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Tre månaders centrifugering av 
näringslivskontakter har ruskat om mig ordentligt 
på ett energigivande och positivt sätt. Varje möte 
är viktigt och ökar förståelsen för den individuelle 
företagarens utmaningar och för hennes eller hans 
speciella bransch.

Bredden är svindlande mellan det stora 
internationella företaget med hundratals anställda 
och den enskilda aktören som bär på fröet till 
en framtida etablering. Det är ni företagare och 
entreprenörer som driver och förverkligar idéer 
och visioner och ni är alla lika viktiga oavsett 
om ni jobbar med hightech, media, transporter, 
lokalvård, juridik, logistik, bygger våra bostäder 
eller mättar våra magar. 

Vi på näringslivsenheten och 
samhällsbyggnadsförvaltningen krattar manegen 
och ser till att det finns infrastruktur och byggbar 
verksamhetsmark med funktionella detaljplaner. 
Även om det är nära omöjligt så försöker se långt 
in i framtiden för att kunna planera för de behov 
som näringsliv och invånarna kan tänkas ha om 
flera decennier.

Just nu jobbar kommunen med ”Framtidsplan 
2050”, en hållbar framtidsbild för kommunen om 
ca 25 – 30 år. Allt eftersom visionen växer fram och 
konkretiseras så blir det uppenbart att varje enskilt 
beslut vi tar redan idag blir ett litet steg mot att 
förverkliga visionen. 

På följande sidor lär vi känna Dibo 
Produktionspartner. Ett av våra väldigt spännande 
företag i Katrineholms kommun som investerar 
i ny maskinpark, nyanställer och bygger ut sina 
lokaler. Dibo bearbetar avancerade komponenter 
till bl.a. fordon-, flyg- och rymdindustrin.

MAGNUS RUNESSON
Samhällsbyggnads- och näringslivschef

i Katrineholms kommun

Svindlande bredd
på vårt näringsliv

FOTO: STINA JÄRPERUD
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Dibo har en snart 40-årig historik.
– Det startade i mitten på 80-talet 

och jag kom in i bilden 1999 när 
jag tillsammans med ytterligare 
en partner köpte bolaget av Ove 
Gustavsson. Sedan ett antal år är 
jag ensam ägare, berättar Torbjörn 
Palmberg som äger ett flertal företag, 
bland annat Momento i Flen.

– Bokstäverna i Dibo står 
för Diamant och Borrning och 
inriktningen från början var 
Betonghåltagning och produktion 
av detaljer kopplade till den. Det 
var företagets ena ben. Det andra 
var legoarbeten. Vi har fortfarande 
utrustningen för borrning kvar, men 
insatserna där är obefintliga i dag.

I stället är inriktningen finmekanik 
och Dibo Produktionspartner tillverkar 

komplicerade detaljer i aluminium, 
mässing, stål och titan men även plast.

– Vi har nischat oss mer mot 
krävande kunder med snäva 
toleranser. Vi är till exempel ett av få 
företag i Sverige som är certifierade 
att få jobba mot flygplansbranschen 
och det är ju lite skillnad mot att borra 
i betong, säger Torbjörn Palmberg, 
som är mycket nöjd med samarbetet 
med kommunen som gett företaget 
möjlighet att växa.

– Vi har växt kraftigt och har 
alldeles nyligen byggt ut våra lokaler. 
De blev färdiga i slutet av september 
och kommunen gjorde ett bra jobb 
med snabb handläggning av bygglov.

Som legotillverkare är det så att 
om man får en kund som erbjuder 

Dibo Produktionspartner har haft en mycket 
positiv utveckling de senaste åren. Ägaren Torbjörn 
Palmberg blickar framåt med tillförsikt och även om 
läget i världen är spänt och osäkert på flera sätt är 
ambitionen att företaget ska fortsätta att växa.

