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Entreprenörskap är en naturlig och självklar del av 
grundskolan i Katrineholm. Det innebär att lärarna 
planerar och genomför undervisning där eleverna får 
utveckla kunskaper och metoder för att driva projekt.  
Undervisningen syftar till att bidra till att eleverna utvecklar 
sina personliga resurser, stimulerar deras kreativitet och 
ger driv att omsätta idéer i praktisk verksamhet. 

I våra gymnasieskolor tar vi ett steg till, där vill vi 
främja både innovationstänkande och företagande. Vi 
anser det av stor vikt att eleverna utvecklar förståelse för 
entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen.

Vi gör det för att dagens unga både är morgondagens 
arbetstagare och arbetsgivare. Därför behöver 
Katrineholms skolor förmedla kunskap om näringslivet 
och företagande så att ungdomarna är förberedda för 
arbetslivet.

Vi är många anställda i kommunen som jobbar för att 
skapa bra förutsättningar för att du ska kunna driva ditt 
företag så enkelt och hållbart som möjligt. I det här numret 
av Näringslivsnytt fokuserar vi därför på entreprenörskap 
i skolan.

Men det är inte bara genom våra medarbetare som 
vi stimulerar entreprenörskap. Vi samarbetar också 
med många olika organisationer, till exempel med Ung 
Företagsamhet i Sörmland. Ung Företagsamhet ger 
barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin 
kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap på 
skoltid.

Koppling mellan skola och näringsliv är en mycket viktig 
framtidsfråga. Vår ambition är att utveckla samarbetet 
med er i näringslivet så att såväl våra elever och företagen 
i Katrineholm har de allra bästa förutsättningarna.

Nu och i framtiden.

 PASCAL TSHIBANDA  JOHAN LINDEBERG
 Tf. förvaltningschef  Förvaltningschef
 Samhällsbyggnadsförvaltningen  Bildningsförvaltningen

Skolan och näringslivet
Foto: Therése Larsson.
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Brist på arbetskraft med rätt kom-
petens är ett problem för näringslivet. 
Potentiella utvecklingsmöjligheter 
kan snabbt grusas när företagen inte 
hittar personal med rätt kompetens.
Problemet är inte nytt. 

Tillverkningsindustrin har de 
senaste decennierna genomgått 
en stor förvandling. Dels vad gäller 
arbetsmiljön men framför allt inom 
produktionsprocessen. Robotar och 
datorer är viktiga komponenter i allt 
från konstruktion och produktion till 
administration och dokumentation. 
Arbetsplatser och arbetsmoment ser 
inte likadana ut i dag som de gjorde 
för en generation sedan. Större krav 
på teknisk utbildning ställs också på 
de som ska anställas

Tyvärr har den negativa bilden 
av industrin som en smutsig och 
skitig arbetsmiljö där tråkiga 
momentarbeten utförs i mångt och 
mycket levt kvar. 

Konsekvensen har blivit att 
ungdomar under lång tid inte sökt 
sig till tekniska utbildningar samtidigt 
som kunskapskraven har gjort det 
svårt att hitta personal bland de 
som är arbetslösa. Kronisk brist på 
exempelvis CNC-operatörer har under 
lång tid varit hämmande för näringen. 

Det här drabbar inte bara de stora 
industriföretagen utan även deras 
underleverantörer samtidigt som det 
påverkar nyföretagandet negativt 
deftersom bra idéer inte kan sättas i 
sjön.

Att bristen på utbildade tekniker åtgärdas är en 
framtidsfråga för landet. Genomloppstiden i det 
svenska skolsystemet är 20 år så det kanske gäller att 
skapa ett teknikintresse för barn redan på fritidsnivå 
för att de sedan ska intressera sig för teknik vid 
gymnasievalet. För Katrineholms del är KomTek och 
Katrineholms Tekniska College verktygen att lösa 
problemen med.

”Huvudsyftet med 
KomTek är att vårda 
och öka intresset för 
teknik, programmering 
och entreprenörskap.

Martin Olsson, verksamhetsledare 
på KomTek Katrineholm. 

KomTek och
KTC lär elever
hitta tekniken
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Teknikutvecklingen har inneburit att industrin ställer nya krav på de som ska anställas vilket lett till brist på arbetskraft. Bland 
annat saknas CNC-operatörer. CNC står för Computer Numerical Control och en CNC-operatör ansvarar för en datorstyrd maskin 
för mekanisk bearbetning av arbetsstycken. arbetet innebära allt från att läsa ritningar och programmera till att rigga och 
övervaka. Genomsnittslönen för en CNC-operatör ligger idag på drygt 30 000 kr.

