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Den årliga undersökningen av Företagsklimatet från 
Svenskt Näringsliv har nyligen presenterats. Resultatet 
visar att vi är stabila och att vi klättrar några steg uppåt i 
rankingen.

Jag har varit med under hela vår fantastiska 
utvecklingsresa från 2006, då vi låg i botten på plats 
284 (av 290) tills nu, då vi ligger på plats 66. Det som 
glädjer mest är inte rankingplaceringen i sig, utan det 
sammanfattande positiva omdöme vi får och de markanta 
förbättringar vi gjort inom områden som t ex upphandling 
och konkurrens från kommunens verksamheter. 

En faktor i denna positiva utveckling över tid är att 
Katrineholm utvecklats betydligt, t ex på handelsområde 
Lövåsen och vårt logistikområde. Parallellt med att man 
växer och verksamheter etableras eller expanderar ställs 
man också på prov och kraven ökar. 

Detta har medfört översyn och förbättring av 
myndighetsutövningen för att underlätta handläggningen, 
att göra det med bästa service och bemötande och så 
snabbt som möjligt. 

De högst prioriterade åtgärderna som företagen 
framhåller som viktigast för att förbättra företagsklimatet 
är;  
• Minskad brottslig och ökad trygghet  
• Ökad samverkan mellan skola och näringsliv 
• Anpassa utbildning efter företagens kompetensbehov
• Bättre dialog mellan kommunen och företag 
• Bättre förståelse för företagande hos kommunens 

beslutsfattare 

Glädjande nog kan vi konstatera att vi aktivt jobbar 
tillsammans med näringslivet i samtliga frågor, som vi 
på sikt hoppas ska ge positivt utslag i denna och andra 
undersökningar men framför allt att det gör skillnad för 
Katrineholm. 

Du hittar information om undersökningen på 
foretagsklimat.se/katrineholm 

CARINA LLOYD  
Näringslivsutvecklare Katrineholms kommun

Ett starkt Katrineholm
kräver ett starkt näringsliv

FOTO: STINA JÄRPERUD

http://foretagsklimat.se/katrineholm


4

I mitten av augusti var Magnus 
Runesson på plats som ny chef för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
Katrineholm. I tjänsten ingår också 
uppdraget som Näringslivschef, en 
kombination som Magnus ser mer 
fördelar än problem med.

– Det kanske inte är så vanligt att 
samma person har båda rollerna men 
det behöver inte vara negativt att den 
kommunala näringslivsverksamheten 
är tillbaka inom Samhällsbyggnads-
förvalt ningen. Det innebär kanske  
en liten balansgång mellan myndig-
hets utövning och näringslivsfrågor 
för oss, men jag känner mig trygg i de 
olika rollerna.

– Myndighetsutövningen är en stor 
del av hur lätt eller svårt vi gör det för 
näringslivet. Med den här lösningen 

har vi nu möjlighet att jobba med 
de frågorna så att det blir lätt att 
starta verksamheter. Jag tycker det 
är bra och känner det som en otrolig 
fördel att vi nu på olika sätt kan vi ge 
näringslivet ännu bättre hjälp när de 
behöver. Uppdraget hänger ihop, från 
strategisk planering till detaljlösningar. 
Som företagare ska man inte behöva 
bli skickad till olika avdelningar 
och man får en person att jobba 
tillsammans med.

– Just nu jobbar vi på Samhälls-
byggnadsförvaltningen med 
översiktsplan 2050. Att ha med 
näringslivsperspektivet där är bra. 
Hur ser till exempel arbetsmarknaden 
ut då? Vi har redan nu 2–3 miljoner 

Med bakgrund som utbildad arkitekt har byggandet 
alltid haft en central roll i hans yrkesliv även om det 
under den senare delen av karriären mest handlat 
om att bygga samhällen ämnade för framtiden. 
Möt Magnus Runesson, ny samhällsbyggnads- och 
näringslivschef i Katrineholm.

Fortsättning nästa uppslag >>>

Magnus Runesson är ny samhällsbyggnads-
och näringslivschef i Katrineholm

”Svårt för en stad att
bygga ett unikt
varumärke utan
ett levande centrum”
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människor på pendlingsavstånd 
från Katrineholm. Det är en fördel 
att ta med det perspektivet och det 
gör också framtiden för oss mer 
spännande.

På avdelningen för näringsliv finns 
också Carina Lloyd vilket ger Magnus 
en extra trygghet i vardagen.

– Carina kan lotsa folk till rätt 
person. Hon har också ett enormt 
nätverk när det gäller det lokala 
näringslivet. Just nu lotsar hon mig 
så att jag får träffa företagare och 
näringsliv för att vi ska kunna göra ett 
bra jobb tillsammans.