Fortsättning nästa uppslag >>>

Nära och långvariga samarbeten
är målet för Dibo Produktionspartner

”Vi vill att det ska gå 
bra för våra kunder för 
då går det bra för oss”

Certifieringen mot flygplans
industrin har haft stor betydelse 
för Dibo Produktionspartner.
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”I dag har vi 26 anställda och en maskinpark 
som uppskattningsvis är värd någonstans 
mellan 70 och 100 miljoner kronor. Vi tänker 
inte flytta, vi äger marken och vill vara kvar 
här. Men det finns ledig mark direkt öster 
om oss, kanske kan vi börja titta lite däråt…



6

ett stort uppdrag som ger oss som 
företag möjlighet att växa med det så 
är det snabba puckar. Det går inte att 
be dem återkomma senare, då går 
uppdraget till någon annan.

– Den snabba hanteringen betalar 
snart av sig ur ett kommunalt 
perspektiv. Vi har gjort flera 
nyanställningar vilket innebär fler som 
bor och betalar skatt här. Det blir en 
satsning som är positiv för alla, säger 
Torbjörn Palmberg.

Den inriktning Dibo har valt gynnar 
nära och långvariga samarbeten 
med kunderna. Man vet var man 
har varandra och leveranserna blir 
säkrare.

– Ja, vi har som strategi att vi vill 
jobba med snäva toleranser och svåra 
detaljer och vill att det ska gå bra för 

våra kunder för då går det bra för oss. 
Vi växer tillsammans och avtal som 
sträcker sig över flera år innebär att 
båda parter törs satsa. Just nu har vi 
en diskussion med en kund om ett 
stort projekt och lyckas vi där får vi 
kanske lov att bygga ut igen. Vi äger 
marken och det finns yta att tillgå så 
vi får hoppas att inte lågkonjunkturen 
sätter krokben för affären.

– Vi har ännu inte märkt av 
någon lågkonjunktur men det är 
många saker som spelar in när man 
räknar på jobb. Det är svårt att se 
kostnadsutvecklingen vad gäller 
material och el. Den globala världen 
hänger ihop och gör oss tyvärr lite 
för sårbara, konstaterar Torbjörn 
Palmberg.

För att kunna följa ambitionen att 

35
Omsättningen för Dibo 
Produktionspartner 
var drygt 35 miljoner 
kronor år 2021.

Dibo Produktionspartner har en stor maskinpark för bearbetning av material.
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Fortsättning nästa uppslag >>>

växa med kunderna gör Dibo konti-
nuerliga investeringar som håller 
maskinparken på hög teknologisk nivå. 

– Vi vill inte vara bara en traditio-
nell underleverantör utan en sam-
arbetspartner med trygga leveranser. 
Det är en win-win-situation som ger 
trygghet för oss båda.

Men det är inte bara gentemot de 
egna kunderna som Dibo vill vara en 
bra partner. Torbjörn Palmberg är 
en också ivrig anhängare av lokala 
samarbeten i olika former.

– Vi försöker alltid att köpa så 
mycket vi kan lokalt. Det handlar 
om tjänster som till exempel 
ytbehandling och vattenskärning och 
jag tycker det samarbetet fungerar 
bra i Katrineholm. Vi tjänar alla på 
det.

Lokala samarbeten innebär också 
att företagen tillsammans med 
kommunen kan diskutera lösningar 
på gemensamma problem.

– Ett bekymmer som vi alla delar är 
kompetensbristen och svårigheten att 
hitta personal, konstaterar Torbjörn 
Palmberg. Det är hämmande för 
tillväxten och gör att vi riskerar att 
stanna upp lite i utvecklingen.

– Ett exempel här är bristen 
på CNC-operatörer. Jag har varit 
engagerad i utbildningsfrågor i 25 
år och det har varit ett generellt 
problem hela tiden inom den 
skärande industrin. Jag hoppas att 
det nu kommer lite nya inriktningar 
med utbildningar för vuxna. Här på 
Dibo har vi också sugit åt oss en del 

Skärande bearbetning 
inkluderar borrning, 
svarvning, fräsning och 
hyvling. Bearbetning 
utförs vanligtvis i 
material som trä, 
metaller och plast.

Flygplans, fordons och medicinindustrin och ny teknologi är områden som Dibo Produktionspartner riktar sig mot.

”
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av de som kommer från andra länder 
och har bra kompetens. Det har 
underlättat.

På marknaden har Dibo Produktions-
partner uppmärksammats för sin 
utveckling.

