhet
Lantbrukets möjligheter och utmaningar i ett framtidsperspektiv

Smart Farming på Taxinge slott
Corona-pandemin drabbar hela världens
befolkning och världsekonomin hårt.
Vi vet inte hur det ”nya normala”
kommer att se ut, men vi vet redan
nu att pandemin tydliggör hur sårbart
vårt samhälle är. Lantbruket står inför
stora förändringar för att kunna möta

utmaningar som ökad produktion
samtidigt som klimatpåverkan ska
minska.
Tid och plats: 28 oktober kl 8.30-16, på
Taxinge slott.
Anmälan: Program och anmälan finner
du här.

Utbildningar
genom Östsvenska
Handelskammaren
Hållbart företagande i praktiken

Vet du vilka affärsmöjligheter som just ditt företag kan få med ett
strategiskt hållbarhetsarbete?
Nu har du chansen att bygga på din kunskap med vår kurs.
Var och när: Halvdagar i Linköping 5 okt, 19 okt, 2 nov, 16 nov.
Anmälan: Gör du här.

Styrelseutbildning Rätt Fokus

Ta chansen att utöka dina kunskaper inom styrelsearbete! Utbildningen
Rätt Fokus vänder sig till dig som behöver få grundläggande kunskaper
eller vill utvecklas i ditt styrelsearbete.
Var och när: Nyköping 12 jan och 19 jan kl 08.00–17.00
Anmälan: Gör du här.

Söker ditt
företag
styrelsekompetens?
Delta i Almis digitala
matchningsevent
Under vårt matchningsevent har
du som företagare möjlighet att
träffa Styrelsekrafts certifierade
styrelsearbetare och pitcha ditt företag.
Om du har ett etablerat företag och
söker styrelsearbetare kan du läsa mer
och anmäla ditt intresse här.
Var och när: Digitalt den 7 oktober kl
09.00–11.00
Anmälan: Gör du här.

16

Näringslivsdag
på Hedenlunda
Efter ett och ett halvt års ofrivilligt uppehåll återkommer
Näringslivsdagen, den gemensamma träffen för näringslivet
i Katrineholm, Flen och Vingåker. Näringslivsdagen äger
rum på Hedenlunda slott fredag 8 oktober kl 07.30–12.30
och arrangörer är de tre kommunerna tillsammans med
Sörmlands Sparbank, Företagarna KFV och +Katrineholm.
Jens Lind, känd dokumentärfilmare från SVT, är dagens
moderator och evenemanget gästas av Ossian Stiernstrand
från Göteborg & Co, entreprenören Henrik Jönsson och
landshövding Beatrice Ask.

Bli redo för jobb
i Sörmland
På Redo för Jobb samlas information om
Sörmlands alla yrkesvuxutbildningar och andra
utbildningsmöjligheter för vuxna på ett och samma
ställe. Bakom sajten står Region Sörmland och
länets nio kommuner. Detta möjliggör för dig att
välja mellan många olika utbildningar och studera i
hela Sörmland.
Redo för jobb är ett samarbete med arbetsgivare,
företag och branscher från Region Sörmland och
de nio kommunerna i Sörmland.
Läs mer här.

Framtidsbussen kör igen
Övre raden: Ossian Stiernstrand och Jens Lind. Undre raden:
Henrik Jönsson och Beatrice Ask.

Träffa Viadidakt och
prata utbildning och
kompetensutveckling
Campus Viadidakt är med på Näringslivsdagen 8 oktober
Är du nyfiken på vidareutbildning eller kompetensutveckling?
Kom och prata med oss från Campus Viadidakt. Vi kommer
finnas på plats på Hedenlunda slott hela förmiddagen och
berättar gärna om olika möjligheter för ditt företag att
samarbeta med oss.
Kontakt: Malin Hellmér malin.hellmer@viadidakt.se

Snart är det dags för etapp 2 i den lyckade
satsningen att skola möter näringsliv. Projektledare
Birgitta Hammar, också ordf. KTC har denna gång
fått med 13 företag som möter elever på plats hos
företagen eller vid informationsträff på Tallås aula
vid fyra olika tillfällen under V42 och V43. Det är ca
80 elever från årskurs 9, som nu får chansen att få
insikt i olika företags verksamheter och chans att
ställa frågor som de förberett innan. Projektet är
ett initiativ från arbetsgrupp Kompetensförsörjning
från Näringslivsrådet och sponsras genom
Sörmlands Sparbank.

Tips till företag som
söker personal
För företagare som behöver rekrytera. Här fyller
du i den kompetens du söker så visas det olika
rekryteringssätt så du kan välja det som passar dig
bäst. Ett samarbete mellan Katrineholms kommun
och Arbetsförmedlingen.
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På gång...
5 oktober
Linköping. Utbildning Hållbart
företagande i framtiden.
Östsv. Handelskam.
7 oktober
Almis digitala
styrelseutbildning

LAS-seminarium Katrineholm

Vad innebär den nya
LAS-överenskommelsen?
Är du arbetsgivare, HR-ansvarig eller
annan med ansvar eller intresse för
personalfrågor? Funderar du på vad
den nya LAS-överenskommelsen
kommer att innebära för din
verksamhet i praktiken? Missa
inte höstens lunchseminarium om
framtidens arbetsrätt.
Välkommen till Glimstedts
lunchseminarium där vi berättar om

vad den nya LAS-överenskommelsen
innebär. Vi bjuder på en enklare
lunch samtidigt som vi bland annat
diskuterar de nya förslagen till
ändrade regler vid uppsägning och
förutsättningar för omställning.
Datum: 7 oktober 12.00–13.30
Plats: D11 Workspace,
Drottninggatan 11
Anmälan: Boka din plats här.

Nyföretagarbarometern
Utveckling i kommunen under
augusti jämfört med året innan

Utveckling i kommunen jan–aug
jämfört med året innan

Period
2021
2020
2019
2018
2017

Period
2021
2020
2019
2018
2017

AB
5
13
9
8
6

Totalt
5
14
11
12
11

EF/KB/HB
27
18
29
35
20

AB
69
78
66
65
83

Totalt
96
96
95
100
103

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

Följ oss på Linkedin,
Näringsliv Katrineholm
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.
Info om SIV – Sörmlands Innovationsvecka hittar du här.
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8 oktober
Näringslivsdag på Hedenlunda
gård kl 07.30–12.30
19 oktober
Linköping. Utbildning Hållbart
företagande i framtiden.
Östsv. Handelskam.
28 oktober
Smart Farming på taxinge slott
28 oktober
Näringslivsnytt nr 8-2021
29 oktober
Nätverksfrukost KFV,
Hjälmaregården kl 8–9
1–7 november
Vilda Sörmland 2021,
Sörmlands Matkluster
2 november
Linköping. Utbildning Hållbart
företagande i framtiden.
Östsv. Handelskam.

Antal nyregistrerade företag i Katrineholm

EF/KB/HB
0
1
2
4
5

7 oktober
LAS-seminarium 12.00–
13.30, D11 Workspace,
Drottninggatan.

16 november
Linköping. Utbildning Hållbart
företagande i framtiden.
Östsv. Handelskam.
25 november
Näringslivsnytt nr 9-2021
3 december
Nätverksfrukost KFV, ComMat
kl 8–9
16 december
Näringslivsnytt nr 10-2021
12 januari
Nyköping. Utbildning Rätt
Fokus. Östsv. Handelskam.
19 januari
Nyköping. Utbildning Rätt
Fokus. Östsv. Handelskam.

Upptäck
Katrineholm
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