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Branschbredd är bra
för det lokala näringslivet
I en undersökning som vi 2019 tog fram tillsammans med
Bisnode, såg vi tydligt att ju mer Katrineholm växer desto
större utrymme blir det för mindre företag att etablera
sig här, framför allt i tjänstesektorn. Det kan handla
om bland annat advokater, psykologer, konsulter och
bemanningsföretag i olika branscher.
En annan typ av etableringar är när någon eller några av
ett företags medarbetare bor i Katrineholm och lika gärna
som att de pendlar till en annan ort kan företaget etablera
ett kontor här. Kompetensen finns redan, nu skapar de en
lokal hubb att utgå ifrån, blir ett katrineholmsföretag och
ökar vår branschbredd.
SNI, Svensk Näringsgrensindelning redovisar 821
branschkoder och 373 av dem finns representerade i
Katrineholm. Branschbredd är viktigt och vi ligger numera
över riksgenomsnittet. Branscher kompletterar varandra

och ju fler branscher som finns på plats desto större
möjlighet för nya att etablera sig här.
För den företagare som vill starta i Katrineholm är
branschutbudet viktig. Finns det gott om målare kan
man öppna färgaffär. Gott om byggföretag, öppna
arkitektkontor.
Vi behöver också öka företagsamheten bland
katrineholmarna och de som startar upp verksamheter
behöver veta vilka förutsättningar som finns. Här finns
NyföretagarCentrum som en viktig aktör som utan kostnad
hjälper till med såväl de här frågorna som mycket annat
för den som vill starta företag.
STEFAN TOLL
Näringslivschef
Katrineholms kommun
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Kompetens inför framtiden
Coronakrisen har påskyndat processen mot ökad digitalisering och
automation för många företag inom industribranschen. Projektet
Kompetens inför framtiden kan hjälpa företag i Katrineholm och
Vingåker med utbildning och kompetensutveckling för att bättre klara
en tid av omställning.
Projektet, som ägs av Viadidakt och finansieras av Europeiska
Socialfonden, startade i juni 2020 och sträcker sig till november 2022.
Utbildning och insatser erbjuds i fem olika spår:
• Korta praktiska kurser
• Teoretiska företagsanpassade kurser
• Insatser mot Industri 4.0
• Utbildningar mot branscher med rekryteringsbehov
• Företagsutveckling
Läs mer här.

SAMMANSTÄLLNING TOTALT ANTAL
UTBILDNINGAR, FÖRETAG SOM
MOTTAGIT INSATSER OCH DELTAGARE:
Från projektets start i juni 2020 till och med juni
2021 har det genomförts totalt 12 olika utbildningar:
• Heta arbeten
• Truckutbildning
• Liftutbildning
• Fallskyddsutbildning
• Arbetsmiljö BAM
• Entreprenadjuridik
• Bas P och Bas U
• Serviceledarutbildning
• Projektledarutbildning
• Nya el-installationsreglerna
• Skötsel av elektriska anläggningar
• Teoretisk utbildning inom CNC
Utbildningarna har genomförts av 185 deltagare
från 15 olika företag från Katrineholm och Vingåker.
Av deltagarna har 31 personer genomfört mer än en
utbildning.

Ingen är säker förrän alla är säkra

Vaccine forward Sörmland
Vi vill alla tillbaka till vardagen. För att det ska vara möjligt
måste vi stoppa viruset bakom Covid-19, överallt!
Därför samlar vi Här i Sörmland in 300 000 vaccinationer
– en från varje sörmlänning – till människor som lever i
världens fattigaste ekonomier.
Sörmlands sparbank tillsammans med andra aktörer står
bakom denna satsning där du kan vara med och bidra. För
bara 85 kronor kan du ge någon en full vaccination.
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Donera till vaccination Sörmland - Vaccine Forward
Här ser du också var pengarna går och hur långt man
kommit hittills samt säkerheten kring insamlingen. Alla
pengar som samlas in går till den globala vaccinalliansen,
GAVI COVAX AMC.

