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Semester på hemmaplan den här sommaren
Sommaren är här, en del länder öppnas upp och vårt
resande har fått vissa nya förutsättningar. Hemester blir
nog aktuellt för många denna sommar och vi rustar oss för
att fler ska komma till oss. Lekparken på torget har skapat
en del liv och rörelse och det är kul att se att barnen tycker
det är en rolig plats att vara på.
Två ställplatser för husbilar finns numera vid
Nämndhuset vilket varit efterlängtat av dem som
husbilssemestrar enligt turistinformationen. Fotografens
Café & Bistro har också öppnat – en oas mitt i city.
Vår ansökan till ESF fick positivt gensvar och vi jobbar
nu för fullt tillsammans med näringslivet och Campus
Viadidakt med att analysera framtida utbildningsbehov och
köra utbildningar som redan är igång.
Det börjar komma viss efterfrågan på exploateringsmark
och det är mycket glädjande att vi gjort en markanvisning
på cirka 30 000 kvm tillsammans med en logistiketablering
vid Lövåsen. Det får vårt logistikcentrum att bli mer
komplett i sitt sammanhang.
Kronfågel kan se framemot en ny busslinje som vi
hoppas ska underlätta för de som arbetar hos dem. Vi

jobbar också med att nystarta Citysamverkan och har en
bra dialog med Handel, +Katrineholm och fastighetsägarna
för att utveckla city framåt.
Svenskt Näringsliv kom med sin undersökning av
företagsklimatet 26 maj. Vi är nöjda med resultatet, men
siktar alltid högre. I år är förutsättningarna annorlunda då
ungefär hälften av företagarna har svarat under pandemin
och hälften innan pandemin fick spridning i Sverige.
Dessutom har det tillförts nya och förändrade frågor.
Detta sammantaget har gjort att hela Sverige backat
något och det går inte att jämföra på samma sätt mot
föregående år. Katrineholm ligger ändå fortsatt på en
stadig hög nivå (3.8 jämfört 2019 års 3.9) och är med det
trea i länet. Vi analyserar resultatet och vad som behöver
prioriteras på både kort och lång sikt.
Även om det är och kommer finnas tuffa utmaningar
så är känslan i skrivande stund att vi är på väg åt rätt håll
igen.
Jag önskar alla en trevlig sommar och semester när det
blir så dags!
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Jesper Nyberg, vd Mirec Recycling
Solutions AB

SIMS
Recycling AB
blir Mirec
Recycling
Solutions AB
Nytt namn, men samma mål
– en hållbar framtid, skriver Vd
Jesper Nyberg på Linkedin.
– Från och med den 16 juni 2020
kommer vi att använda vårt tidigare
och inarbetade namn ”MIREC”, det
med Mirec Recycling Solutions AB som
bolagsnamn för vårt företag i Sverige.
Vårt namn ändras men i övrigt
erbjuder vi de tjänster och affärsvärden
som innan, där våra kunders värden
är i fokus och som bidrar stort med
att förlänga produkters livscykel och
förser industrin med värdefulla råvaror i
cirkulära material flöden.

Stor etablering
vid Katrineholms
Logistikcentrum
Tisdag den 16 juni skrev Levin Sälldin Holding AB på
för markanvisning vid Katrineholms Logistikcentrum.
Markanvisningen gäller cirka 30 000 kvm mark och
på den avser man att uppföra en 12 000 kvm stor
logistikbyggnad.
– Det har varit bra fart i samarbetet med Mats, Stefan och Carina. Det
är en starkt bidragande orsak att etableringsplanerna hamnade just i
Katrineholm. I hård konkurrens med Eskilstuna och Strängnäs, säger
Tomas Levin.
Katrineholms kommun gör en markanvisning till Levin Sälldin Holding
AB. Marken finns belägen mellan Österleden och riksväg 55, Östra
förbifarten. Markanvisningen avser cirka 30 000 kvm mark, vilket
motsvarar cirka sex fotbollsplaner.
– Det handlar om en tredjeparts logistikaktör som är angelägen att
etablera sig här. Helt klart blir det under hösten och då kommer arbetet
med att bereda marken och bygga fastigheten påbörjas omedelbart,
berättar Tomas Levin prospekteringskonsult vid Magnaten Fastigheter.
– Det här är förstås jättebra att aktörer visar intresse för Katrineholms
Logistikcentrum. Extra roligt att de inte är ensamma. Det är fler på
gång, säger en hemlighetsfull Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens
ordförande.
Ett delegationsbeslut togs av kommunstyrelsens ordförande kring
markanvisningen onsdag den 17:e juni.