Med sig till Katrineholm och sin 
nya tjänst har Magnus Runesson 
en gedigen bakgrund med bred 
erfarenhet från många delar av 
samhällsbyggnadsområdet.

– I grunden är jag utbildad arkitekt 
på KTH och jag var projektledare i 

min egen konsultfirma i 15 år innan 
jag började jobba som stadsarkitekt 
i min gamla hemkommun Gislaved. 
Genom åren har jag också varit bland 
annat planchef och teknisk chef inom 
kommunala förvaltningar och närmast 
kommer jag från tjänsten som chef 
för samhällsbyggnadsförvaltningen i 
Lomma. 

– Det kanske finns de som har 
tankar kring att jag bytt inriktning och 
tjänst många gånger, men att jag har 
mycket med mig från tidigare uppdrag 
är nu en tillgång. Det har gett mig 
en bred kompetens som vuxit fram 
genom de olika uppdragen.

Som ledare har Magnus en mjuk 
men tydlig framtoning och han ser sig 
som en mycket förändringsbenägen 
person.

– Det är egentligen hela grejen. 
Jag försöker analysera. Det är inte så 

”Jag tycker det är bra och känner det som en otrolig fördel att vi nu 
på olika sätt kan vi ge näringslivet ännu bättre hjälp när de behöver.
Magnus Runesson om att Avdelningen Näringsliv sorterar under Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Här på möte med Erik Bjelmrot, avdelningschef Planering och byggande, Pär Knutsson och Robert 
Arconge, Sjötorps Hus samt Caroline Bonde, Ericsbergs Säteri AB.

5,4
Katrineholms har 
34 764 invånare. 5,4 
procent av dem i 
åldern 20-64 driver 
ett eget företag. 
Riksgenomsnittet är 
6,2 procent.
Ekonomifakta.se
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Fortsättning nästa uppslag >>>

att jag hittar på själv, medarbetarna 
vet bäst själva var skon klämmer. 
Jag lyssnar och hjälper till genom 
att ge mandat till förändring – 
kommer in och säger kör. Det är 
en positiv process där förändring 
blir det normala och jag tror att 
medarbetarna också förväntar sig det.

Privat är Magnus en person med 
många hyllor att placera hatten 
på. Mantalsskrivningsplatsen 
är på söder i Stockholm men 
veckodagarna kan också spenderas 
i övernattningslägenheten i 
Katrineholm. Helgerna tillbringar han 
gärna på den gamla föräldragården i 
Småland.

– Gården sköter min systerdotter 
men jag är där varje helg. Dels för att 
stötta henne men också för att hjälpa 
min far som bor kvar på gården.

För att komplicera det här med 

boendet ytterligare tillbringar Magnus 
gärna tiden på resande fot med sin 
man.

– Han är från Israel så vi tillbringar 
också en del tid i Tel Aviv. Han är 
dansare och jobbade tidigare med 
Cullbergbaletten. Just nu är han i 
Berlin där han är regiassistent till 
Mats Ek. De sätter upp olika verk och 
turnerar så det blir mycket resor. 
Vi har hållit på så här i 20 år och 
vi hinner i alla fall inte bli trötta på 
varandra, säger Magnus och skrattar 
lite.

Kulturen är ett stort intresse för 
Magnus och framför allt konsten har 
en stor plats i hans liv.

– Jag är utbildad arkitekt men har 
också gått på konstfack och konsten 
är ett stort intresse men man behöver 

”Jag är utbildad arkitekt men 
har också gått på konstfack 
och konsten är ett stort 
intresse ... I dag har jag har min 
egen ateljé som jag byggt själv 
på gården på landet och där 
kan jag ägna mig åt måleri.

8,4
Antalet nya företag 
per 1000 invånare i 
kommunen i ålder 16-
64 år är 8,4 procent. 
En indikation om hur 
entreprenörskapet ser 
ut. Sverigemedel är 
11,7 procent. 
Ekonomifakta.se
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också kunna försörja sig därav valet 
att i stället satsa på KTH. I dag har jag 
har min egen ateljé som jag byggt själv 
på gården på landet och där kan jag 
ägna mig åt måleri.

Som färdigutbildad arkitekt 
startade Magnus ganska snart egen 
verksamhet

– Jag jobbade mycket åt 
privatpersoner i början. Boendet är 
en stor del av livet och det är kul att 
hjälpa folk att få till bra lösningar på 
sina liv. Man får anpassa sig för att 
lägga upp en plan som de har råd 
med. Man får också se till att de inte 
bygger in sig i ett hörn utan kan ta sig 
till slutmålet även om byggperioden 
blir lite längre än planerat.