”Ämnen som biologi, 
fysik och kemi fixar 
skolorna men de 
behöver hjälp med 
teknik. Det kan 
handla om styr- och 
reglerteknik men också 
om att bygga och 
programmera.

Martin Olsson om KomTeks 
arbetsuppgifter.

Sverige är alltså i stort behov av 
att fler flickor och pojkar väljer 
ett yrke inom teknikområdet. Vi 
behöver ingenjörer, uppfinnare 
och entreprenörer och insikten om 
detta födde idén till en kommunal 
entreprenörs- och teknikskola, 
KomTek. 

Inspirationen kom från musik- 
och kulturskolorna som haft en stor 
betydelse för Sveriges framgångar 
inom musikexporten.

Från att ha startat i Örebro 
hösten 2002 som ett projekt 
inom EU:s Equalprogram med 
Örebro kommun, Nutek och AMS 
i ett utvecklingspartnerskap har 
verksamheten växt till att nu omfatta 
16 kommuner.

2009 avslutade Nutek det 
entreprenörsprogram som KomTek 
sorterat under och Tekniska 
Museet tog över ansvaret som 
nationell koordinator. 2013 valde 
Tekniska Museet och KomTeks 
verksamhetsledare att starta den 
ideella föreningen KomTek Sverige 
där Tekniska Museet i stället blev en 
strategisk samarbetspartner.
Föreningen organiserar i dag 
det nationella nätverket, driver 
utvecklingen av konceptet samt följer 
upp efterlevnaden av de nationella 
verksamhetskraven. KomTek 
Sverige leds av en styrelse med 
representanter från alla regioner.

Fortsättning nästa uppslag >>>
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Lego är ett av de byggmaterial som KomTek erbjuder eleverna att arbeta med för att skapa tekniska produkter.

Sedan snart tio år tillbaka 
finns KomTek i Katrineholm 
som en kommunal Teknik- och 
entreprenörsskola för fritidskurser 
och stöd till elever i skolan. 
Samverkanspartners är Skolverket, 
Teknikföretagen, Teknikcollage, 
Cetis Linköpings Universitet och 
Kodcentrum ideella förening för att 
introducera programmering för yngre 
barn.

På översta våningen på Kungsgatan 
2 kan barn och unga gå på teknisk 
fritidsverksamhet. Här tar KomTek 
emot skolklasser och härifrån åker 
man också ut till skolorna för att stötta 
dem under skoltid.

– Huvudsyftet är att vårda och öka 
intresset för teknik, programmering 
och entreprenörskap, säger Martin 
Olsson som sedan sex år tillbaka 
är verksamhetsledare på KomTek 
Katrineholm. En verksamhet som är 
ett komplement till det som erbjuds 
inom den ordinarie skolgången.

– Ämnen som biologi, fysik och 
kemi fixar skolorna men de behöver 
hjälp med teknik. Det kan handla om 
styr- och reglerteknik men också om 
att bygga och programmera, förklarar 
Martin.

– Det här sättet att arbeta sparar 
också pengar. På varje skola behöver 
man inte själva ha allt material som 
behövs. Det gäller även personal. 
Kommer det ut nya produkter på 
marknaden har vi resurser både för 
omvärldsbevakning och inköp av 
exempelvis hårdvara och appar. Vi har 
vårt nätverk inom KomTek Sverige och 
vårt kunnande om vad som gäller och 
behövs för näringslivet i Katrineholm. 
Man kan låna utbildningsmaterial av 
oss eller vara här och ha lektioner. 
Funkar lånet bra kan skolorna köpa in 
materialet själva.

KomTek kan också tillhandahålla 
NTA-lådor för skolorna. Det är 
skolutvecklingsprogram inom 

Åk 2
Det finns många för
domar om industrin. 
Redan i årskurs 2 anser barn 
att industrin är en smutsig 
arbetsplats, trots att mycket få 
barn i den åldern själva besökt 
en industri.
I Sörmland följer gymnasie-
valet mycket av den historiska 
könsuppdelningen. Det 
finns gymnasielinjer med 
100% flickor liksom det finns 
linjer med 100% pojkar på 
ett underlag av drygt 10 000 
elever.

Statistik från 2019 
sammanställd av  Science 
Center Sörmland

Lego används som byggmateri-
al vid KomTek
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Med hjälp av KomTeks 3D-printrar kan eleverna tillverka prototyper av sina produkter.