– Vi byter namn med anledning att vi
sedan den 1 april har nya ägare i form
av TSR Recycling. TSR Recycling är ett av
de största metallåtervinningsföretagen
i Europa och är en del av Remondis
group, ett tyskt familjeföretag och ett
av de största återvinningsföretagen i
Europa.
– Vi är med nya ägare starkare än
någonsin och kommer fortsätta vår
expansion och erbjuda fler tjänster och
lösningar för marknaden.
Tillsammans med våra kunder och
leverantörer bidrar vi till en bättre värld
och värnar om nästa generation.
www.mirec.se
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Från vänster: Mats Lundevaller mark- och exploateringschef, Carina Lloyd
näringslivsutvecklare, Göran Dahlström, Tomas Levin och Stefan Toll
näringslivschef.

Stabilt
företagsklimat i
Katrineholm
Varje år gör Svenskt
Näringsliv en undersökning av
kommunernas företagsklimat.
I år får Katrineholm ett samlat
omdöme på 3,8. Rikssnittet i
landet är 3,4.

KFV Marknadsföring
blir +Katrineholm
KFV Marknadsföring byter varumärke och
uttryckssätt. I samband med det är bolaget också
under namnändring.
– Vi har valt att byta varumärke för att skapa ett nytt uttryckssätt och
också för att knyta bolagets varumärke tydligare till destinationen
Katrineholm, säger bolaget i ett pressmeddelande.
Bolagets uppdrag och ambition kommer inte att förändras, och
medlemskapet kommer att innebära samma möjligheter och förmåner
som tidigare. I 12 år har vi bidragit till vår destinations attraktionskraft
genom att skapa bättre förutsättningar för företag, boende och
besökare i Katrineholm och KFV. Vi vill att fler ska upptäcka och uppleva
vår destination och gör det gärna i samverkan med andra som vill
samma sak.

– Vi är nöjda med
det resultatet,
men siktar alltid
högre. I år är
förutsättningarna
annorlunda då
ungefär hälften
av företagarna
har svarat under
pandemin och
hälften innan pandemin fick spridning
i Sverige. Dessutom har det tillförts
nya och förändrade frågor. Detta
sammantaget har gjort att hela Sverige
backat något och det går inte att jämföra
på samma sätt mot föregående år, säger
Stefan Toll näringslivschef i Katrineholm
(bilden).
– Katrineholm ligger fortsatt på en stadig
hög nivå och är med sitt resultat trea i
länet. Vi analyserar resultatet och vad
som behöver prioriteras på både kort
och lång sikt.

– Vi kommer att fortsätta göra allt vi kan för att ännu fler ska
attraheras av Katrineholm och vår region. För att det ska bli tydligt vad
vi står för, vilken ambition vi har och vilket ansvar vi tar kommer vi i
fortsättningen att göra det under ett nytt varumärke. Vi fortsätter att
addera värde vi är +Katrineholm.
– Vår ambition med ett nytt varumärke är att det tydligare ska beskriva
vår verksamhet och inte begränsa våra möjligheter till samarbete.
+ tecknet framför Katrineholm ger oss oändliga möjligheter att
utrycka och beskriva samverkan med andra platser, som exempel:
Flen+Katrineholm, Vingåker+Katrineholm, Finspång+Katrineholm
och olika verksamheter som exempel: Handel+Katrineholm,
Turism+Katrineholm, Näringsliv+Katrineholm. Varumärkesförändringen
kommer att ske succesivt.

