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I de nya lokalerna
dubblade Dafo Vehicle
arbetsstyrkan

Näringslivsnytt
Näringslivsnytt ges ut av Katrineholms kommun. Enheten Näringsliv arbetar långsiktigt med
insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling för ett bättre näringslivsklimat,
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Kompetensförsörjning
– Viadidakt och
näringslivet i samverkan
Kompetensförsörjningen är ett problem oavsett
bransch. Brist på viss arbetskraft kan ha en 20-årig historia
utan att man lyckats lösa problemet. Det har i det här
sammanhanget många gånger förvånat mig hur få det är
som känner till Campus Viadidakt och dess möjligheter.
Många har bilden av att Viadidakt driver komvux och
arbetsmarknadsfrågor men de har så mycket mer att
erbjuda, framför allt när det gäller vidareutbildning både
på gymnasial och högskole-/universitetsnivå.

exempel vara truckutbildning, svetsutbildning, certifikat för
skylift eller andra säkerhetsutbildningar.
Jag tror att näringslivet skulle kunna tjäna mycket
på att samarbeta med Campus Viadidakt för att stärka
kompetensen både hos nuvarande och framtida
medarbetare vilket bidrar till att stärka våra lokala företag.
Genom samverkan med Viadidakt finns det bra möjligheter
att fylla både långsiktiga och direkta kompetensbehov för
vårt näringsliv.

Coronaperioden har tryckt på utvecklingen för
omställningar på arbetsmarknaden. Via Viadidakt ansökte
kommunen om och beviljades EU-pengar för att hantera
industribranschens permitteringar i samband med
pandemin.
Vi gör det här genom Viadidakt och tillsammans med
ett drygt 20-tal lokala företag. Utifrån företagens behov
erbjuds i projektet utbildningsinsatser för att stärka
personalkompetensen hos drabbade företag. Det kan till

För att på lång sikt täcka upp behovet av kompentent
arbetskraft inom teknikbranschen krävs ett ökat
teknikintresse som lockar elever att välja dessa
utbildningar. Här gör såväl KomTek som KTC ett mycket
bra förberedande arbete.
STEFAN TOLL
Näringslivschef
Katrineholms kommun
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Ett jämställt
näringsliv bidrar
till utveckling
Almi välkomnar dig därför till Fler
företagande kvinnor, ett digitalt
coffeetalk där vi diskuterar kvinnors
förutsättningar som företagare.
• Hur pushar vi varandra till att våga
satsa på våra affärsidéer?
• Hur känner vi oss träffade av den
finansiering och rådgivning som
främjarsystemen erbjuder?
• Och vad är egentligen framgång och
tillväxt?
Lina Skandevall, expert på kvinnors
företagande, är morgonens huvudtalare
och kommer att dela med sig av
insikter från rapporten om kvinnors
företagande. Därefter tar vi en
diskussion om rådgivning, nätverk
och finansiering tillsammans med vår
coffeetalk-panel, där bland annat Almis
vice VD Sara Brandt är med, och kanske
avslutas eventet med en liten utmaning.
När: Digitalt möte 2 september, kl
9.00–10.00
Anmälan: Anmäl dig här.