Fortsättning nästa uppslag >>>

naturvetenskap, teknik och matematik. 
Pedagogerna kan gå en utbildning inom 
ett tema och sedan låna en låda med 
material under en termin för att jobba 
med klassen. 
– Undersökningar visar att de barn 
som jobbar med dem får bättre betyg 
än de som inte gör det. De finns 100 
lådor i kommunen och vi skickar ut 
50 till olika skolor varje termin. De 
innehåller 20–25 olika teman att jobba 
med, exempelvis Vatten, ljud och luft 
för förskolorna och ämnen som Jämföra 
och mäta för årskurs 1, Från frö till frö 
för mellanstadiet och Magneter och 
motorer för årskurs 6–7.
– Vi vill skapa ett lustfyllt lärande som 
blir konkret i det praktiska, säger Martin. 
Man bygger och testar saker som 
legorobotar eller liknande. Konstruerar, 
bygger och provar. Funkar det eller 
funkar det inte. Går tillbaka, gör om, gör 

NTA är ett helhetskoncept för skolutveckling inom naturvetenskap, teknik 
och matematik. Illustration: ntaskolutveckling.nu

Lego används som byggmateri-
al vid KomTek
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rätt och till slut fungerar konstruktionen. 
Allt blir tydligt och konkret.

Förutom det lokala behovet av 
kompetensförstärkning är också 
Sörmland som region beroende av god 
tillgång på kompetens för att kunna ligga 
i framkant. Region Sörmland vill därför 
skapa ett sammanhållande science 

Återanvändning, mijötänk och cirkulär ekonomi är viktiga ledord på KomTek. Sang Ho tar reda på förpackningsmaterial för att 
kunna använda det i arbetet med eleverna. Han är utbildare på Komtek men arbetar också som ungdomsinformatör på KTC.

Med hjälp av laserskärare som skär i trä, 
läder eller plast kan eleverna skära ut 
delarna i sina konstruktioner och bygga 
ihop dem på riktigt.
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KomTek förfogar också över en studiolokal som med fördel kan användas för film- och podinspelningar.

center, både fysiskt och digitalt för de 
som redan i dag verkar i länet. 
Projektet, som nu är i uppstartsfas, 
heter Science Center Sörmland och 
syftet är att bidra till att tillgodose 
Sveriges men främst Sörmlands behov 
av framtida kompetens och ökad 
innovation genom stärkt och breddad 
rekrytering av arbetskraft samt stärka 
förmågor inom entreprenörskap och 
innovationsutveckling. 

Projektet finansieras förutom 
av Region Sörmland också av 
Sparbanksstiftelsen Rekarne, 
Sparbanken Rekarne, Sörmlands 
Sparbank och Länsförsäkringar.
Det leder till ett Digifysiskt Science 
Center som kommer att vara 
tillgängligt för allmänheten men den 
primära målgruppen är barn och 
ungdomar i åldrarna 10–16 år och 
KomTek Katrineholm är här den lokala 
motorn.

– KomTek finns inte i Flen 
och Vingåker men genom det 
här projektet, som där leds av 
NyföretagarCentrum, får de pengar 
och det praktiska arbetet hanteras 
sedan här av oss som kommer att 

vara där en och en halv dag i veckan, 
förklarar Martin Olsson. Vi kan också 
periodvis tillbringa en längre tid 
i exempelvis Vingåker för att låta 
material av ett visst slag få arbeta 
fokuserat den kommunen.

I Katrineholm jobbar vi med  
förskola och grundskola. Ju mer  
samverkan vi kan ha med 
organisationer som Nyföretagar-
Centrum och Unga Företagare UF 
desto bättre.

Martin Olsson har jobbat med 
KomTek sedan 2016 och han har 
märkt att intresset för teknik succesivt 
har ökat. Fler skolklasser kommer 
på besök och deltagandet på Maker 
Space ökar.

– Genom Maker Space når vi en 
bred målgrupp. Det är på kvällstid och 
då är det fritt att komma och ta del 
av våra lokaler och utrustning. Man 
får en introduktion i hur utrustningen 
fungerar men i övrigt är det inga 
ledda aktiviteter. Barn upp till 11 år 
är välkomna tillsammans med sina 

Fortsättning nästa uppslag >>>

11,8%
Totalt rekryterar NA och 
TE 11,8% av eleverna på 
gymnasiet i Katrineholm. 
I Sörmland är snittet 
16,9%, i Sverige 22,4%.
På naturvetenskapliga 
programmet på KTC 
är 65% kvinnor och 
35% män. På tekniska 
programmet är 14% 
kvinnor och 86% män.
Statistik från 2019 sammanställd 
av Science Center Sörmland.