Inte många arkitekter har varit lika 
engagerade i genomförandet av sina 
projekt som Magnus.

– Jag gjorde praktik på en 

arkitektbyrå och blev besviken på att 
byggfirmorna inte byggde som det 
var tänkt, så de första 5–6 åren var 
jag med och byggde allt som jag ritat. 
Jag ville vara på bygget och se mina 
ritningar förverkligas.

Även om han inte var utbildad 
snickare så lärde han sig efter hand 
byggandets ädla konst.

– Jag byggde mina föräldrars hus 
själv. Det tog fyra somrar och det var 
en enorm tillfredställelse när det var 
klart.

– Sedan började jag jobba med 
byggfirmor. Jag var kontrollansvarig 
och hade därmed en självklar roll och 
kunde vara med i projektet ända från 
de tidiga idéerna till slutbesiktningen.

Från husritande i egen regi till 
samhällsbyggande i stor skala ser 
Magnus ändå en röd tråd i sin 
yrkeskarriär.

”Boendet är en stor del av livet 
och det är kul att hjälpa folk  
att få till bra lösningar på sina liv.
Magnus Runesson om sin bakgrund som arkitekt.

0,6
Befolkningsökningen i 
Katrineholms kommun 
på treårsbasis är 0,6 
procent. Sverigemedel 
är 2,2 procent.
Ekonomifakta.se
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– Jag har egentligen jobbat med 
samma sak hela tiden, det är bara 
skalan på projekten som ökat. 
Från villor till flerfamiljshus och nu 
kommunal planering. Då blir det 
också andra frågor att hantera som 
handlar om samhällsplanering och 
segregation bland annat. Skalan har 
vuxit men jag kan fortfarande se 
detaljerna när det behövs. Det gäller 
bara att man inte fastnar där.

Med snart tre månader på plats har 
Magnus bildat sig en uppfattning om 
Katrineholm.

– Det är först och främst en 
stad med en stadsstruktur som är 
väldigt attraktiv. En urban kärna 
som premierar att gå och cykla och 
där det är nära till allt. Det finns en 
täthet i centrum som gör det möjligt 
att bedriva handel, restauranger och 
caféer. Centrum är förhållandevis 

robust om jag jämför med andra 
platser och vi har en naturligt bra 
grund att stå på. En genomtänkt 
stadsmiljö som vuxit fram genom 
förändringar utförda med stora 
ambitioner, en struktur man byggt 
vidare på. Allt detta givetvis beskrivet 
ur ett arkitekttänkande, säger Magnus 
och ler.

– Men jag tycker det är fantastiskt 
att vi har de här förutsättningarna. 
Om man inte ser och värdesätter 
kvaliteterna kan man lätt tappa bort 
dem. Nu ska vi fortsätta att förtäta 
så att centrum blir rikt, levande och 
tryggt.

Hur viktigt är det då att ha ett 
levande centrum?

– Det är A och O, säger Magnus. 
En stad som inte har en levande 

Fortsättning nästa uppslag >>>

”Det finns en täthet i centrum som gör det möjligt att bedriva handel, restauranger och 
caféer. Det finns därför en enorm potential i det som vi nu kallar Triangeln, det vill säga 
sydsidan av järnvägen från resecentrum till Vasavägen. Inklusive nya torghuset. 

Magnus Runesson om utvecklingsmöjligheterna för Katrineholms centrum.

42,7
Medelålder på 
befolkningen boende i 
Katrineholms kommun 
den 31 december 2021 
var 42,7 år. Sverige- 
medel var 41,6 år.
Ekonomifakta.se
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centrumkärna kommer att tappa. 
Då åker alla någon annanstans och 
det är svårt för en stad att bygga ett 
unikt varumärke utan ett levande 
centrum. Alla externa handelscentrum 
ser likadana ut. Det är också tryggt 
med människor i centrum. Det finns 
ögon som ser om det händer saker. 
Tänk också på att vi ska gå och 
cykla i framtiden, något som både 
underlättar och underlättas av ett 
levande centrum.

Magnus har en tydlig bild av hur 
Katrineholms centrum ska bli mer 
levande.

– Det finns en enorm potential i 
det som vi nu kallar Triangeln, det 
vill säga sydsidan av järnvägen från 
resecentrum till Vasavägen. Inklusive 
nya torghuset. Ett område som i dag 
mest består av parkeringsplatser 
men som har en enorm potential att 

förstärka Katrineholms stadsmiljö. 
Parkeringsplatserna kan finnas kvar 
men byggas över. 

– Det blir något som syns hos 
alla som åker tåg och 100 000-tals 
människor kan se Katrineholms nya 
ansikte utåt. Det här området kan 
rymma kulturverksamheter men 
också hotell som vi verkligen behöver.