Företagsklimatet i Katrineholm får bra
betyg av företagarna.
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”Sverige behöver
öka graden av
självförsörjning”
I diskussionsflödet under corona-krisen har frågan om Sveriges
självförsörjningsgrad flutit upp och blivit en viktig fråga vid sidan om
sjukvårdshanteringen och de ekonomiska konsekvenserna av pandemin.
Vad händer om gränserna stängs? Hur länge har vi mat så vi klarar oss?
Ser man till EU som helhet så har unionen, inklusive Sverige, en
självförsörjningsgrad på relativt hög nivå och medlemsstaterna har också
undertecknat en solidaritetsförklaring där de ska hjälpa varandra i händelse
av katastrofer. Men vad händer när själva katastrofen innebär att gränserna
stängs och inga varor kan passera över landsgränserna?
När kalla kriget dog ut och Sverige
strax efter gick med i EU förändrades
förutsättningarna för svensk
matproduktion. Från att tidigare
haft stora beredskapslager intogs
istället ett läge där lagren tömdes,
produktionen minskade och allt
mer mat importerades. Framtiden
skulle ju bli fri från krig och Sverige
var en del av en europeisk marknad
där matförsörjningen skulle lösas
gemensamt.
Men inget annat land i Europa
har haft en så kraftigt sjunkande
självförsörjningsgrad som Sverige
sedan början av 90-talet. I dag ligger
den på 50 procent vilket kan jämföras
med Finland som ligger på 80 procent.
Något som påpekats från aktörerna
i branschen och som nu, i samband
med corona-krisen, också lyfts fram
medialt.
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Sveriges beredskap vid krisläge ser i
nuläget ut så här:
• Sverige är självförsörjande på
spannmål, men produktionen av
mjölk samt gris- och nötkött har
sjunkit till mellan 40 och 60 procent
• Det finns inte längre några
beredskapslager (inte ens inom EU)
• De enskilda hushållens
livsmedelslager beräknas räcka
mellan tre och åtta dagar
• Livsmedelsindustrin och hamnarna
har lager för ett par dagar
• Om transportsystemet kollapsar är
det tomt i butikerna efter ett dygn
• Om landet isoleras är hälften av
vårt dagliga livsmedel, de som vi
normalt importerar, slut efter tio till
tolv dagar

Fortsättning nästa uppslag >>>

50

procent beräknas
Sveriges själv
försörjningsgrad ligga
på. Att jämföra med
Finlands som ligger på
80 procent.

Sveriges självförsörjningsgrad 1988–2018
Över 100 procent innebär en stor möjlighet till export
En låg siffra innebär stort beroende av import
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Sammanvägt för all konsumerad mat bedöms självförsörjningsgraden vara 50 procent och för 30 år sedan låg den på cirka 75
procent. Denna procentsiffra har beräknats fram utifrån konsumtionens värde till skillnad från siffrorna ovan. Lälla LRF
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Skulle det bli kris och
gränserna stängs så
kan vi baka sockerkaka
med morötter. Det är
ungefär vad vi kommer
att klara av. I längre
perspektiv blir det en
ganska gles diet.
Johan Lagerholm om
situationen vad gäller landets
självförsörjning.