Jämförelse: I Borlänge går 
33% av eleverna NA- eller TE-
programmet. I Borlänge finns 
Sceince Center 2047 som sedan 
drygt 20 år har skolans uppdrag 
att från förskola till och med 
gymnasiet driva intresset för 
naturvetenskap och teknik.



10

föräldrar så här kan man skapa en kul 
kvällsaktivitet för hela familjen. 

– Den som bara är nyfiken kan 
också komma hit och testa. Här finns 
3D-skrivare, retrospel, lego, slow 
motion-kamera, VR och mycket annat. 
Många bygger tekniska konstruktioner 
i grupper.

– UF-företagen kan också komma 
hit och bygga prototyper med hjälp av 
våra 3D-skrivare. Det för dem ett steg 
närmare näringslivet, säger Martin.

– Vi vill vara med och bryta den 
traditionella bilden av industri och 
synen på teknik. Vi vill visa hur jobben 
ser ut i dag. Att till exempel arbeta 
med en skotare går inte att jämföra 
med hur skogsarbetarna jobbade 
med motorsåg för 30 år sedan. Det 
har hänt en del. Arbetsmiljön inom 
industri och andra tunga jobb har 
ändrats. Ny teknik har kommit in 
och med den också nya krav på 
kunskaper.

I barnens val av utbildningsväg finns 
också föräldrarna och det är viktigt för 
KomTek att nå också dem.

– På våra kvällskurser är det lite 
blandat och framför allt när det gäller 

yngre barn så är ofta föräldrar med. 
De kan sitta tillsammans med sina 
barn och bygga lego. Man kan också 
ha barnkalas här. Genom Maker 
Space når vi föräldrarna, men ju äldre 
eleverna blir desto mer distanserar de 
sig från dem, kontaterar Martin.

Att nå företagarna är också viktigt. 
De barn som intresserar sig för teknik 
behöver också förstå kopplingarna till 
ett framtida yrke.

– En målsättning är att också få 
företagare att komma hit och visa 
upp sig och berätta för dem som är 
här vad de gör. Vi behöver slå ihop 
skola och näringsliv så att de arbetar 
tillsammans.

– Ju närmare vi kommer närings-
livets verklighet desto större moti-
vation för studier. Och det är här vi 
ställer oss frågan: vad kan tekniken 
hjälpa till med, säger Martin.

Kraven från näringslivet ökar och 
Martin Olsson ser utmaningarna men 
också möjligheterna. 

– KomTek Eskilstuna och UF, 
Ung Företagsamhet, kommer till 
exempel att jobba tillsammans med 
Volvo. Det finns givetvis en skillnad i 

Den negativa bilden av industrin som arbetsplats behöver ändras. Ny teknik har skapat nya yrken och en bättre arbetsmiljö.

16
Sedan starten 2003 har 
antalet KomTek vuxit 
till 16 stycken med 
en regional indelning 
i norr, väst, öst och 
söder.

KomTek finns på följande 
platser: Eskilstuna, Falkenberg, 
Halmstad, Helsingborg, 
Hudiksvall, Järfälla, Jönköping, 
Katrineholm, Köping, 
Laholm, Lidingö, Oxelösund, 
Söderhamn, Värnamo, Örebro 
och Örnsköldsvik.
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kunskapsnivå mellan högstadiet och 
högskolan, men möjligheten att jobba 
i skarpare läge skapar också intresse 
vilket ökar förutsättningarna för att 
lära sig.

– Sedan har vi också kopplingarna 
till hälsa och miljö i allt vi jobbar med. 
Här har eleverna redan en kunskap 
om hur viktiga de ämnena är vilket 
leder till frågeställningen: vad är 
problemet och vad kan vi göra?

Du har jobbat här sedan 2016. Om du 
tittar sex år framåt, hur tror du KomTek 
ser ut då?

– Det som tydligt är på väg är 
miljötänket som skapar ett hållbart 
samhälle. Saker som elbilar och 
miljövänliga fordon. Eleverna har inte 
bara intresse för teknik utan också för 
en bättre framtid och vill vara en del i 
den utvecklingen.

– Jag ser en tydligare samverkan 
med näringslivet med en starkare 
koppling till universitetet i Eskilstuna 
och jag ser också gärna bättre lokaler 
där vi syns. Folk som kommer hit 
tappar hakan när de ser vad vi gör, 
vad vi har och vad vi kan erbjuda men 
vi ligger på fjärde våningen och det 

är svårt för oss att visa upp oss. Även 
om huvuduppdraget är att jobba med 
skolan vill vi också nå allmänheten. Vi 
har 5000 besök per år och vi vill gärna 
att det blir fler.