– Det är lätt att ta sig hit men vi 
måste kunna utnyttja den potentialen 
som Katrineholm har på ett bättre 
sätt. Man kan ha event här och folk 
från hela Sverige kan stråla samman i 
Katrineholm men vi behöver då klara 
övernattningsfrågan.

– Vi fick 2017 ett uppdrag från 
politiken att titta på förutsättningarna 
för Triangeln och ta fram ett utkast till 
strukturplan. Arbetet har intensifierats 
under hösten och förhoppningsvis får 
vi ett skarpt planuppdrag inom kort.

”Stoltheten och självkänslan hos alla som bor här 
har ökat och vi har också hittat sätt att utveckla 
kransorterna som växer och vars invånare känner 
sig trygga med den service som finns.

Magnus Runesson blickar framåt och ser hur Katrineholm ser ut om fem år.

45 155
Kommunens 
skatteintäkter per 
invånare är 45 155 
kronor. Sverigemedel 
är 46 732 kronor.
Ekonomifakta.se
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På frågan hur hans Katrineholm ser 
ut om fem år har Magnus snabba 
svar.

– Triangeln är halvbyggd och 
hotellet invigs då. På Samhälls-
byggnadsförvaltningen har vi en 
ännu snabbare handläggning, vi har 
utvecklat vår tillgång till rådgivning och 
vi har en god myndighetsutövning. 
Näringslivet har utvecklats framför allt 
inom tjänstesektorn, besöksnäringen 
och de gröna näringarna men vi har 
också kvar våra industrier. 

– Vi har utvecklat samarbetet med 
Flen och Vingåker. Stoltheten och 
självkänslan hos alla som bor här har 
ökat och vi har också hittat sätt att 
utveckla kransorterna som växer och 
vars invånare känner sig trygga med 
den service som finns.

– Jag hoppas också att vi kan 
utnyttja hela potentialen av 
Katrineholms arbetsmarknad så att 

gränser suddas ut, folk kan försörja 
sig själva och utanförskapet ha 
minskat.

Det är med stort engagemang 
som Magnus Runesson tar sig an 
uppdraget att bygga Katrineholms 
framtid och avsiktsförklaringen är 
tydlig.

– Att få vara med och planera vårt 
framtida hållbara samhälle, påverka 
klimatutmaningarna i positiv riktning, 
skapa trygga, levande stadsdelar och 
miljöer, att ge förutsättningar för ett 
växande näringsliv så fler kan få jobb 
och leva ett bra liv. Något roligare, 
intressantare och mer angeläget kan 
jag inte tänka mig, sammanfattar han.

MATS FREDRIKSSON

”Att få vara med och planera vårt framtida hållbara samhälle, påverka klimat
utmaningarna i positiv riktning, skapa trygga, levande stadsdelar och miljöer,  
att ge förutsättningar för ett växande näringsliv så fler kan få jobb och leva  
ett bra liv. Något roligare, intressantare och mer angeläget kan jag inte tänka mig.

Magnus Runesson om uppdraget som Samhällsbyggnads- och näringslivschef i Katrineholms kommun.

67 737
Kommunens 
kostnader per 
invånare är 67 737 
kronor. Sverigemedel 
är 58 058 kronor.
Ekonomifakta.se
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I april-numret av 
Näringslivsnytt kunde 
du läsa att Katrineholms 
kommun och +Katrineholm 
arbetar med att ta fram 
en platsmarknads-
föringsstrategi. Kanske 
har du pratat med oss om 
det eller svarat på enkäten 
som nyss varit ute. Målet 
med arbetet är att göra 
vår stad mer attraktiv, 
arbeta mer strategiskt med 
marknadsföring och på 
så vis locka hit besökare, 
inflyttare, kompetens, 
företagare, etablerare med 
flera. 

I förstudien ingår bland annat 
en boende- och flyttanalys som är 
framtagen ihop med de tjänstemän 
som arbetar med kommunens nya 
översiktsplan – Framtidsplan 2050. 
Denna finns att läsa på kommunens 
hemsida för er som är intresserade. 

Analysen pekar på trender som 
gynnar Katrineholm, vilka personer 
vi kan locka hit och vad de önskar 
för att ta ett arbete eller bosätta 
sig här. En kompletterande analys 
med fokus på näringslivet görs just 
nu av Kairos Future. Målet med den 
är att få vägledning kring trender 
som påverkar framtidens näringsliv, 
hur Katrineholm förhåller sig till 
och utmärker sig i jämförelse med 
andra kommuner samt strategiska 
slutsatser och rekommendationer 
kring framtidens näringsliv i 
Katrineholm. Denna beräknas vara 
klar i december. 