Nätverksfrukost KFV
Missa inte din chans att
nätverka i ny form i höst
Det är Morgonsoffan KFV som ersätts av ett nytt
evenemang som heter Nätverksfrukost KFV som
kommer att arrangeras två gånger under hösten
och kompletteras med en Nätverks-AW KFV.
Nätverks-AW KFV (som är en fortsättning
på Näringslivsdagen) fredagen den 8 okt
Hedenlunda slott kl. 15.00–17.00
Nätverksfrukost KFV fredagen den 29 okt
Hjälmargården kl. 08.00–09.00
Nätverksfrukost KFV fredagen den 3 dec
ComMat kl. 08.00–09.00
Moderator för Nätverksfrukost KFV är
Jens Lind. Inbjudan och anmälan i ett
separat utskick när det närmar sig.

+Katrineholm är projektledare och arrangerar tillsammans med Katrineholms
kommun, Flens kommun, Vingåkers kommun, Region Sörmland, Sörmlands Sparbank,
Företagarna KFV, Almi, Nyföretagarcentrum och Forum Flen.
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Anlita studenter för studentuppdrag redan till hösten

Linköpings Universitet
söker externa uppdrag
Linköpings universitet söker många
externa studentuppdrag till höstens
projektkurser. En bra möjlighet
för verksamheter att få hjälp med
projekt/uppdrag av studenter inom
olika områden. Det är även ett bra
sätt för att knyta tidig kontakt med
dina framtida medarbetare.
Exempel på projektkurser som söker
externa uppdrag just nu:
• Kvalitets- och
verksamhetsutveckling, en grupp
studenter hjälper er att få bättre
resultat och samtidigt arbeta
in ett arbetssätt för ständiga
förbättringar i er organisation.
Läs mer: Information och
intresseanmälan

• Marknadskommunikativt
designprojekt, en grupp av 4-5
studenter kommer att fungera
som ett reklambyråteam
och hjälper er med att
ta fram tryckt och digital
marknadskommunikation om
er verksamhet eller en del av
verksamhet.
Läs mer: Information och
intresseanmälan
• Processer för innovation
och entreprenörskap,
projekten genomförs på
uppdrag av verksamheter
som är intresserade av
innovationsledning eller
entreprenörskap. Verksamheten

får ett utredningsarbete
där styrkor och svagheter
presenteras tillsammans med
nya lösningar och eventuella
förbättringsförslag.
Läs mer: Information och
intresseanmälan
Fler möjligheter och områden finns
på studentuppdrag.se där ni även
anmäler intresse.
Studentuppdrag – Ta del av
framtidens kunskap och
kompetens

Branschskola från Katrineholm uppmärksammas

PVF Teknikcentrum lockar
elever från hela Sverige
I Katrineholms finns PVF Teknikcentrum, en
skola som funnit här i många år och som
drar hit elever från hela Sverige. Skolan är
en branschskola som ägs gemensamt av
fackförbund och arbetsgivarorganisation.
Den är på många sätt en framgångssaga
och under under ständig förändring och
utveckling. I Dagens Samhälle kan vi läsa om PVF
Teknikcentrum, som är nu den aktiva modellen
för Skolverkets pågående branschskolesatsning.
Läs mer här.
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Intressant rapport från Östsvenska
Handelskammaren om arbetskraftbehov

Kompetensförsörjningen är
viktigaste frågan

Handelskammarens färska rapport ”Kompetensförsörjning – företagens
viktigaste fråga”, visar att drygt 50 procent av de svarande företagen
har påverkats negativt av bristen på kompetens. Bland de största
företagen har över 70 procent drabbats. Behoven av nyrekrytering är
mycket stora, 80 procent av företagen i undersökningen uppger att de
behöver anställa personal – 60 procent redan i år. Kompetens inom
IT, digitalisering, produktion och projektledning är extra eftersökt men
behoven är breda inom många kunskapsområden.
Läs mer här.