* * *

Om nu KomTek lyckas skapa ett 
intresse för teknik hos mellan- och 
högstadieelever så behövs det i 
nästa läge en gymnasieskola med 
utbildningar på en nivå som dels 
tillfredsställer elevernas intresse för 
ämnet, men också näringslivets behov 
av kompetent arbetskraft.

Det var de tankegångarna som 
låg bakom starten av Katrineholm 
Tekniska College. KTC AB, som 
startade 2011, är certifierat enligt 
konceptet Teknikcollege som är 
Industrirådets kvalitetsstämpel 
på kompetenscentra där företag 
samverkar med kommuner och 
utbildningsanordnare kring teknik- 
och industriutbildningar. Technical 
College är ett nationellt koncept. KTC 
Katrineholm tillhör TC Östergötland 

Fortsättning nästa uppslag >>>

Teknik College är Industrirådets kvalitetsstämpel på kompetenscentra där företag samverkar med kommuner och 
utbildningsanordnare kring teknik- och industriutbildningar.

1200
På Katrineholms 
Tekniska College och 
Duveholmsgymnasiet  
går cirka 1200 elever

Programmen på KTC:
Vård- och omsorgspro-
grammet, Naturvetenskaps-
programmet, Bygg- och 
anläggningsprogrammet, 
Fordons- och transport-
programmet, El- och 
energiprogrammet, 
Teknikprogrammet, VVS-  
och fastighetsprogrammet.
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där det finns kopplingar till Linköpings 
Universitet. KTC Katrineholm AB 
ägs till 51 procent av Katrineholms 
kommun och 49 procent av 24 
företag.

– Fler företag är välkomna att 
som medlemmar stötta och påverka 
skolans verksamhet, säger Birgitta 
Hammar som är ordförande i KTC AB 
men också i KTC Intressenter.

– Bakgrunden vid uppstarten var att 
industrin hade svårt att hitta personal. 
SKF var en av de drivande aktörerna 
och Västra Sörmlands Industriförening 
med dess dåvarande ordförande Alf 
Rytter en annan aktiv aktör. Så här 
efter drygt tio år tycker jag att vi har 
motsvarat förväntningarna, säger 
Birgitta.

– KTC Intressenter är en 
ideell förening uppbyggd av 
medlemsavgifter, förklarar Birgitta. 
Avgiften består av en fast del och 
en del baserad på antalet anställda. 
Årsöverskottet brukar bli en halv 
miljon kronor som oavkortat går 
tillbaka till skolan i form av stipendier, 
kompetenshöjande aktiviteter, 

material och utrustning. Pandemin 
ställde in en del aktiviteter, men i år 
kommer exempelvis elever från Bygg- 
El och vvs- och fastighetsprogrammet 
att åka på mässan Nordbygg. KTC 
avlönar också en ungdomsinformatör.

Utbildningarna hos KTC är dels 
finansierade av Katrineholms 
kommun, dels av samarbetsföretagen 
som har en nyckelroll. De är delaktiga 
i såväl utbildningarnas inriktning och 
utformning som själva innehållet. 
Gymnasieprogrammen har också ett 
programråd där det ingår politiker 
från bildningsnämnden, rektor, 
lärare, elever och även personer från 
branschen.

Genom åren har program kommit till 
men också försvunnit. Efterhand var 
det till exempel allt färre som sökte till 
Industritekniska programmet och till 
slut kom det inga ansökningar alls. 

– Ett bekymmer eftersom det var 
det programmet och industriernas 
kompetensbehov som ursprungligen 
var drivkraften bakom KTC, säger 
Birgitta som konstaterar att lösningen 
på problemet kom från ovan.

Katrineholms Tekniska College, KTC, invigdes 2011 och  finns i samma byggnader som Duveholmsgymnasiet.

”Vi har tre års leveranstid 
på elever och om inte 
näringslivet engagerar 
sig så får de inte vad de 
behöver.

Birgitta Hammar om vikten av att 
det lokala näringslivet engagerar 
sig i utvecklingen av skolan.
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– Skolverket startade upp 
programmet Produktionsteknik 
som en del av Teknikprogrammet. 
Det innehåller automation, 
hur produktionslinjer styrs och 
produktionskunskaper inom olika 
områden. Med komplettering av 
matte och fysik ger programmet 
högskolebehörighet. Därmed höjdes 
statusen och i år går de första femton 
eleverna ut från programmet hos oss 
och nästa år kommer det ett liknande 
antal.