Vi arbetar vidare med 
Katrineholms egenskaper samt vad 
vi ska utveckla och marknadsföra 
för att öka attraktionskraften. I 
både workshops, enkäter och 
attitydundersökning beskriver ni, 
katrineholmarna och personer i 
närområdet, staden med ord som 
lugn, vänlig, trygg och till viss del 
tråkig. 

Vi ser att stoltheten för vår stad 
kan förbättras. Men, vi ser också en 
stad med otroliga möjligheter och 
många människor som vill. Vi har så 

mycket bra att vi har svårt att välja 
vad vår särskiljare är. Detta säger 
även platsvarumärkeskonsulten 
vi tagit hjälp av. Vi har ett bra 
läge, en vacker natur med leder 
och badplatser, offentlig konst 
samt idrottsanläggningar som 
skapar förutsättningar för många 
idrotter och ett bra företagsklimat. 
Vi behöver dock välja spår, välja 
en position och något som vi 
framåt vill att andra förknippar 
Katrineholm med. Mitt i detta är vi 
just nu. Nästa steg är att få fram en 
varumärkesplattform och en strategi 
för fortsatt arbete. Även denna ska 
vara klar till årsskiftet. 

Allt det ni gör bidrar till stadens 
attraktivitet. Era satsningar, goda 
service och vilja att bidra till platsen. 
Vi alla tjänar på att det pratas 
gott om och att det går bra för 
Katrineholm.

Är du nyfiken eller har input, 
tveka inte att höra av dig till Camilla 
Lindgren, kommunikationsstrateg på 
Katrineholms kommun  
camilla.lindgren@katrineholm.se 
eller Jakob Jansson på +Katrineholm  
jakob.jansson@pluskatrineholm.se

Vi tillsammans skapar
varumärke Katrineholm

Från en av de workshops som hölls i augusti.
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I årets företagsklimat-
ranking hamnar Katrine-
holm på plats 66 i Sverige 
och på plats tre i länet. 
Rankingen bygger på 
företagarnas svar från 
en undersökning som 
genomfördes våren 2022. 

 
Varje år genomför Svenskt Näringsliv 
en stor undersökning bland landets 
företagare. Den ligger till grund för 
deras prestigefyllda ranking som 
publicerades den 28 september. 
Katrineholm klättrar 13 platser 
sedan förra årets mätning och 
hamnar på plats 66.

– Det gör mig glad att höra 
att näringslivet har en så positiv 
upplevelse efter sina kontakter 
med Katrineholms kommun. 
Varje samtal och varje kontakt är 
oerhört viktig. Vår ambition är att 
bli än mer lyhörda, kompetenta, 
tydliga och snabba, säger Magnus 
Runesson samhällsbygg nadschef på 
Katrineholms 
kommun.

– Det är 
positivt att vi 
fortsätter att 
få väldigt fina 
omdömen från 
våra lokala 
företagare, 
och att 
de satsningar vi gör för att 
skapa och bibehålla ett positivt 
näringslivsklimat i kommunen bär 
frukt. Det finns förstås områden där 
vi behöver förbättra oss, men där är 
jag övertygad om att vi har potential 
att ta ytterligare steg tillsammans 
och i samverkan mellan näringslivet 
och kommunen. Ett välfungerande 
samarbete mellan kommun och 
näringsliv är en förutsättning för att 
våra lokala företag ska kunna växa 

och utvecklas, 
och för att nya 
företag ska 
vilja etablera 
sig här, 
säger Johan 
Söderberg (S) 
kommunsty-
rel sens 
ordföran de.

– Det är glädjande att vi behåller 
vår position i länet och att vår 
samverkan med näringslivet i 
bland annat Näringslivsrådet visar 
resultat i mätningen, säger Christer 
Sundqvist (M) kommunstyrelsens 
vice ordförande och ordförande 
i Katrineholms kommuns 
näringslivsråd.

Om rankingen: Sedan mer än 20 
år tillbaka mäter Svenskt Näringsliv 

företagens 
upplevelse av 
företagsklimatet 
i den kommun 
som de är 
verksamma i. 
Undersökning-
en 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. 

Katrineholm klättrar 13 platser 
i årets företagsklimatranking

Magnus Runesson Johan Söderberg Christer Sundqvist

https://www.foretagsklimat.se/katrineholm/ranking
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Region Sörmland kan nu 
berätta om utfallet för höstens 
omställningscheckar:
•  Totalt ansökte 107 Sörmlands 

företag, varav 96 företag fick 
godkänt för sina ansökningar.