Ny satsning för
mötesindustrin
Pandemin har utan tvekan varit ansträngande för mötesindustrin, och
därför startar nu Stua tillsammans med Västmanland turism, en ny
insats riktad mot mötesindustrin.
Projektet kommer erbjuda deltagarna rådgivning inom hållbarhet och
digitalisering, möjlighet att nätverka och insatser som syftar till att hitta
nya användningsområden för de resurser företagen besitter, såväl
som att utveckla sina erbjudanden och produkter mot nya marknader.
Projektet ska också jobba med att skapa nya samarbeten med företag
utanför den traditionella mötesindustrin.
Projektet finansieras av Tillväxtverket med medel från React-EU inom
europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Sörmland och Region
Västmanland.
Läs mer om projektet här.

www.visitsormland.com

Visit
Sörmland
lyfter de
lokala
företagen
Region Sörmland har gått in
och finansierar under 2021
marknadsföringsinsatser för
besöksnäringen i Sörmland via Visit
Sörmland. Ett uppdrag som vi på
Stua tycker är otroligt roligt och ser
som en fantastisk möjlighet att lyfta
sörmländska besöksmål.
Vi arbetar för att lyfta så många lokala
besöksnäringsföretag det bara går,
därför vill vi tipsa om hur du kan synas i
Visit Sörmlands olika kanaler!
Under hela 2021 så är det
helt kostnadsfritt för dig som
besöksnäringsföretag att synas i Visit
Sörmlands olika kanaler!
På Visit Sörmlands sociala medier kan
du synas med tävlingar, influencerbesök
och genom att använda hashtagen
#yesvisitsörmland.
Du kan också tagga oss @visitsormland
för att vi lättare ska hitta dina erbjudan
den. På hemsidan är det fritt att lägga
in evenemang och sitt företag, vi letar
också efter paketerbjudanden som vi
kan lyfta på sidan.
Har du något du vill ska synas på
Visit Sörmland, skicka ett mail till
welcome@visitsormland.se
Så här kan du synas
Vanliga frågor och svar
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Sjukdomen stängde henne
ute från arbetsmarknaden

Att starta eget
blev lösningen
för Ida...
Det finns många skäl att starta eget. Ett av dem kan vara att
man inte har något annat val om man vill försörja sig. Ida
Pettersson tog tjuren vid hornen och startade eget för tre år
sedan. Det har varit en tuff tid med speciella förutsättningar,
men nu känner hon att hon börjar etablera sig.

Gamla möbler blir som nya hos Ida
Tapetserare.
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Nordväst om Björkvik skjuter
Edebynäset ut som en tunga i Yngaren.
Blå himmel, gula rapsfält och gröna
ängar skapar här det vackraste av
landskap under vår ljuva sommartid.
Här, vid Edeby gård, har Ida Pettersson
både sin bostad och sitt företag.
Hon kallar företaget för Ida
Tapetserare och i sin verkstad klär
hon om möbler, lagar båtkapell och
syr gardiner. Bland annat. Att Ida i dag
är hantverkare med egen rörelse är
egentligen självklart, men vägen dit har
varit allt annat än rak.
– Jag har alltid haft ett intresse av
att bygga om saker. Var det något som
jag tröttnat på så gjorde jag om det.
Jag älskade att återanvända saker som
kläder till exempel. Min farmor jobbade
med sömnad och min moster sydde

Ida Pettersson vid symaskinen i sin verkstad vid Edeby gård, Björkvik. Foto: Therese Larsson.

alltid, så det fanns runt omkring mig
när jag var liten, minns Ida.
Som ung gymnasiestuderande hade
Ida samma sorts tankar om framtiden
som sina klasskompisar. Planer fanns
på att bli sjukgymnast eller kanske
något annat inom vården. Planer som
fick läggas på hyllan.
– Jag fick narkolepsi av vaccinet
mot svininfluensan. Jag hade tänkt att
jag skulle plugga vidare, men det gick
inte. Jag tyckte ju det var kul i skolan
med ökat ansvar men efter ett och ett
halvt år på gymnasiet började jag få
svårt att orka även om jag inte visste
vad det berodde på. Jag trodde att jag
bara var skoltrött och jag tänkte att
om jag bara tog studenten så skulle
det bli bättre. Men det blev aldrig det.