– Det har varit en succé. Företag 
som SKF och Blomberg & Stensson 
har varit med som sakkunniga i 
programmets lokala utformning 
och här fyller vi nu på med bland 
annat nya CNC-operatörer och 
produktionstekniker som saknats i 
många år.

Birgitta Hammar pekar på vikten av 
att det lokala näringslivet engagerar 
sig i utvecklingen av skolan.

– Vi har tre års leveranstid på elever 
och om inte näringslivet engagerar sig 
så får de inte vad de behöver.

– Vi har också försökt få fler 

tjejer att söka till KTC bland annat 
genom att arrangera tjejkvällar och 
här märker vi hur viktigt det är med 
eldsjälar och förebilder. En sådan är 
Therese Brännkärr, lärare på Fordons- 
och transportprogrammet och många 
tjejer har nu sökt utbildning där. 
Transport är en bransch där man 
beräknar att det inom en snar framtid 
kommer att fattas 50 000 chaufförer.

Samarbetet mellan KomTek och 
KTC är givet när det gäller att locka 
teknikintresserade elever att välja det 
ämnet vid gymnasievalet. KomTek 
utbildar till exempel studenter till 
teknikinspiratörer där de under 
utbildningen bland annat får hålla 
egna kurser för barn.

– KTC Intressenter har anställt 
Sang Ho från KomTek som 
ungdomsinformatör på 30% för 
att marknadsföra KTC:s program 
samtidigt som han jobbar kvar 
på KomTek och tar emot klasser 
från grundskolan, avslutar Birgitta 
Hammar.

MATS FREDRIKSSON

Fordons- och transportprogrammet är ett av de program som finns på KTC. Många tjejer har nu sökt utbildning för en bransch 
som söker 50 000 cahufförer.

51%
KTC AB ägs till 51 
procent av kommunen 
och till 49 procent av 
näringslivet.

KTC:s samarbetsföretag är:
Blomberg & Stensson, Bodycote 
Ytbehandling, El & Säkerhet, 
Elektrotjänst, Kprefab, Forss 
IT AB, KATEC Sörmland, Mirec 
AB, Motorkompaniet, Nammo 
Vingåkersverken, Oppunda El, 
Oppunda Svets & Mekanik, PJ 
Industrikablage, Silver & Stål,, 
SjötorpsHus, SKF Mekan, Skobes 
Bil, Sörmland Vatten & Avlopp, 
Teknikservice, A-Staffing Sweden 
AB, Voith Paper Fabrics, VYTAB, 
X-Modul
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Region Sörmland erbjuder små- och medelstora 
företag möjlighet att söka finansieringsstöd 
(affärsutvecklingscheckar) där syftet är att öka företagets 
konkurrenskraft och skapa hållbar tillväxt med hjälp av 
internationalisering, digitalisering och grön omställning.

16 mars–1 maj är ansökan öppen för att söka 

affärsutvecklings checkar inom internationalisering, 
digitalisering och grön omställning i Sörmland. 

Från och med i år har vi sänkt omsättningskravet så 
att företag som har en omsättning på minst 0,5 miljoner 
kronor och högst 100 miljoner kronor kan söka.
Läs mer och ansök här!

Framtidsgeneratorn är samlings-
namnet på Almis erbjudanden som 
har extra fokus på hållbar utveckling. 
Vi utgår alltid från där du och ditt 
företag befinner er – oavsett om 
du har kommit långt i din resa eller 
om du står i början av den. Med 
Framtidsgeneratorn identifierar vi 
tillsammans ditt nästa steg.

Du börjar alltid med:
1  Behovsanalys
 Tillsammans djupdyker vi i 

ditt företags behov och gör en 
kartläggning.

2  Framtidsdialog 
 Vi tittar på företagets 

hållbarhetsområden och 
identifierar dina fokusområden. 

3  Hållbarhetsworkshop
 Tillsammans sätter vi upp mål och 

du får en framtidsplan.
Tillvalstjänster
Efter att du har genomfört fram-
tidsdialogen och hållbarhets-
workshopen har Almi fler erbjudan
den inom hållbarhet. Du och din 
rådgivare kommer tillsammans 
överens om vilket eller vilka som kan 
vara relevanta för dig och ditt företag
4  Vd-grupp hållbarhet

 Tillsammans med andra vd:ar 
hittar ni lösningar och lär av 
varandra.