Stua i gemensam
insats med
Region Sörmland
Många branscher, däribland
besöksnäringen, kulturella och
kreativa näringar, handel samt andra
tjänstenäringar har drabbats hårt av
pandemin. Nu kan dessa och andra
branscher kostnadsfritt få stöd och
rådgivning av Stua som erbjuder
företagslots och rådgivare för företag
i Sörmland. Du kan få kostnadsfri
rådgivning och stöd med bland annat:
• Att använda de ekonomiska stöd som
finns att söka.
• Affärsrådgivning för att anpassa
affärsmodeller, ställa om i
verksamheten eller stöd med
personal- och ekonomiska frågor.
• Information om och lotsning till
aktuella stödåtgärder eller andra
aktörer för annan rådgivning.
Mer info här.
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Campus Viadidakt
– Centrum för vidareutbildning
och kompetensutveckling
På Campus Viadidakt kan
du läsa olika utbildningar på
eftergymnasial nivå genom
samarbete med olika universitet
och yrkeshögskolor.
I höst startar följande
utbildningar:
• Erfarenhetsbaserad utbildning
till Lärare i Fritidshem
• Solenergiprojektör
• Fastighetsingenjör
• Byggproduktionsledare
• Redovisningskonsult
• Front End Developer
• Data Center Tekniker
• Specialistutbildad under
sköterska mot psykiatri
Om du läser en kurs eller
utbildning på distans på vilket
lärosäte som helst kan du kan
du få tillgång till våra lokaler och
service. Vi finns i Kullbergska
huset bredvid tågstationen. Med
ett passerkort har du tillgång
till fina studielokaler med
teknisk utrustning för att följa
föreläsningar, koppla upp dig på
distansmöten osv. Det finns också
lånedatorer, skrivare mm. att
tillgå. Lokalerna finns tillgängliga
för dig med passerkort alla dagar i
veckan kl. 7-22.

Dels kan du berätta för oss vilka
kompetensbehov din personal
har på både kort och lång sikt
så ska vi försöka hjälpa till att
se vilka relevanta utbildningar
som kan passa just ditt företag
och er personal. Det finns också
möjlighet att vara med i projektet
Kompetens inför framtiden som
erbjuder kompetensutveckling till
personal på företag i Katrineholm
och Vingåker. Här handlar det om
kortare insatser, både praktiska
och teoretiska kurser. Läs mer
här.
Vi vill gärna träffa dig och ditt
företag! Passa på att prata
med oss den 8:e oktober under
Näringslivsdagen då vi kommer
finnas tillgängliga under dagen.
Du kan också läsa mer om
Campus Viadidakt och projektet
Kompetens inför framtiden på
Viadidakts hemsida.
Det går även bra att kontakta
samordnare för högre studier
och projektledare för Kompetens
inför framtiden Malin Hellmér på
malin.hellmer@viadiakt.se

Som företag finns möjligheten att
samarbeta med oss på olika sätt.

Omställningsstöd
Ansökan omställningscheckar från 20 augusti
Med anledning av den pågående
pandemin och det för många
företag i regionen utmanande
ekonomiska läget utlyser Region
Sörmland under perioden
20 augusti – 17 september
en tillfällig möjlighet att söka
omställningscheckar. Syftet är
att främja återhämtning och
utveckling i länet samt bidra
till stärkt omställningsförmåga,

konkurrenskraft och produk
tivitet. Region Sörmland har
för detta ändamål avsatt
upp till fem miljoner kronor.
Ansökningsmöjligheten är öppen
mellan 20 aug – 17 sept och
ansökan sker via Min ansökan.
Beslut fattas och tillkännages
senast 30 september.
Omställningsstöd - Region
Sörmland.

Hur vill du att Katrineholms
kommun ska se ut i framtiden?
– Var med och påverka Katrineholms viktigaste plan!

Foto: Hanna Maxstad

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan för Katrineholms kommun. Vi har valt
att kalla planen för Framtidsplan 2050. För att ta
fram en bra framtidsplan behöver vi veta vad du
tycker.
•
•
•
•
•

Ja! Jag vill vara med och tycka till
Snyggt! Scanna QR-koden med kameran i din mobil eller gå in
på katrineholm.se/framtidsplan2050 för att delta.
Du kan lämna dina tankar om
Katrineholms kommuns framtid till
och med den 31 augusti 2021.

Hur vill du att Katrineholms kommun ska se ut i framtiden?
Vad behöver du för att ha ett bra liv här?
Hur vill du bo och resa?
Vad vill du göra på din fritid?
Vad behöver vi bevara och hur kan vi tillsammans leva mer
hållbart?