Jag fick symptomen 2010 men det var
först fem år senare som jag fick en
diagnos.
– Efter studenten testade jag att
jobba med olika saker men hade svårt
att orka och jag visste inte vad som
var problemet. Jag jobbade bland
annat i Norge och det var där man
började med utredningen.
Efter fem år av funderingar fick Ida till
slut en förklaring på sin trötthet.
– När jag fick beskedet om
narkolepsi så var det skönt att få
ett svar på varför det var som det
var, men samtidigt så var det ändå
jobbigt att få besked om att jag hade

Fortsättning nästa uppslag >>>
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Gamla möbler renoveras varsamt av Ida Pettersson.

ett handikapp. Tidigare hade jag ju
hoppats på att det var något som
skulle gå över. Jag hade kämpat på,
skämdes för att behöva sjukskriva mig
och jag var arg på alla som var hemma
i onödan.
Nu vet Ida hur hennes dagar ska vara
för att det ska fungera och hon har
fått medicin. Men dagarna kan variera,
vissa är sämre än andra.
– Samtidigt är sjukdomen en
anledning till min verksamhet och
att jag gör vad jag gör. När jag fått
min diagnos kollade jag på en massa
utbildningar och kom även in på
en utbildning som fysioterapeut.
Men jag kände att jag inte skulle
klara av att jobba som det. Däremot
insåg jag att jag skulle kunna jobba
som tapetserare där jag lättare kan
anpassa arbetstiderna efter min
sjukdom.
Så Ida pluggade till
möbeltapetserare på Träakademin
i Kramfors som är en del av
Mittuniversitetet i Sundsvall.
– Utbildningen var på två år och jag
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tänkte att jag därefter kanske måste
dra mig mot Stockholm för att få
jobb. Så hörde jag om en tapetserare
i Björkvik som skulle avveckla och jag
var där i två praktikperioder och på
sommarjobb. Min tanke var att jag
skulle kunna ta över. Nu blev det inte
så, men jag hade redan börjat ställa
in mig på att driva eget och därmed
glömt Stockholm.
Ett problem med att starta eget är
att hitta rätt lokal och här föll bitarna
ganska snabbt på plats för Ida.
– Jag kände Jan Skånbecks dotter
och Janne drev Eibers Edeby, ett
verkstadsföretag vid Edeby gård. Där
kunde jag få hyra en lokal och då var
det bara att köra i gång. Jag flyttade in
sommaren 2018.
– Det ligger oerhört vackert med
utsikt över Yngaren och jag har aldrig
saknat att ha en lokal i stan. Jag
kanske skulle ha fler kunder, men
också fler som rände där utan att ha
ett ärende. Folk som har tid över har
ofta en förmåga att tillbringa den hos
de som har mycket att göra.

4200
Cirka 4 200 personer
har narkolepsi i
Sverige i dag. Innan
vaccinationen
mot svininfluensa
diagnostiserades cirka
80–90 personer per år
med narkolepsi. Den
grupp som drabbades
av narkolepsi av
vaccinationen består
idag av cirka 450
personer

”

... räddningen just nu är att
driva eget, det känns som att
ingen anställer någon med
narkolepsi. Sedan påverkar
så klart arbetsplatsen på ett
positivt sätt.