– Våra kunder är nöjda med kvalitén 
men vi har haft en tuff period där vi 
jobbat hårt. Vi har haft lite för hög 
beläggning i förhållande till antalet 
anställda men med de nya maskinerna 
och den nya kompetens vi därmed fått 
så har vi kunnat jobba oss i kapp.

– Det är kul när kunderna tycker att 
vi gör ett bra jobb och vill lägga mer 
uppdrag här. För att produktionen 
sedan ska flyta på bra så handlar 
mycket om logistik. Med rätt paramet-
rar från kunden lever vi också lättare 
upp till deras krav.

Helst vill Torbjörn Palmberg att 
företaget ska kunna jobba långsiktigt 
men han ser också fördelen med en 
mix av långa och korta jobb. 

– Lönsamhetsmässigt ser vi helst 
att vi får två typer av uppdrag. Dels 
jobb med lång bearbetningstid 
med många verktyg så de kan gå 
operationslöst över längre tid. Dels 
långa serier där detaljerna inte är för 
lätta. Jobb som kan tuffa och gå i flera 
timmar.

– Vi vill inte ge oss in och 
konkurrera bland prispressjobben. 
Det är inte vår nisch och i dag har 
vi inte några enkla detaljer i vår 
produktion.

Certifieringen mot flygplansindustrin 
har haft stor betydelse för Dibo 
Produktionspartner. Kan man klara 

836
Dibo Produktions-
partner producerar 
drygt 836 000 detaljer 
per år.

Produkterna på den övre bilden ska bli kamerahus. Dibo tillverkar detaljer av hög kvalitet i bland annat olika metaller och plast.
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de leveranserna visar det på en hög 
kvalitetsnivå.

– Jag är jätteglad för certifieringen 
som ger oss möjlighet att jobba med 
flygindustrin. Den är tuffare att gå 
igenom än de traditionella kvalitets- 
och miljöcertifieringarna. När vi 
fick den var vi det tredje företaget i 
Sverige som certifierades och det har 
öppnat upp stora möjligheter för oss. 
Sedan har det under och närmast 
efter pandemin varit låg aktivitet 
inom flygplansindustrin men det 
börjar komma tillbaka nu, konstaterar 
Torbjörn Palmberg, som gärna blickar 
vidare.

– Det ser ljust ut om vi tittar framåt. 
Vi har kommit in på exportmarknaden 
och expanderar inte bara i Sverige. 
Av olika skäl så ser ju kristallkulan lite 
grumlig ut just nu men visionen och 

strategin från styrelsens och min sida 
är att fortsätta växa. Att vi kan ha en 
fortsatt utbyggnad och anställa fler.

– När vi inledde den senaste 
byggnationen ritade vi samtidigt 
även för etapp 2 med planer för vilka 
maskiner och vilken personal som 
behövs framför allt inom CNC. Får vi 
klart med avtalet vi förhandlar om kan 
vi sätta allt i sjön.

– Sedan har vi byggt färdigt på 
de ytor vi i dag har till förfogande. 
I dag har vi 26 anställda och en 
maskinpark som uppskattningsvis är 
värd någonstans mellan 70 och 100 
miljoner kronor. Vi tänker inte flytta, 
vi äger marken och vill vara kvar här. 
Men det finns ledig mark direkt öster 
om oss, kanske kan vi börja titta lite 
däråt…

MATS FREDRIKSSON

”Vi vill inte ge oss in och konkurrera 
bland prispressjobben. Det är inte 
vår nisch och i dag har vi inte några 
enkla detaljer i vår produktion.

15
15 CNC-maskiner finns 
för närvarande i Dibo 
Produktionspartners 
maskinpark. 
Investeringar i 
maskinparken sker 
löpande för att hålla den 
på högsta nivå.

Ägaren Torbjörn Palmberg om hus Dibo Produktionspartner nischat sig på marknaden.
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Har du
koll på ditt
företags 
hållbarhets-
områden? 

Webbinarium

Så lyckas du på resan
mot hållbar mobilitet
Hållbar mobilitet är viktigt för klimatet, 
hälsan och plånboken. Ändå står 
mycket inom området still. Vad 
behöver vi göra för att nå en hållbar 
mobilitet?