Jag har inte möjlighet att delta
digitalt
Ingen fara. Kontakta oss på telefon
0150-577 00 så hjälper vi dig.
QR-kod

Det här är Framtidsplan 2050
Framtidsplan 2050 är Katrineholm kommuns viktigaste
dokument. Här beskriver vi hur vi vill att kommunen ska
utvecklas och hur livet i Katrineholm ska se ut i framtiden.
Framtidsplan 2050 är även en viktig vägledning för oss som
arbetar i den kommunala organisationen och i vårt arbete
med att ta hand om och utveckla Katrineholms kommun.

Framtidsplan 2050 kommer bland annat att berätta:
• Hur livet i Katrineholms kommun ska se ut i framtiden.
• Var det är mest lämpligt att bygga bostäder,
handelsområden, industrier med mera.
• Hur mark- och vattenområden ska utvecklas.
• Vilka värden som behöver bevaras och hur Katrineholms
kommun ska utvecklas i en hållbar riktning.
Följ arbetet och var med och tyck till via vår webbplats.

katrineholm.se/framtidsplan2050
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Nya lokaler
skapar nya
förutsättningar
för Dafo Vehicle

400
Antalet skogsbränder
orsakade av
antändningar från
skogsmaskiner
uppskattas under
tiden 1998 till 2015
till i genomsnitt drygt
400 per år. Den
största, branden i
Västmanland under
2014, omfattade hela
14 000 hektar.
6

Vid förra årsskiftet tog Dafo Vehicle över verksamheten vid
Svensk Brandservice och under hösten blev bytet av lokaler
från Lövåsen till Logistikcentrum klart. Företaget har nästan
dubblat personalstyrkan och står nu redo att förse tillverkare
av arbetsfordon, lastbilar och bussar med kvalificerad
brandsläckningsutrustning.

Börjar en lastbil att brinna riskerar
såväl bil som last och kanske
omkringliggande byggnader att brinna
upp. En skogsmaskin som fattar eld
kan starta en skogsbrand och har du
som fordonsägare otur så täcker inte
försäkringen de skador som uppstår.
Förutom att tredje part drabbas hårt
kan det bli en enormt dyr affär för den
enskilde fordonsägaren.
Ofta får den här typen av
bränder ett snabbt förlopp och är
svårsläckta med handbrandsläckare.
Försäkringsbolagen föreskriver därför,
enligt Brandskyddsföreningens
regelverk, att samtliga fordon och
arbetsmaskiner inom brandfarlig miljö
ska vara säkerhetsutrustade på ett
sätt så att brand förebyggs.
En rätt installerad släckanläggning

kan både rädda liv och spara stora
ekonomiska värden och det är på den
här marknaden Dafo Vehicle verkar.
Dafo har en lång historia både av att
släcka bränder och att se till att de inte
uppstår. Företaget grundades 1919
av John Danielsson och Nils Forssberg
under namnet Danielsson Forssberg
& Co. I mitten på 70-talet gjordes
en namnändring till Dafo Brand i
samband med att man tog steget från
att bara sälja bärbara brandsläckare
till att marknadsföra ett komplett
sortiment av brandskyddsprodukter.
Vid samma tid blev Dafo ett av de
första företagen som började utveckla

Fortsättning nästa uppslag >>>

Stora värden riskerar att gå till spillo om en lastbil börjar brinna. En bra släckanläggning kan spara ägaren mycket pengar.
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De nya produktionslokalerna har gett nya möjligheter för Dafo Vehicle.

integrerad brandsläckningsutrustning
för fordon när krav kom från
försäkringsbolagen att skogsmaskiner
skulle utrustas med det för att bli fullt
försäkrade. Efter hand har kraven
ökat och kommit att omfatta såväl
lastbilar som bussar och marknaden
har därför stadigt växt.
2018 delades Dafo upp i
Dafo Brand, som producerar
och säljer brandsläckare och
brandsläckningsmaterial, och Dafo
Vehicle som erbjuder ett komplett
sortiment av släcksystem för fordon.
Allt från enklare lösningar till
skräddarsydda system för bussar,
skogsmaskiner, gruvmaskiner,
anläggningsmaskiner och
lasthanteringsmaskiner för hamnar.
Dafo Vehicles omsättning är
omkring 280 miljoner kronor och
huvudkontoret ligger i Tyresö
utanför Stockholm. Satsningen på
den internationella marknaden