Att starta eget blev alltså lösningen
för Ida. Här kan hon arbeta på
halvtidsbasis, själv styra sin tid och
hantera sitt handikapp.
– Ja, räddningen just nu är
att driva eget, det känns som
att ingen anställer någon med
narkolepsi. Sedan påverkar så klart
arbetsplatsen på ett positivt sätt.
Det är en fantastisk miljö. Nu bor jag
också här ute vid Edeby gård vilket
betyder att jag kan gå hem och sova
bra. Jag har hjälp från Eibers med
post och så och jag kan gå över dit
och fika om jag vill.
– Samtidigt är känslan lite kluven
just nu när jag börjar etablera mig.
Jag älskar ju jobbet och jag skulle vilja
jobba lite mer. Men jag klarar inte
det och har i stället anpassat allt jag
gör efter vad som går. Jag är ändå
jättenöjd med livet just nu. Det känns
som att jag hade stannat upp lite men
i sakta mak lär jag mig mer och mer.
– Sedan i höstas har jag till och med
kunnat ta ut lön ur företaget och får
nöja mig med det. Pensionssparandet
får komma sedan.

Att komma ut på marknaden är
alltid en speciell procedur som
nystartad. Här har Ida fått ta hänsyn
till de förutsättningar som rått och de
resurser hon har haft.
– Mest har min marknadsföring
bestått av att folk berättat för
varandra. Det är ändå rätt många
som bor på landet och jag känner
själv rätt mycket folk. Jag kände redan
från början att ryktet skulle kunna
sprida sig och det har det gjort. Att bli

När Ida Pettersson var klar
med sin utbildning hittade
hon en bra lokal att starta sin
verksamhet i.

Fortsättning nästa uppslag >>>
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Idas tapetserarverkstad ligger fantastiskt vackert vid Edeby gård. Foto: Therése Larsson.

rekommenderad är också den bästa
marknadsföringen.
– I början jobbade jag också så
mycket som jag klarade av under
helger och nätter på ett HVB-hem.
När jag kunde sluta med det och
lägga allt fokus på företaget blev
det bättre. Tidigare hann jag knappt
andas. Det märkliga var att när jag
kunde gå ner till en arbetstid som jag
klarade av så fick jag stressymptom
där pulsen plötsligt kunde öka, ett
tryck i bröstet, plötslig utmattning och
illamående.
– Det var förmodligen kroppens
reaktion, jag hade varit tokstressad
under ett par år och det här kom
efteråt.
– Så jag kände att jag var tvungen
att sätta upp tydliga rutiner. Jobba
hade varit viktigare än att träna och
nu har jag ändrat på det. Det gäller
att hålla tiderna och kunderna får
anpassa sig. Det är farligt att tulla på
det, man kan inte skylla på någon
annan än sig själv om man går i
väggen.
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Att hitta rätt kunder och ha en bra
balans mellan stora och små jobb är
viktigt som småföretagare.
– Nu jobbar jag mest mot
privatkunder, men planen är att
på sikt jobba mer mot företag,
säger Ida. Jag har haft ett par stora
jobb år Stockholms och Nyköpings
kommuner, men man behöver en mix
för att få flöde i ekonomin. De mindre
jobben är smörjmedlet i ekonomin.
Jag har nog också varit lite för billig
och jag måste kolla upp prisnivåerna
bättre.
– Jag är med i branschorganisatio
nen STM, Sveriges Tapetserarmästare.
Där har de koll på hur många som
är branschanslutna och var de finns.
På skolan var de tydliga med att vi
ska hjälpa varandra och får man in
ett stort jobb kan man kontakta en
kollega både för prissättning och
eventuell hjälp med jobbet.
– Det är svårare att ha koll på de
som inte är branschanslutna men
jag känner inte att vi konkurrerar.
Som medlem i STM fick jag mycket

STM är intresseorgani
sationen för möbeltapetserare, gardinmakare och sadelmakare. För att bli
medlem i Sveriges
Tapetserarmästare
krävs dokumenterad
utbildning, avlagt
arbetsprov för gesälleller mästarbrev
eller motsvarande
lång och gedigen
yrkeserfarenhet.