•  Stöd har beviljats för 6,5 Mkr

•  30 % av stödet nådde kvinnoledda 
företag

• 14 % av stödet nådde företag 
med utlandsfödd företagsledare

• 14 % av stödet nådde företag 
med ung företagsledare (19-34 år)

Alla kommuner i Sörmland har 

företag som beviljats stöd. Fem 
Katrineholmsföretag beviljades stöd 
för digitalisering, affärsutveckling 
eller kompetens-utveckling; 
Alfamax AB, Forss IT AB, J&G 
Teknikkonsult, Nordic Pacific Foods 
AB och Oppunda Svets och Mekanik. 

Äntligen kan vi ses igen och då är det dags att återigen 
samlas för en omvärldsdag för turismindustrins alla 
branscher. Under dagen spanar vi tillsammans både 
när och fjärran. Det blir en inspirerande dag med 
fokus på platsutveckling, förändrade resebeteenden, 
internationella trender och hur vi gemensamt kan möta 
dessa.
Under eftermiddagen kommer vi att ordna ett 
matchmakingevent för företag och aktörer som vill skapa 
nya samarbeten och affärer tillsammans.

Dagen vänder sig både till verksamma i turismindustrin, 
näringsliv och ideella verksamheter, kommuner och 
regioner. 

Eventet är den 16 november, kl 9–16 på Solbacka. 
Frukostfika serveras från kl 8.15 – programmet drar igång 
kl 9.00
Anmälan:  Turismindustrins dag
Kostnadsfritt deltagande. 

Stua och Destinationsutveckling Sörmland arbetar för att 
ge dig de senaste trendspaning-arna och statistiken. Vi 
uppdaterar löpande på Destinationsutveckling.com med 
artiklar som lyfter olika ämnen och omvärldsspaningar 
som är aktuella både för dig som driver företag och dig 
som jobbar företagsfrämjande för turismindustrin.

Läs våra senaste tre artiklar!
• Turismens utveckling efter pandemin – en 

omvärldsspaning
• 9 konsumenttrender att tänka på för turismindustrin
• Internationella besökare hittar tillbaka till Sörmland 

efter pandemin 

Turismindustrins dag
– en omvärldsdag för dig i turismindustrin

Beviljade omställningscheckar 2022

Vi omvärldsbevakar åt dig

https://sv-se.invajo.com/event/stua/turismindustrinsdag/invite?utm_campaign=unresponded_guests_reminder&utm_source=email&utm_medium=email
https://www.destinationsutveckling.com/category/aktuellt/nyheter/
https://www.destinationsutveckling.com/turismens-utveckling-efter-pandemin-en-omvarldsspaning/
https://www.destinationsutveckling.com/turismens-utveckling-efter-pandemin-en-omvarldsspaning/
https://www.destinationsutveckling.com/9-konsumenttrender-att-tanka-pa-for-turismindustrin/
https://www.destinationsutveckling.com/internationella-besokare-hittar-tillbaka-till-sormland-efter-pandemin/
https://www.destinationsutveckling.com/internationella-besokare-hittar-tillbaka-till-sormland-efter-pandemin/
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Kommande
upp -
handlingar 
Inom områdena nedan planerar 
Katrineholms kommun upphandlingar.  
Några upphandlingar annonseras inom 
kort och andra har längre startsträcka. 
Listan uppdateras fortlöpande, objekt 
kan tillkomma eller försvinna beroende 
av de ekonomiska förutsättningarna. 

• Personlarm 2022 
• Fönsterputs
• IT-partner
• Cyklar och reparationer
• Buss med chaufför
• Socionomtjänster
• Skafferiavtal
• Schemaläggningssystem till 

Bildningsförvaltningen Fordon
• Städmaskiner
• Revisionstjänster 2023
• Direktupphandling av Reparationer av 

MAC-datorer
• Språktester av elever och inför 

anställning
• Direktupphandling av 

Ljudutjämningssystem

För att gynna och stärka den sörmländska industrins konkurrenskraft 
i framtiden har Regionförbundet satsat extra resurser. Uppdraget har 
gått till Almi Sörmland och MITC (Mälardalens Industrial Technology 
Center). 

Genom att göra en behovsanalys av ert företag, kan vi tillsammans se 
vilka affärs- eller produktutvecklingsinsatser som kan gynna er tillväxt. 
Det kan till exempel vara vidareutveckling av en specifik produkt, 
lönsamhetsstyrning, coachning av en vd eller ledningsgrupp, till 
personalfrågor och potentiell internationalisering.
Då vi har ett stort nätverk av aktörer, som till exempel Business 
Sweden, EKN, Exportrådet, Tillväxtverket, samt lärosäten och 
forskningsinstitut, finns goda möjligheter att hitta nya partners och 
affärsmöjligheter.