Johan Lagerholm är ordförande
för LRF Sörmland och han är en av
dem som dagligen arbetar med de
här frågorna. Dels genom att via LRF
skapa opinion, men också genom
löpande kontakter med jordbrukare
runt om i länet.
– Skulle det bli kris och gränserna
stängs så kan vi baka sockerkaka
med morötter. Det är ungefär vad
vi kommer att klara av. I längre
perspektiv blir det en ganska gles diet,
säger Johan och skrattar lite.
– Det blir havregrynsgröt och en
lite enklare meny som påminner
1800-talets svältkost med barkbröd,
konstaterar han och pekar på att det
inte skulle behöva vara så.
– Det fanns ett stort antal
produkter där vi var självförsörjande
för 30 år sedan men inte är det i
dag. Det finns också områden där vi
skulle kunnat öka volymen, det är till
exempel lätt att odla tomater, men
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produktionen har istället sjunkit på
30 år och vi har fått importera allt
mer. Med en självförsörjning över 100
procent finns istället goda möjligheter
till export.
Det finns flera vägar till att landet
skulle kunna höja sin egen produktion
av råvaror. Till exempel möjlighet till
ökat bete där det växer skog istället
för spannmål och därmed bredda
vägen för ökad produktion av nötkött.
– Den frågan hamnar lite i
kölvattnet av diskussionen om hur
farligt det är att äta kött. Men det är
stora skillnader på kött och kött och
hur köttproduktionen påverkar miljön
i världen och Sverige är bra inom det
här området, säger Johan, som ser
andra fördelar med att djuren betar
av marken.
– Mycket av vår mark blir vad någon
politiker kallade för ”en skräpyta” om
vi inte har betesdjur. Den biologiska

600

hektar åkermark
motsvarande 1200
fotbollsplaner
försvinner i Sverige
varje år. Den bebyggs
eller får ge plats för
vägar och järnvägar.
Ledare av Lena Johansson
i tidningen Land Lantbruk,
november 2019

Betesdjuren behövs för att vi ska kunna behålla vår biologiska mångfald.

mångfalden försvinner. Slutar vi
med kött blir det dessutom ännu
mindre självförsörjning. Vi kan, bland
annat av klimatskäl, inte ersätta den
produktionen med växtodling och blir
då ännu mer beroende av import.
Därför är det viktigt att vi utnyttjar
våra ytor både för odling och för bete.
Betesmarker är också urtypen av
mark för att omvandla solenergi via
bete och djur till mat.
Men är det då inte en omväg
att gå via djur för att skapa mat åt
människor?
– Det beror på hur man gör.
Sverige, med vår djurhållning, är ett
bra exempel, länder som Kina och
Brasilien är generellt sämre.
Att öka andelen svenskproducerad
mat stöter för producenterna på en
del problem på vägen. Det är svårt
att få lönsamhet i produktionen
och Johan Lagerholm tycker att
konkurrensläget med övriga länder är
lite orättvist på flera sätt.
– Jämför vi exempelvis dieselpriset
för bönderna i Danmark, där
skattereduktionen för diesel är stor,
med den svenska marknaden så har

danskarna halva kostnaden för diesel.
En stor gård gör av med mycket diesel,
men kör man på miljövänlig diesel i
Sverige finns ingen skattereduktion
alls. Här måste vi få ett bättre stöd
från statsmakten för att jämna ut
skillnaderna.
– Den geografiska placeringen
av Sverige är negativ men det kan
man inte göra så mycket åt och här
är det svårt att hitta bra lösningar.
Klimatförändringarna kan komma
att förändra förutsättningarna i
framtiden.
En av tankarna med EU från
början var att säkra de europeiska
medborgarnas möjligheter till
livsmedel. Men EU är en omständlig
värld. Administrationen kostar mycket
pengar och av insatta skattemedel
är det mycket som fastnar i systemet
innan det betalas ut till den enskilde
bonden. Oavsett om den verkar i
Portugal eller i Björkvik.
– Svenska regeringar har genom
åren varit dåliga på att plocka tillbaka
pengar från EU. I Finland till exempel
Fortsättning nästa uppslag >>>
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Mycket av vår mark
blir vad någon politiker
kallade för ”en skräpyta”
om vi inte har betesdjur.
Johan Lagerholm om betesdjurens betydelse för den
biologiska mångfalden.
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Konsumenterna borde välja svenska varor som har ett mindre klimatavtryck.
De kanske är lite dyrare men de är av bättre kvalitet och mer ansvarsfullt
producerade. Man visar då också att man har ett förtroende för den svenska
produktionen och det är en signal för svenska producenter att våga satsa.