Att välja rätt bland tyger och färger är viktigt för ett bra slutresultat. Foto: Therése Larsson.

stöttning när jag började. Inte bara
med en mentor utan också med
saker som försäkringar. Först går
man som adept och efter två år är
man fullvärdig medlem. Vissa säger
att det tar fem år att etablera en
rörelse och det stämmer nog. Nu
ökar ekonomin i företaget och det
är efterlängtat. Jag fick inga bidrag
när jag startade utan fick ta lån
på banken, det är pengar som ska
betalas tillbaka.
Ida är i dag 29 år och hon driver
verksamheten som enskild firma.
– Även om den skulle växa så är jag
lite tveksam till att anställa någon. Det
bästa vore att samarbeta med någon
annan. Ska man ta in någon så får vi
gärna vara olika som personer, men
vi måste ha samma mål. Man måste
förstå att det här är ett företag och det
måste vara lönsamt.
– Men i längden är det klart att
jag gärna vill jobba tillsammans med
någon även om jag har Eibers att fika
ihop med.

Marieberg

Katrinelund
Svartsätter Vallby

Björkhaga
Valla

Hanstorp
Bråten

Seleboda
Askarbol

Prästgården

Kyrkoruin

Klockarebol
Näsberget
Båtstugan

Hagbyberga

Sågartorp
Hjula

Malmö
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Yngerstrand
Vabbnäs

Skräddartorp

Simonstorp
Janslund

Yngaren

Källstugan
Löten

Stensnäs
Hjulsta

Brunnstugan
Gisspå
Mjölhult

Görseboda
Karlslund
Mauritslund

Gustavsdal

Klubbetorp
Klubbviken
Sandvik

Hacksta
Mellangård

Björkvik
Vedeby

Hagsjö
Danbyviken

Hacksta
boställe
Kattnäset

Fjällsviken

Hur ser ditt företag ser ut om fem år?
– Då har jag nog hittat någon som
jag samarbetar med och kanske
minskat antalet privata kunder, ökat
antalet företagskunder och därmed
tagit in större jobb. Jag har ingen tydlig
plan med hur varje steg ska tas men
en vision kan man ha. Det är folk i min
egen ålder som hört av sig och vill
komma hit på praktik, men jag känner
att jag själv är för ny i branschen för
det, avslutar Ida Pettersson.

Väsby

Edeby

Hasselvik
Sund
Edebyborg
Edebynäs

Ols holme

Forsbergsdal

Sundsudde

Vid Björkvik och Yngaren ligger
Edeby gård där Ida Tapetserare
har sin verkstad.

MATS FREDRIKSSON
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På gång...
26 augusti
Näringslivsnytt nr 6-2021
11–12 september
Aptitrundan höst,
Sörmlands Matkluster
23 september
Näringslivsnytt nr 7-2021
8 oktober
Näringslivsdagen vid
Hedenlunda Slott kl 10–15

Stöd från Region Sörmland
till marknadsföring
Behöver du utveckla din marknadsföring, digitala strategi, eller funderar du på att
bygga en webbshop? Nu kan du göra det till 20% av kostnaden! Från 20 augusti
kan du söka upp till 150 000 kr i stöd för din idé. Låt snilleblixten i sommarens
hängmatta bli verklighet!
Vi satsar 5 miljoner för att hjälpa dig och dina kollegor att utveckla företagandet
i Sörmland. Det är en del av satsningarna som görs för att motverka de negativa
effekterna i spåren av pandemin.
Läs mer här.

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

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

Utveckling i kommunen jan–maj
jämfört med året innan

Period
2021
2020
2019
2018
2017

Period
2021
2020
2019
2018
2017

EF/KB/HB
6
4
7
2
3

AB
12
13
5
7
8

Totalt
18
17
12
9
11

EF/KB/HB
23
14
23
23
11

AB
47
50
44
53
58

Totalt
70
64
67
76
69

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

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

FOTO: THERÉSE LARSSON
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Glad sommar...
... önskar Katrineholms kommun,
enheten Näringsliv!

Nästa Näringslivsnytt kommer den 26 augusti.
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