I det här webbinariet berättar Marie  
Pellas på Energikontoret i Mälardalen 
(bilden) om läget inom hållbar 
mobilitet och vad hon ser är vägen 
framåt för att öka omställningstakten, 
från dagens bilnorm till en mobili-
tetsnorm. Marie ger konkreta råd och 
exempel på vad du som privatperson, 
arbetsgivare och kommun kan göra 
för att vara med på resan mot en 
hållbar mobilitet.

 – Hållbar mobilitet handlar minst lika mycket om individens val av färdmedel som 
smart planering och hållbara bränslen, säger Marie Pellas.

Datum: Tisdag den 29 november
Tid: 09.15 – 10.00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Pris: Kostnadsfritt
Kontakt: marie.pellas@energikontor.se
Anmälan: Anmäl dig här
Mer info: Energikontoret i Mälardalen
Alla våra webbinarier är kostnadsfria och riktar sig främst till små och medelstora 
företag samt offentliga organisationer, men självklart är alla välkomna.

I Almis framtidsdialog 
tittar de på ditt företags 
hållbarhetsområden 
och identifierar dina 
fokusområden. Du får 
grundläggande kunskap om 
hållbarhetsområdet generellt, 
men även kopplat till din affär 
och vilka hållbarhetsområden 
som är relevanta för dig. 

Anna Nordström, 
nationell projektledare för 
Framtidsgeneratorn hos 
Almi, säger: "hållbarhet 
ska genomsyra allt vi 
gör och framtiden för 
Framtidsgeneratorn är 
självklar"

 
Läs mer här: Framtiden för 

Framtidsgeneratorn - almi

Anna Nordström har arbetat på 
Almi i sex år. Nu som nationell 
projektledare och samordnare 
för Framtidsgeneratorn.

Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende 
tjänst för företag.
Här kan du få hjälp med att minska energikostnader och få hållbara råd och stöd 
om bland annat förutsättningarna för att förändra energianvändningen i lokaler 
och bostäder, klimatskal, solceller och bidrag och stöd. Vänligen kontakta Energi- 
och klimatrådgivningen för ytterligare information samt rådgivning.
 
energiradgivningkatrineholm@energikontor.se
073-262 41 09
Aryan Shafai, energi - och klimatrådgivare

Energi- och
klimatrådgivning

https://events.magnetevents.com/Event/hallbar-mobilitet-50940/
https://energikontor.se/evenemang/sa-lyckas-du-pa-resan-mot-hallbar-mobilitet/
https://www.almi.se/kunskapsbanken/inspiration/sa-funkar-almis-framtidsgenerator/framtiden-for-framtidsgeneratorn/
https://www.almi.se/kunskapsbanken/inspiration/sa-funkar-almis-framtidsgenerator/framtiden-for-framtidsgeneratorn/
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Hur kan du minska riskerna i ditt lantbruksföretag i denna 
tid av osäkerhet?

Agro Sörmland bjuder in till en förmiddag med 
fokus på beslutsunderlag i din växtodling. Marknaden 
för spannmål, oljeväxter och trindsäd, prissäkring, 
riskhantering, försäkringar samt goda råd till insatser 
i din växtodling. Lantbruksföretagare delar med sig 
av strategier och frågeställningar, tillsammans med 
deltagarna denna förmiddag ser vi fram emot bra samtal 
om möjligheter och risktagande.

Datum:  8 december
Tid:  Kl 9.00 – 12.00, kaffe från 08:30
Plats:  Bruksrestaurangen Hälleforsnäs 
Kostnad:  Kostnadsfritt
Anmälan:  Anmäl dig här
Program: Program för dagen hittar du här

Lunch kan beställas till självkostnadspris. Anmäl vänligast 
om du äter lunch efter seminariet.

Glögg-
mingel 
Företagarna KFV bjuder in 
till ett mysigt Glöggmingel 
Onsdag 30/11 kl 18.00, på 
D11 Katrineholm.

Tomas Byström från 
regionen på Företagarna 
kommer och pratar om hur 
viktiga småföretagen är för 
kommunerna.

Fredrik Ydevall 
kommer och berättar om 
trygghetsvandring.