8

har efterhand ökat. Redan 2014
etablerade man sig med försälj
ningskontor i USA och under 2020 har
kontor öppnats i Finland, Malaysia och
Estland. I januari 2020 tillkom Dafo
Vehicle i Katrineholm genom köpet
av Svensk Brandservice och Dafo
Katrineholm utgör en central del för
produktion och lager.
Svensk Brandservice grundades
av Ingemar Gustavsson 1989.
I början såldes och servades
handbrandsläckare, men i början av
1990 började företaget montera och
serva Dafos släcksystem.
Legotillverkning av släcksystem till
bussar startades genom en kontakt
med MAN-koncernen och en förfrågan
om släcksystem på 200 gasdrivna
bussar i Barcelona. Ett test på plats
föll väl ut och ordern togs hem.
Den följdes av fler order och snart
levererade Svensk Brandservice över i
stort sett hela världen.
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Bussar med en
totalvikt av 10 ton eller
däröver, levererade
efter den 1 januari
2004, ska utrustas
med ett släcksystem
i motorrummet. Det
är en förutsättning
för att få teckna
brandförsäkring.
Svenska Brandskyddsföreningens regelverk

Peter Eriksson vid packningen av de färdiga släcksystemen som levereras till busstillverkarna.

Peter Eriksson är i dag platschef
för Dafo Vehicle i Katrineholm. Han
kommer från Svensk Brandservice
och minns utvecklingen i det lilla
Katrineholmsföretaget väl.
– När vi etablerat oss som
underleverantör till bussbranschen
hamnade vi på vindkraftsidan genom
en kontakt på företaget Bard som
konstruerade vindkraftsystem,
berättar Peter. Vi levererade, i
samarbete med vår partner Funa,
system till två olika tillverkare av
vindkraftverk i Tyskland. Detta gav
också tillfället att montera släcksystem
till generatorplattformar placerade vid
vindkraftsparkerna.
– Här fanns inga givna normer
eftersom det fanns osäkerhet om de
skulle betraktas efter de regler som
råder till sjöss eller om de skulle ses
som plattformar på land eftersom
de var fastmonterade. Allt var
specialbyggen som var spännande

och som också gav bra ekonomi.
En fantastisk utveckling på kort tid
men det är också en stor anspänning
för ett litet företag att verka på en
världsmarknad.
– Runt 2014 köpte Dafo loss
utlandsbiten från Svensk Brandservice
och lät oss i stället bli underleverantör.
För att klara sina behov så investerade
de också i automatisk rörbockning på
Svensk Brandservice, berättar Peter.
Men utvecklingen stannade inte
där. 2019 köpte Dafo Vehicle Svensk
Brandservice, en affär som var fullt
genomförd vid årsskiftet 2020. Lager
och service/montage flyttades till
Katrineholm där produktionen redan
fanns. Utveckling, sälj, administration
och ledning finns kvar i Tyresö utanför
Stockholm.
– Svensk Brandservice lokaler

Fortsättning nästa uppslag >>>

83025
Antalet tunga lastbilar
i Sverige har de
senaste 10 åren legat
konstant kring 80 000,
men ökade till 83 025
stycken vid det senaste
årsskiftet.
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Dafo Vehicles nya varmlager.