har man pratat mycket om
självförsörjningsgrad. De har färska
minnen från krig och vet vad det
betyder. En del av deras lösningar
här kommer från såväl statliga
ersättningar som pengar från
EU. I Finland och Norge har man
inte heller storleksrationaliserat
gårdarna lika mycket som vi har
gjort, säger Johan.
– I Norge subventionerar man
också priser vilket ger mer pengar
till landets bönder. Norge ligger
utanför EU och dess regler, men
svenska bönder vill egentligen inte
ha bidrag utan de vill kunna klara
sig på det de producerar.
Producenterna har det alltså tufft
att göra sin del när det gäller att
öka vår självförsörjningsgrad. Kan
då konsumenterna ta en aktiv del i
frågan?
– De borde välja svenska varor
som har ett mindre klimatavtryck,
säger Johan. De kanske är lite
dyrare men de är av bättre kvalitet
och mer ansvarsfullt producerade.
Man visar då också att man har
ett förtroende för den svenska
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produktionen och det är en signal
för svenska producenter att
våga satsa. Det skapar i sin tur
arbetstillfällen i näringen. En satsad
krona här får större utväxling än i
andra branscher.
När arbetslösheten i andra
branscher ökar på grund av
pandemin så brottas lantbruket
med problem att fylla sina lediga
platser och Johan Lagerholm är lite
bekymrad över situationen.
– Det saknas 8000 årsarbets
tillfällen i hela landet av säsongs
arbetare som inte kunnat lämna
sina länder när gränserna varit
stängda. Det är duktiga personer
som är villiga att jobba och vet vad
jobbet innebär. Det är svårt att
hitta i Sverige. Det är ett besvärligt
arbete som är tungt och med långa
dagar.
– Det handlar inte så mycket om
löneläget. Det finns kollektivavtal
och rätt lönenivå även om den
kanske inte alltid matchar den nivå
som svenska ungdomar är ute
efter.

Behöver vi öka graden av
självförsörjning i landet?
– Ja, det tycker jag och det
handlar inte bara om att förebygga
inför kommande kriser. Vi har
inte sett fulla konsekvenserna
av den här krisen ännu. Dels har
odlarna inte fått avsättning för
produkterna, man har också saknat
möjlighet att ta hand om de grödor
som skulle odlats och kanske fått
satsa på annat. Inte bara i Sverige
utan även i andra länder.
– Det kommer att det blir
svårt att få tag på grönsaker i
vinter. Vi får äta mer efter säsong
med ett annat utbud i butikerna
i vinter. Ett tydligt exempel är
sparris. Det kommer att märkas
på gourmetrestaurangerna. Man
kanske kommer att åter-upptäcka
kålrot och vitkål, sådant som vi kan
odla i Sverige med det klimat vi
har här. Vi kommer också att se en
brist på bär till vintern eftersom det
kommer att saknas bärplockare,
avslutar Johan Lagerholm.
MATS FREDRIKSSON

1,3 milj kycklingar
föds upp på
Stenta gård varje år
Sveriges möjligheter till självförsörjning av mat har aktualiserats under
corona-krisen. Landet bedöms ha en självförsörjningsgrad på endast 50
procent och de enda livsmedel som landet är självförsörjande på är morötter,
socker och spannmål. Men det är en siffra med stort frågetecken eftersom
inte en enda morot blir skördad utan drivmedel som behöver importeras
liksom det gödningsmedel som får morötter att växa i större skala.
Ett problem när det gäller
produktionen av vår mat är att
även om råvaror produceras
inom landet så sker mycket av
förädlingen utomlands. Mat kan
transporteras runt i Europa där
produktionen sker i ett land,
förpackning i ett annat och
konsumtionen slutligen i Sverige
som tredje land. Processen