Företagarna KFV vill även 
passa på att önska alla en 
God Jul & Ett Gott Nytt år

https://simplesignup.se/event/198153-loensamt-lantbruk-i-osaekra-tider
https://agrosormland.se/event/lonsamt-lantbruk-i-osakra-tider/
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Johan Söderberg (S), kommun-
styrelsens ordförande, och den 
nytillträdda samhällsbyggnads- 
och näringslivschefen Magnus 
Runesson hälsade sextiotalet 
företagare, politiker och kommunala 
tjänstepersoner välkomna till årets 
upplaga av höstbuffén. 
– Alla tillfällen vi får chansen att 
träffas är bra. Ur mitt perspektiv 
är dessa tillfällen en bra grund 
för att vårda våra reaktioner och 
utveckla vår samverkan. Vi ser i 
undersökningar att ni (läs: näringsliv) 
är nöjda med kommunens arbete. 

Men vi vill med hjälp av er och 
tillsammans med er, ta fler steg i 
att utveckla Katrineholm, sa Johan 
Söderberg.

Magnus Runesson samhälls-
byggnads- och näringslivschef 
visade planerna och visionerna för 
Triangeln, Katrineholms nav och ett 
epicentrum av möjligheter. 
– Det har ett fantastiskt läge, platsen 
passeras av hundratusentals 
resenärer varje år och ligger 
mitt i Katrineholm. Jag pratar 
om ytan mellan Resecentrum till 

Shellmacken och parkeringarna vid 
Kvarnengallerian och parkeringen 
på andra sidan Vasavägen. Jag tror 
bestämt att vi kan använda marken 
på ett effektivare sätt än vi gör idag, 
sa Magnus Runesson.

Höstbuffén 16 nov 2022 • Höstbuffén 16 nov 2022

”En bra grund för att
vårda våra reaktioner och
utveckla vår samverkan”

Kommunstyrelsens ordfrande Johan söderberg och Samhällsbyggnadsförvaltningens chef Magnus Runesson.

Höstbuffén som var den 16 november är en årligt 
förekommande träff där näringsliv, politiker och tjänstemän 
från Katrineholms kommun samlas för att dela med sig av 
nyheter, trender och framtidsvisioner.

Magnus Runesson visade visionerna 
för "Triangeln":
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Tillsammans 
moddar vi 
Sverige
Sofie Sandvik projektledare från Hållbar Regional 
Utveckling i Region Sörmland presenterade 
Tillsammans moddar vi Sverige. I en tempostark, 
högintressant presentation av Sofie Sandvik 
berättade hon om Sveriges första digifysiska 
science center – modda Sörmland, som invigdes 
den 14 november. 

– Modda ska få fler barn och unga att bli 
intresserade för teknik, naturvetenskap och 
matematik med hjälp av XR teknik, berättar Sofie 
Sandvik. 

– Genom att göra teknik och naturvetenskap 
roligt och på barnens villkor kan vi vända på detta. 
Att uppleva och lära sig med hjälp av flera sinnen 
samtidigt underlättar inlärandet. Att kunna gå in i 
en cell, besöka NASAs rymdfarkost ISS eller möta 
en dinosaurie är några exempel på upplevelser 
som finns i plattformen. Vi möter besökaren där 
hen befinner sig, oavsett plats, tid och situation. I 
stället för att prata om en cell så kan barnet kliva in 
i, vrida och vända eller skära cellen virtuellt. Det är 
vad modda Sörmland handlar om.

Modda Sörmland är en digital plattform som inom 
kort kan erbjuda 36 000 olika upplevelser. Det 
fysiska mötet är också viktigt. Därför finns idag 
21 fysiska noder i Sörmland. I Katrineholm är det 
KomTek.
Upplev en ny verklighet här: moddasormland.se

Höstbuffén 16 nov 2022 • Höstbuffén 16 nov 2022

Sofie Sandvik.

Jesper Nyberg, NG Metall:

”Det finns inget 
avfall, allt är
en råvara”
NG Metall AB hjälper företag att utveckla cirkulära 
processer för återbruk och återvinning av elektronik. Idag är 
anläggningen i Katrineholm den enskilt största anläggningen 
för elektronikåtervinning i Norden. I Katrineholm jobbar 80 
medarbetare.