5  Coaching hållbarhet
 Du går från ord till handling 

tillsammans med din coach.
6  Framtidssimulering
 Vi räknar på det och du får en 

kalkyl för ditt hållbarhetsarbete.
Länk till Framtidsgeneratorn

Trygg
Fastighet
– nytt kostnadsfritt webbaserat
verktyg för fastighetsägare
För att hjälpa fastighetsägare att ta krafttag mot 
kriminaliteten och ta ansvar för och visa omtanke 
om de som bor, vistas och verkar i området 
presenterar Stiftelsen Tryggare Sverige en 
verktygslåda med konkreta brottsförebyggande- 
och trygghetsskapande åtgärder mot de vanligaste 
trygghetsproblemen.
Mer info här.

Vad innebär Framtidsgeneratorn?

Säkerhet & trygghet

Sök ekonomiskt stöd för ökad tillväxt

https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/bidrag/affarsutvecklingscheckar/
https://www.almi.se/vara-tjanster/vill-du-vaxa/hallbar-utveckling/framtidsgeneratorn/
https://tryggfastighet.org
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Den fjärde industrirevolutionen innebär att 
med hjälp av ny teknik och digitalisering jobba 
mot en mer effektiv och hållbar industri. 
Detta kallas även Industri 4.0 och kopplas 
till framstegen inom bland annat Artificiell 
intelligens (AI), robotteknik och Internet of 
Thing (IoT).

Den första industrirevolutionen sägs ha 
ägt rum redan på 1700-talet och innebar 
att ångmaskinens tillkomst möjliggjorde 
mekaniserad tillverkning för första gången. 
Den andra industrirevolutionen skedde 
när massproduktion blev möjlig på grund 
av elektricitet och andra vetenskapliga framsteg. På 
1950-talet kom sedan den tredje industrirevolutionen, 
då tillverkning blev alltmer automatiserad genom 
begynnelsen av den digitala teknologin och uppkomst av 
datorer.

Fredagen den 11 mars bjöds företag i KFV-regionen på 
en lunchföreläsning om Industri 4.0 av Torsten Ekström. 

Föreläsningen ägde rum i Djulö herrgårds fina 
lokaler och alla deltagare kunde inta en utsökt 
lunchbuffé medan de lyssnade på Torstens 
inspirerande ord.

Det är ESF-projektet Kompetens inför 
Framtiden som anordnat eventet. Projektet 
finansieras av Europeiska Socialfonden 
och ägs av Viadidakt. Projektet syftar till att 
ge företag i Katrineholm och Vingåker rätt 
kompetensutveckling för att stå rustade inför 
morgondagens arbetsmarknad. Som en del 
av insatserna ingår att motivera och inspirera 
företag till att utvecklas mot Industri 4.0 och 

föreläsningen är en del av den satsningen.

Torsten Ekström

Föreläsning inspirerar
företagare att jobba
mot Industri 4.0

Torsten Ekström föreläste om den Fjärde industrirevolutionen för Katrineholmsföretagare.
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Projektgruppen för Tillsammans bjöd in till kickoff där 
fokus var att få med företag, föreningsliv och kommun 
och privatpersoner/volontärer och informera i första hand 
om Trygghetsvandringen och hur det praktisk går till och i 
andra hand hur föreningslivet och företagen i Katrineholm 
kan bidra till en tryggare stad genom Tillsammans 
Katrineholm. 

Ett nyckelord under kvällen var samarbete och 
tillsammans. Många företag vill hjälpa till för ett bättre 
Katrineholm, men har inte alltid kunskap eller tid att hjälpa 
till. Genom Trygghetsvandringen kan företagen antingen 
sponsra projektet eller ge möjlighet för personal att 
trygghetsvandra på arbetstid.
Tillsammans Katrineholm – vad är det? Fredrik Ydevall 
berättade att Tillsammans Katrineholm är ”Ett forum för 
projekt och aktiviteter utifrån Tillsammanskonceptet – 
föreningsliv, företag, kommun, privatpersoner”. 

Trygghetsvandringen är det första projektet, men 
Tillsammans Katrineholm är även med och stödjer 
Kommunens föreningsdag den 21/5 i Duveholmsskolan 
med en intressant föreläsare. En föreningsbroschyr 
kommer att gå ut till kommunens alla Åk F-3 inom 
kort. Fler aktiviteter finns planerade där fokus är på 
att uppmärksamma föreningslivet, får fler att förstå 

betydelsen av ett aktivt föreningsliv för en bra kommun 
samt att få fler samhällsengagerade företag som förstår 
vikten av att vara med och göra skillnad. Initiativtagarna 
till projektet som är Sörmlands Sparbank, Hyreshuset, ICA 
Maxi, Miranda och Fastighetsbyrån.
Vill du också vara med? Är du företagare, privatperson 
eller representerar någon förening så kan du anmäla 
intresse här.