styrs av ambitionen att nå
optimal kostnadseffektivisering
för matproducenterna.
Konsumenterna gynnas av låga
priser i butiken men en konsekvens
är att vår självförsörjningsgrad
minskar.
På denna marknad verkar
Kronfågel som är Sveriges
marknadsledande producent av

kyld, fryst och förädlad kyckling.
Svensk kyckling håller hög kvalitet
och djuren behandlas bättre här
än i andra delar av världen såväl
under uppfödningen som vid slakt.
Effektivitet i produktionsleden ger
den svenskproducerade kycklingen
en möjlighet att konkurrera med
Fortsättning nästa uppslag >>>
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Kycklingkonsumtionen
i Sverige är 25 kilo per
år och capita. Av den
delen står den svenska
produktionen för cirka
70 procent. Det som
importeras hamnar till
största delen där den
inte är identifierbar,
exempelvis på restau
ranger av olika slag.
Henrik Carlsson om att
svenskarna gärna väljer svensk
kyckling om de kan.
importerad kyckling som produceras
med helt andra förutsättningar än
de som svenska djurhållningslagar
medger.
Henrik Carlsson på Stenta gård
är en av kycklinguppfödarna som
kontinuerligt levererar till Kronfågel.
Han har varit i branschen i snart 30 år.
– Vi började med kycklingar 1991,
säger Henrik. Vi köpte gården av
Ericsbergs slott och jag kom hit när jag
slutade gymnasiet. Bara lantbruket
försörjde oss inte, vi behövde något
mer, så min far och jag startade
uppfödningen.
Gården arrenderar 350 hektar
av Ericsberg, men har också en
skogsfastighet på andra sidan
Katrineholm med 50 hektar åker och
120 hektar skog. Verksamheten är
alltså blandad mellan ägande och
arrende och mellan skogsbruk och
lantbruk men kycklingproduktion
är huvudnäringen och står för 80
procent av omsättningen.
– Vi började i den befintliga
ladugården, berättar Henrik. Sedan
har vi byggt ut i två omgångar, 1994
och 2001, och totalt disponerar vi i
dag 8200 kvadratmeter. Här föder vi
upp 1,3 miljoner kycklingar varje år,
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allt går till Kronfågels anläggning i
Valla.
Stenta gårds utveckling när det gäller
uppfödningen har gått hand i hand
med Kronfågels som i sin tur följt
utvecklingen av kycklingkonsumtionen
i Sverige.
– 1991 var konsumtionen cirka
sju kilo per år och capita i Sverige, en
siffra som då hade börjat stiga. Nu
är den uppe i 25 kilo. Av den delen
står den svenska produktionen för
cirka 70 procent. Det som importeras
hamnar till största delen där den
inte är identifierbar, exempelvis på
restauranger av olika slag.
– När det gäller kyckling är
konsumenterna medvetna och
beredda att betala för en bättre
vara. Mängden campylobacter är
låg jämfört med motsvarande värde
hos importerad kyckling. Vi tummar
inte på djuromsorgen. I Sverige
har vi mycket hårdare regler när
det gäller beläggning och klimat på
anläggningarna. På Stenta har vi
hållit på i snart 30 år och vi har aldrig
gett några fåglar antibiotika. Den
antibiotikaresistens som byggts upp
Fortsättning nästa uppslag >>>
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grader varmt ska det
vara i kycklingstallet.
Kycklingarna väger
cirka 40 gram när
de kommer från
äggproducenten. Efter
35 dagar lämnar de för
transport till slakteriet
i Valla och då väger de
1,6 kilo.
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70 procent av det foder som används köps in och det består främst av spannmål och proteiner från ärtor och soja. 30 procent av
fodret är egenodlat, i huvudsak vete.