– Elektronik är den snabbast växande avfallströmmen 
i världen. Till oss i Katrineholm kommer årligen 2500 
fordon och lämnar elektronik. I Katrineholm har vi fyra 
affärsområden: Återbruk, då är elektroniken fungerande 
men ska bytas ut. Elektronikåtervinning som är vår 
kärnverksamhet, då tar vi bort farliga ämnen som metaller 
och plaster. Lagerhantering av kunders komponenter eller 
äldre elektronikutrustning. Och det fjärde affärsområdet är 
Sekretess, då är produkterna informationsbärare av bilder, 
filmer eller dokument eller varumärkesskyddade, berättade 
Jesper Nyberg, VD NG Metall AB.

– Vi förlänger produkters livscykler med rekonditionering 
och försäljning av begagnade produkter. Restmaterial 
återanvänds till nya produkter och på så sätt bidrar vi till en 
utveckling av en fungerande cirkulär ekonomi. Både lokalt 
och globalt. På ett tryggt och effektivt sätt tar vi hand om 
allt från rådgivning och utbildning till logistik, hantering, 
försäljning av produkter och returmaterial. Förra året 
hanterade vi i Katrineholm 32 000 ton elektronik.

– Vår långsiktiga vision är att det finns inget avfall på 
jorden. Allt är en råvara som kan återbrukas. 

https://moddasormland.se/
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Framtidsbussen
rullar för tredje året
Målgrupp årskurs 9, grundskolan

I år får 352 elever besöka valda delar av vår 
arbetsmarknad. Vi har besökt Ragnars gärde där en 
förskola byggs, Sjötorps Hus och Oppunda El tog 
emot och visade och berättade om byggnation och 
elinstallationer. Solkullen och ICA Maxi har också besökts, 

Räddningstjänst och hotell Statt står på tur. Vi har också 
samlats i nya Järvenskolans Forum där kommunen, 
kommunens säkerhetschef, en områdespolis och 
Transportbranschen har berättat om sina respektive 
verksamheter.
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Företagsnytt 
Nu säljer Warbro kvarn mjöl från kulturspannmål igen 
Efter den förödande branden i augusti, där stora delar 
av företagets produktion och logistik totalförstördes, har 
nu Warbro Kvarn börjat sälja mjöl igen. Lösningen har 
varit att upprätta samarbeten med andra kvarnar och 
legoproducera där, kvarnar som liksom Warbro Kvarn 
prioriterar kvalitet och ekologisk produktion. 

– Vi är tillbaka på hyllorna igen! Vi är så stolta 
över att åter kunna erbjuda våra särskilda sorter 
av kulturspannmål, som vanligt producerade i nära 
samarbete med våra lokala odlare. Det blir ett begränsat 
utbud och mjölet kanske inte blir exakt som tidigare, 
men som vi skriver på våra nya påsar, det kommer bli 
riktigt bra ändå. Det säger Warbro Kvarns vd Thomas 
Björklund vid försäljningsstarten den 27 oktober. 

Nya verksamheter i city
• Katrineholms bokhandel, ny butik i Violengallerian 

dit också Leksaksaffären flyttat. Tillsammans med 
kommande dagligvarubutik blir åter Violengallerian 
fylld med verksamheter. 

• Libink Ost & Deli vid Stortorget 
• Lorin Kebab, Fredsgatan  
• H&M öppnade efter ombyggnation i två månader 

dörrarna till en nydesignad butik den 17 november. 
Butiken är den första i Sverige med den nya 
laoyouten 

• Ny ägare till Speceritjänst fr o m oktober, Linda 
Olofsson. 

• Ny padelhall i Katrineholm på Ljungvägen 
• Nyöppning av Biltema 25–27 november efter om- och 

tillbyggnad.

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 
• IT-partner
• Buss med chaufför
• Socionomtjänster
• Schemaläggningssystem till 

Bildningsförvaltningen
• Städmaskiner
• Revisionstjänster 2023
• Lätta fordon

• Färskt bröd
• Direktupphandling av Reparationer 

av MAC-datorer
• Språktester av elever och inför 

anställning
• Direktupphandling av 

Ljudutjämningssystem
• Skafferiavtal – Upphandlingen är 

ett komplement till kommunens 
avtal för Livsmedel. Upphandlingen 
avser att tillgodose enheters 
behov av mindre inköp av 
dagligvaror och livsmedel i 
konsumentförpackningar. 
Pedagogiska inköp/social träning 
görs med elever och boende från 
olika verksamheter, vilket innebär 
att promenera till butik och 

inhandla varor för verksamheten. 
Den fysiska butiken ska därav 
vara placerad inom Katrineholms 
kommun för att tillgodose 
tillgängligheten för medarbetare, 
elever och boende. Kommunen 
kommer även den här gången att 
teckna avtal med fler leverantörer 
för att verksamheternas behov ska 
kunna tillgodoses. Nytt avtal ska 
vara klart i juni 2023.