Avslutningsvis gjordes en summering under kickoff 
kvällen där det konstaterades att;  
• Katrineholm är en plats att leva och bo på
• Det finns en bra grund att stå på genom det arbete 

som redan görs och med initiativ som Tillsammans 
Katrineholm

• Föreningslivet och företagen vill hjälpa till för att skapa 
ett mer aktivt och tryggt Katrineholm.

Men vi behöver vara fler som bidrar till ett ännu bättre 
Katrineholm. 

Mer information finner du på Tillsammans Katrineholms 
hemsida https://www.tillsammans.info/

Har du frågor eller vill komma i kontakt med projektet 
så kontakta Fredrik Ydevall 0150-780 25, 070-666 80 41, 
fredrik@hyreshusetkatrineholm.se

Tillsammans för ett
bättre Katrineholm

Fredrik Ydevall från Projektgruppen för Tillsammans och Emelie Trolin från Kvinno- och tjejjouren Miranda informerar om 
trygghetsvandringar i Katrineholm.

https://www.tillsammans.info/
https://www.tillsammans.info/
https://www.tillsammans.info/
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Leif Lindström och Pia Lindström på SETE Lindström 
uppvaktades av Jim Lindström och Håkan Bennetoft från 
Företagarna och Christer Sundqvist från Katrineholms 
kommun. 
Motiveringen löd:  Årets företagare har lång erfarenhet av ett 
företagande som byggt ett stort anseende lokalt och långt 
utanför Katrineholms kommungräns. Han har verkat inom 
olika verksamhetsgrenar genom åren och gjort sig känd som 
driven, duktig och omtyckt företagsledare. Och samtidigt 
åstadkommit en lång och uthållig lönsamhet. 
Företaget uppmärksammades också i samband med 
Näringslivsdagen den 18 mars. 

Den pågående invasionen av Ukraina har förändrat 
läget drastiskt. Förutom att vara en humanitär katastrof 
som påverkar Ukraina och dess befolkning har också de 
omfattande sanktioner som nu sätts in mot Ryssland olika 
slags påverkan på näringslivet i Sverige.

För att hjälpa din verksamhet har sormland.info 
uppdaterats med aktuell information och länkar som 
hjälper dig navigera rätt. Vi följer löpande utvecklingen och 
arbetar för att ge dig aktuell information om hur du som 
företag i Sverige kan påverkas.

Tveka inte att höra av dig om du behöver hjälp och 
råd med att navigera kring problem som uppstår till följd 
av sanktioner, ökande och osäkra råvaru-, energi- och 
drivmedelspriser eller om du har ett annat problem som 

du behöver hjälp med. Företagslotsen rådgiver eller lotsar 
dig rätt. 

Påverkas din verksamhet
av kriget i Ukraina?

Årets företagare är utsedd

På den välbesökta Näringslivsdagen uppmärksam-
mades Årets Företagare Leif Lindström, Katrineholm, 
Anders Ljungström, Vingåker samt Claes och Magnus 
Lundblad, Flen. Foto: Therése Larsson.

rådgivning@stua.se

https://www.destinationsutveckling.com/foretagsradgivning/
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9 april
KatrineholmsGalan

14 april
Familjedag i Stadsparken med 
bl a Gröna Kulle Runt

27 april
UF-marknad i Godsmagasinet

28 april
Näringslivsnytt nr 3-2022

6 maj
Nätverksfrukost

7 oktober
Nätverksfrukost

2 december
Nätverksfrukost

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

Steget till eget
Nyföretagarcentrum har startat upp sina utbildningar för dig som funderar på att 
starta eller redan gjort det.  Kanske något för dig eller någon du känner att gå på 
något av de innehållsrika blocken med grundläggande information. Läs mer här.

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

Form  2022  2021 Förändr.
Aktiebolag  16 18 –11,1%
Enskild firma 6 9 –33,3%
Handelsbolag 2 2 0
Kommanditbol. 0 0 0
 24 29 –17,2%

Antal nyregistrerade företag i
Sverige på Bolagsverket under 
februari jämfört med året innan

Form  2022  2021 Förändr.
Aktiebolag  5711 6305 –9,4%
Enskild firma 1440 1319 +9,2%
Handelsbolag 180 195 –7,7
Kommanditbol. 26 34 –23,5
 7357 7853 –6,3%

Källa: Nyföretagarbarometern / NyföretagarCentrum

Du kommer väl ihåg att svara på
Svenskt Näringslivs undersökning om

företagsklimatet i kommunen.
Sista svarsdatum är 31 mars

https://www.linkedin.com/showcase/n%C3%A4ringsliv-katrineholm/?viewAsMember=true
https://www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/
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