Kontakta oss om ni vill höra mer, har frågor och funderingar eller vill att 
vi ska komma ut och träffa er för ett personligt möte. 
Rådgivare:   Anton Manhem, Almi Sörmland, telefon 
076-129 99 68
Mer information: FRIS - Framtidens industri i Sörmland - almi

Framtidens
industri
i Sörmland

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/region/sthlmsormland/fris-framtidens-industri-i-sormland/
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Små och medelstora företag i Södermanlands, 
Västmanlands och Upsala län kan ta del av kostnadsfri 
och skräddarsydd rådgivning för att sänka sina 
energikostnader. Nu erbjuder Energikontoret 
i Mälardalen oberoende stöd inom ramen för 
projektet Omställningslyftet. Genom att medverka i 
Omställningslyftets nätverk för företag får du tillgång till 
expertstöd inom energieffektivisering och hjälp att möta 
dina specifika energiutmaningar, oavsett bransch. 

Energikontoret i Mälardalen erbjuder:
Individuell rådgivning
•  Platsbesök med energigenomgång – vi hittar dina 

energitjuvar.
•  Energiberäkningar – vi ger förslag på lönsamma 

åtgärder.
•  Bollplank – vi svarar på dina energifrågor.
•  Finansiella stöd – vi hjälper dig med ansökan om 

investeringsstöd för hållbara åtgärder, som regionala 
omställningscheckar och Naturvårdsverkets 
Klimatklivet.

Nätverksträffar
Energikontoret i Mälardalen sätter dig i kontakt 
med branschkollegor och företag med liknande 
energiutmaningar, så du kan ta del av deras erfarenheter 
och lösningar.

Den senaste kunskapen
Vi bjuder löpande in till kunskapshöjande seminarier med 
forskare, företag och experter inom energieffektivisering.

Kontakta oss
Det är helt kostnadsfritt att delta i Omställningslyftet. 
Boka gärna ett möte med oss, på plats eller digitalt, för att 
prata om hur vi kan stötta din verksamhet på bästa sätt.

Mostafa Saleh, 070-816 52 64
mostafa.saleh@energikontor.se

Johannes Ansved, 073-262 41 07
johannes.ansved@energikontor.se

OM ENERGIKONTORET I MÄLARDALEN
Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som ägs av kommuner i Södermanlands, 
Västmanlands och Uppsala län. Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar 
energiutveckling och minskad klimatpåverkan i Mälardalen. I samverkan 
med myndigheter, lärosäten och näringsliv på lokal, regional, nationell och 
internationell nivå erbjuder vi kompetens inom hållbar energiutveckling.

OM OMSTÄLLNINGSLYFTET
Omställningslyftet är ett nationellt samverkansprojekt, mellan sex 
regionala energikontor, som ska underlätta affärsdriven klimatomställning 
för små och medelstora företag. Kärnan är företagsnära vägledning 
från affärsutvecklare, experter och forskare för att skapa hållbara, 
konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer.
Projektet är en satsning från Tillväxtverket, Swedish Research Institutes 
(RISE), Sveriges Inkubatorer och Science Parks (SISP), Energikontoren 
Sverige, Industriellt Utvecklingscentrum (IUC) och Svenska Miljöinstitutet 
(IVL). Sammanlagt 150 miljoner ska användas för att hjälpa företag 
i energiomställningen, och projektet delfinansieras med medel från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).

Erbjudande:

Kostnadsfritt energistöd
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Sörmlands
Innovations-
vecka 2022
Boka redan nu in 14 till 18 november för 
Sörmlands Innovationsvecka 2022. En fullspäckad 
vecka inleds den 14 november 2022. Så blocka 
din kalender redan nu så att du kan dra nytta 
av så mycket som möjligt av vad Sörmlands 
Innovationsvecka har att erbjuda. 
Sitter du och ruvar på en innovativ företagsidé, 
eller har du redan en verksamhet att 
utveckla? Ökad innovation och internationell 
konkurrenskraft är viktigt för att stärka 
nyföretagande och utveckling av befintliga företag.
Save the date SIV – Region Sörmland
Program kommer inom kort

Den 15 november anordnar 
Mälardalens universitet 
en eftermiddag för små 
och medelstora företag i 
Sörmland. Det är ett tillfälle för 
företag att träffa universitetet, 
studenter och forskare, ta 
del av praktiska exempel från 
företag som berättar om sina 
erfarenheter och insikter av 
samverkan med universitetet. 

• Hur kommer jag i kontaktat 
med studenter? 

• Vad innebär ett 
uppsatsarbete/exjobb och 
hur genomför man det i vår 
verksamhet?  