Information från 
upphandlingskoordinator, Ann-Kristin 
Löfstig Panzar
Ann-Kristin.Lofstig-Panzar@
katrineholm.se

Kommande upphandlingar
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29 november
Webbinarie om hållbar 
mobilitet

30 december
Glöggmingel med Företagarna 
KFV på D11

2 december
Nätverksfrukost

8 december
Bruksrestaurangen 
Hälleforsnäs, Lönsamt 
lantbruk i osäkra tider

15 december
KatrineholmsJul

15 december
Näringslivsnytt 10 utkommer

Nystartade företag
Vi har märkt en större försiktighet och avvaktan under hösten efter ränte-
höjningar och oro för ökade kostnader(el, mat etc) som man inte riktigt kan 
överblicka. Massmedias larm om lågkonjunktur och maning till försiktighet spär 
ytterligare på viljan att våga satsa och starta eget. Statistiken är därför mycket en 
eftersläpning av initiativ som togs under våren och sommaren, som nu verkställts 
i start av företag.

Kommun Antal Antal Förändr. Konkurs     Konkurs Förändr.
  2021 2022  2021 2022

Katrineholm 121 168 + 38,8%  9  13 44%
Oxelösund 27 33 + 22,2% 5  1 – 80%
Flen 48 50  + 4,2% 7  10 42,9%
Strängnäs 233 226 – 3,0% 17  9 – 47,1%
Gnesta 52 52 0% 3  7 133,3%
Eskilstuna 522 466 – 10,7% 52  40 – 23,1%
Vingåker 32 28 – 12,5% 1  1 0%
Nyköping 347 301 – 13,3% 27  28 3,7% 
Trosa 101 83 – 17,8% 4  9 125%  
Sörmland 1483 1407 – 5,1%  125 118 –5,6%
V:a Sörmland 201 246 22,3% 17 24 41,2%
Sverige 64 642 60 447 – 6,5%   

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.

På gång...

https://www.linkedin.com/showcase/n%C3%A4ringsliv-katrineholm/?viewAsMember=true
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Varmt välkommen till Nätverksfrukost på D11. 
Med oss har vi ett antal experter och inspiratörer. 
Vi kommer fokusera på gröna näringar, det odlade 
och stadsutveckling. Vi leds genom morgonen av 
Anna Falk från Sörmlands Sparbank.

Charlotta André, Sörmlands Matkluster spanar om 
närodlad mat. Kocken och sommelier Malidza Larsson 
fixar frukost och berättar om gastrotrender. Vi får ett 
rapportföredrag av Jenny Fredriksson från Sweco av 
Urban Insight.

Vi får även lyssna till Carina Lloyd och Jakob Jansson 
som kort berättar om den analys Kairos Future gjort 
om framtidens näringsliv i Katrineholm och Västra 
Sörmland. 

Vi startar med en schysst frukost vid 07.30 och pro-
grammet startar en halvtimme senare. Vi ser fram 
emot ditt deltagande när vi bjuder på kunskap inspira-
tion och möjligheten att knyta nya kontakter.  

Antalet platser är begränsat. Närvaro är kostnadsfritt.

Nätverksfrukost
2 DECEMBER 07.30 – 09.00 • D11

Charlotta André
Projektledare

Sörmlands Matkluster

Carina Lloyd
Näringslivsutvecklare

Katrineholms kommun

Malidza Larsson
Kock och sommelier

Anna Falk
Marknadschef

Sörmlands Sparbank
Moderator

Jenny Fredriksson
Business Developer

Sweco

Talare

Anmäl dig här: bit.ly/3U2Qvja

http://bit.ly/3U2Qvja
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