”

– Vi har fått
kanonbra
lokaler. KIAB
och deras
fastighetschef
Magnus
Österberg
hjälpt oss med
att anpassa
dem efter våra
behov.
Peter Eriksson,
platschef för Dafo
Vehicle i Katrineholm,
om de nya lokalerna
på Logistikcentrum.
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på Videvägen blev därmed för trånga
och vi letade efter nya lokaler, säger
Peter. Vi hittade de här lokalerna
på Logistikcentrum och började
iordningställandet i mars/april förra
året. Redan i september var det klart och
månaden efter flyttade vi produktionen
från Videvägen och lagret från Tyresö. I
november 2020 var vi igång i full skala.
– Vi har fått kanonbra lokaler med
sammanhängande ytor som förutom
produktionslokaler också innehåller
både kallager, varmlager och bra
förutsättningar för lastning och lossning.
KIAB och deras fastighetschef Magnus
Österberg hjälpt oss med att anpassa
dem efter våra behov och sy ihop en
lösning som passar oss perfekt.
– I de här lokalerna bor vi bra och här
har vi möjlighet att växa. Marknaden är
stark och Dafo Vehicle finns med flera
säljkontor i Sverige men också i USA och
i Asien men all produktion sker här i
Katrineholm.

Det nya kallagret i direkt anslutning till varmlagret.

Dafo har i Katrineholm 41 anställda
inom lager, produktion och service/
montage. Från Svensk Brandservice
kom 25 och fyra följde med från
Tyresö. Resten är nyanställda.
– Vi har fått tag på ett bra gäng
med ny personal. Det har gått relativt
smärtfritt för lager och produktion,
men har varit svårare till service/
montage som förutom teknisk
kompetens också kräver ett mått
av social kompetens då man möter
kunderna direkt och är företagets
ansikte utåt, säger Peter Eriksson.
Men vi har fått in några nya som vi
tror stenhårt på.
– Coronan slog hårt på
busstillverkningen, både vad gäller
stadsbussar och turistbussar.
Vi märkte självklart av det och
räddningen för oss just då var att
det fanns mycket i pipeline i form av
färdiga order. Men eftersom bussarna
inte använts lika mycket under den
här perioden har de inte behövt bytas

ut i samma utsträckning. Det tar
därför ett tag innan vi är tillbaka vid
normal leverans för släcksystem till
bussar. Så vi fick ingen djup dip under
coronan, däremot förmodligen en lite
mer utdragen svacka.
Övergången till eldrivna fordon
är också något som påverkar
förutsättningarna för Dafo Vehicle.
Mycket av det som kan antända ett
traditionellt fordon är kopplat till
bränslesystem och heta ytor vilket
saknas på eldrivna fordon. Å andra
sidan så är en brand i ett eldrivet
fordon betydligt svårare att släcka.
– Vi har ett samarbete med
flera stora tillverkarna för att lösa
problemet. Mycket handlar om att
identifiera dåliga battericeller tidigt.
Frågan om bränder i elbilar är i sin
linda ännu, men den är förstås viktig
att följa för vår del, avslutar Peter
Eriksson.
MATS FREDRIKSSON

Samtliga fordon och
arbetsmaskiner inom
brandfarlig miljö ska vara
säkerhetsutrustade på ett sätt
så att brand förebyggs. Ett
godkänt släcksystem enligt
Brandskyddsföreningens
regelverk SBF 127 är till exempel
DAFO Vehicle Forrex.

11

På gång...
11–12 september
Aptitrundan höst,
Sörmlands Matkluster
23 september
Näringslivsnytt nr 7-2021
8 oktober
Näringslivsdagen vid
Hedenlunda Slott kl 10–15
8 oktober
Nätverks-AW KFV, Hedenlunda
Slott kl 15–17
28 oktober
Näringslivsnytt nr 8-2021
29 oktober
Nätverksfrukost KFV,
Hjälmaregården kl 8–9
1–7 november
Vilda Sörmland 2021,
Sörmlands Matkluster
25 november
Näringslivsnytt nr 9-2021
3 december
Nätverksfrukost KFV, ComMat
kl 8–9
16 december
Näringslivsnytt nr 10-2021

Information från
NyföretagarCentrum
Terminsstart – Nyföretagarcentrums utbildning ”Steget Till Eget” fortsätter
under hösten och vi kommer att fortsatt ha 4 olika teman, affärsplan, budget och
bokföring, trygghet och moms samt Marknadskommunikation. Utbildningen är
kostnadsfri. Mer information och anmälan här.
Mentor – Nyföretagarcentrum driver ett mentorsprogram, där vi kopplar
ihop nystartade företag med mer rutinerade entreprenörer. Så om du har ett
nystartat företag och känner att du skulle vilja ta del av en mentor eller om du är
en entreprenör och känner att mentor det skulle jag gärna vara så hör av er till
Nyföretagarcentrum. Mer info här.