• Vad finns det för 
möjligheter att stärka mina 
kompetenser och utbilda 
anställda?  

• Varför är SMF så viktiga 
för forskningen på MDU 
och hur kan det bidra till 
utveckling av mitt företag? 

Anmäl dig här. Campus Eskilstuna. Fotograf Jonas Bilberg

Samverka med
Mälardalens Universitet

https://utvecklasormland.se/nyheter/save-the-date-siv/
https://www.create.se/siv/
https://mdh.mira.se/Events/1913/Apply


 
 

Almi och Sörmlands Sparbank bjuder in till 

Inspirationsmässa 
där du som kvinnlig företagare får möjlighet att ställa ut och presentera  
ditt företag. Under mässan bjuds det på korta spännande föreläsningar  
och lättare förtäring.

När: Torsdagen den 17 november kl 15–18.
Var: D11, Drottninggatan 11, Katrineholm.

 Anna Bergström, återbrukskonsult:  Alla snackar om  
      hållbarhet – vad betyder det egentligen? 
 Anna Falk, marknadschef på Sörmlands Sparbank  

och tidigare chefredaktör och journalist: Så fångar du pressens intresse.
 Emma Hedman, projektledare Unga aktiesparare: Nå nya målgrupper  

på TikTok.
 Hannah Larsson, Företagarna: Lida gård.

Passa också på att träffa Almi och Sörmlands Sparbank och prata om 
företagandets möjligheter och utmaningar.

Anmäl dig på www.sormlandssparbank.se/nätverksträff, senast den 10/11.  
Begränsade antal platser så först till kvarn gäller. Deltagande är gratis,  
men tänk på matsvinnet och avboka din plats om du får förhinder.

Om du vill ställa ut på mässan finns det plats för cirka 25 utställare, ange detta i anmälan.

Vid frågor kontakta Anna Vikström 016-541 10 98 eller Birgitta Bäckman 0150-658 31.

Nätverksträff 
för Kvinnliga  
Företagare  

KFV

Lotteri  
med fina vinster, 

ta med 
visitkort!

Välkommen!

1818

Anmäl dig här!

https://www.allready.net/pls/nvp/!evt.go?CID=3043&MID=34&category_id_=1&command=3&eventid=38665&popid=0&ec=RXIEGHNIIHGXMVMNWEBS


14–18 november
SIV, Sörmlands 
innovationsvecka 

16 november
Turismindustrins dag

17 november
Inspirationsmässa kvinnligt 
företagande

24 november
Näringslivsnytt 9 utkommer

2 december
Nätverksfrukost

15 december
KatrineholmsJul

15 december
Näringslivsnytt 10 utkommer

Nyföretagandet i Sörmland januari – sep 2022 jmf med samma period 2021.  
Fortsatt bra fart i Katrineholm. NyföretagarCentrum KFV har dock märkt 
av en inbromsning och svagare intresse för rådgivning den senaste tiden. 
Sannolikt pga. ökad oro, räntehöjningar m.m.

Kommun Antal 2021 Antal 2022 Förändring Konkurser 2021    2022 
Katrineholm 108 152 + 40,7%  9  13
Oxelösund 24 29 + 20,8% 5  1
Flen 43 49  + 14,0% 7  9
Strängnäs 196 194 – 1,0% 15  9
Gnesta 49 48 – 2,0% 3  7
Nyköping 287 273 – 4,9% 23  26 
Vingåker 28 26 – 7,1% 0  1
Eskilstuna 466 424 – 9,0% 42  37
Trosa 89 70 – 21,3% 3  7  
Sörmland 1290 1265 – 1,9%  107 110 
Sverige 56 971 54 983 – 3,5%   

Katrineholms kommun, enhet Näringsliv har en egen sida på 
LinkedIn där vi lägger ut intressant näringslivsinformation.  
Vi vill ha er hjälp att bygga upp ett stort nätverk och hoppas 
du vill följa och dela våra inlägg.
Sidan hittar du här.

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

Form  2022  2021 Förändr.
Aktiebolag  10 7 +143%
Enskild firma 7 5 + 40%
Handelsbolag 0 0 0
Kommanditbol. 0 0 0
 17 12 +42%

Källa: Nyföretagarbarometern / NyföretagarCentrum

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

Form  2022  2021 Förändr.
Aktiebolag  123 76 +16%
Enskild firma 26 30 – 13%
Handelsbolag 3 2 + 50%
Kommanditbol. 0 0 0
 152 108 + 41%

Nyföretagande i Sörmland

Nyföretagarbarometern
Antal nyregistrerade företag i Katrineholm
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https://www.linkedin.com/showcase/n%C3%A4ringsliv-katrineholm/?viewAsMember=true
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