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

Utveckling i kommunen jan–juli
jämfört med året innan

Period
2021
2020
2019
2018
2017

Period
2021
2020
2019
2018
2017

EF/KB/HB
2
0
2
4
3

AB
5
11
10
2
11

Totalt
7
11
12
6
14

EF/KB/HB
27
27
27
31
15

AB
64
57
57
57
77

Totalt
91
84
84
88
92

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

Nyföretagandet i Sörmland januari – juni 2021 jmf med samma period 2020.
I riket har ökningen av nyföretagandet varit drygt 9 % under årets första
sex månader och i Sörmland är ökningen knappt 12 %.
Kommun
Antal 2020
Gnesta
38
Oxelösund
17
Nyköping
171
Trosa
63
Eskilstuna
263
Strängnäs
141
Katrineholm
72
Flen
50
Vingåker
16
Sörmland
Sverige

831
36 729

Antal 2021
31
21
199
63
343
140
84
30
18

Förändring
– 18,4%
+ 23,5%
+ 16,4%
+/– 0%
+ 30,4%
– 0,7%
+ 16,7%
– 40,0%
+ 12,5%

Konkurser 2021 (-20)
3
(0)
5
(3)
16
(22)
3
(8)
29
(36)
13
(19)
7
(14)
6
(4)
0
(0)

929
40 108

+ 11,8%
+ 9,2%

82 (106)
3 095 (3 915)

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.
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Driver du ett etablerat bolag i Södermanland och har en ny innovativ produkt
eller tjänst? Eller är du nybliven entreprenör och står i startgroparna till att starta
ett skalbart bolag? Välkommen att ansöka till Draknäste light.
Draknäste light ger dig möjlighet att kostnadsfritt testa din affärsidé inför en
panel med affärsutvecklare, investerare och erfarna bolagsbyggare. Du får direkt
feedback och konkreta råd och tips för att ta din idé vidare. Efter avslutat näste
har du dessutom möjlighet att få upp till 10 timmars kostnadsfri affärsutveckling
med våra experter inom t ex. digital marknadsföring, säljstrategi, juridik,
kapitalanskaffning mm. till ett värde av 15 000 sek. Här är kriterierna:
• Nybliven entreprenör eller etablerat företag med ny idé
• Verksam i Södermanland
• Skalbar idé, med möjlighet att växa
• Behov av affärsutveckling och expansion
• Vill ta nästa steg för komma vidare
Under hösten 2021 kommer Draknäste light till följande platser i Sörmland:
• 22 September – Strängnäs
• 29 September – Eskilstuna
• 7 Oktober – Vingåker
• 12 Oktober – Oxelösund
Fyll i ansökan här. Efter du skickat in din ansökan blir du kontaktad via telefon.
Du får besked via mail om du blivit antagen till ett av höstens nästen efter sista
ansökningsdag som är är 5 september 2021
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Testa din affärsidé på
ett Draknäste light

Befolkningsökning i
Katrineholm
Befolkningsstatistiken från
Statistiska centralbyrån
SCB, visar att befolkningen
i Katrineholm ökat med 95
personer andra kvartalet
2021. Totalt bor det nu 34 769
invånare i Katrineholms
kommun. Befolknings
ökningen i Katrineholm andra
kvartalet 2021, beror främst
på inflyttning men också på
ett visst födelseöverskott.

Upptäck
Katrineholm
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