här i Sverige kommer via importerat
kött.
Antibiotikaresistensen som byggs
upp över världen är en fråga som av
experter bedöms som ett betydligt
alvarligare hot mot människan än
kommande viruspandemier.
– Nästa generation är mer
medvetna om vikten att lägga pengar
på bra mat, säger Henrik som är glad
att kunskapen inom området växer.
– Jag tycker att det är bra att
exempelvis skolan äter med
årstiderna. Man kan ändå hålla nere
kostnaderna om man väljer rätt mat.
Det slaktas 210 000 kycklingar per
dag hos Kronfågel i Valla. 50 miljoner
kycklingar per år.
Uppfödarna som levererar dit blir
som ett kollektiv där alla har kontrakt
med Kronfågel. Produktionskedjan
börjar egentligen hos Kronfågel vars
planering avgör när de ursprungliga
äggproducenterna ska leverera de
nyfkläckta kycklingarna till uppfödarna
som i sin tur har exakt 35 dagar på
sig att få kycklingarna att uppnå rätt
storlek.
– Kronfågel lägger beställningar, vi
får datum, vikt och antal. Sedan är det
bara att räkna baklänges för att veta
när vi ska sätta igång, säger Henrik.
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Stenta gård köper kycklingarna
dagsgamla från Väderstad i
Östergötland. De transporteras till
kycklingstallet med lastbil och väger
ca 40 gram när de kommer. Sedan
tillbringar de 35 dagar i stallet och när
de lämnar för transport till slakteriet
väger de 1,6 kilo.
70 procent av det foder som
används till kycklingarna köps in. Det
består i huvudsak av spannmål och
proteiner från ärtor och soja. Det
finns också en del raps i födan plus
vitaminer och mineraler som tillsätts.
De övriga 30 procenten av fodret
är egenodlat, i huvudsak vete. Det
egna blandas med det köpta. Gården
jobbar efter ett kretsloppstänkande
där gödseln sedan förs tillbaka ut på
fälten som växtnäring.
Det går åt värme i stallen. 33 grader
ska det vara och Stenta gård eldar
pannorna med ved från egen skog.
Oljan är borta sedan många år, både
av miljömässiga och ekonomiska skäl.
– För lantbruket är det positivt
att man gör energi av rapsolja, vete
och skog. I långa loppet blir den
agrara näringen vinnare. Det finns
plats för kreativa lösningar och kan
man tjäna pengar finns det alltid
investerare. Det bidrar också till att

750
tusen

Infektioner orsakade
av resistenta bakterier,
också kallade
multiresistenta
bakterier, orsakar
750 000 dödsfall
årligen
Läkare utan gränser.

Även om de flesta förknippar etanol med sockerrör eller energiskog (salix) kan etanol också framställas från vete genom jäsning.

höja självförsörjningsgraden vad gäller
energi.
– Jag jobbar också som
driftsansvarig på Ericsbergs slott. Där
produceras lika mycket spannmål
till energi som till mat. Vete blir till
exempel etanol som blir drivmedel till
bilar, säger Henrik.
På frågan om man ska göra mat eller
energi av vete väljer Henrik att se det
ur ett större perspektiv.
– Globalt sett finns det stora
markytor som ligger för fäfot framför
allt i Ryssland. Produktionen av vete
är i alla fall större än vad vi mäktar
med att konsumera både som mat
och som energi. Så det är inte på
bekostnad av att folk går hungriga
som vi gör energi av vete.
– Om det skulle bli illa i ett krisläge
så har vi i Sverige den volymen på
veteodling att vi kan tillverka både
energi och mat. Spannmål är en av
de få saker som vi har överskott
på. Vi är ett stort land med lite folk
och lite djur och marken i Sverige
utnyttjas effektivt. Blir det krig eller
andra kriser så kommer maten vi
har att räcka ett litet tag. Det är värre
med nyproduktionen. Det spelar
ingen roll om fälten dignar av vete,
skördetröskan står stilla utan bränsle.

– Man kanske skulle klara första
året om staten styr om konsum
tionen lite. Vid oljekrisen och ranso
neringarna 1974 var lantbruken
prioriterade och undantagna
restriktionerna.
– Men det finns andra problem
inom infrastrukturen Här på gården
har vi en egen vattentäkt, men vi är
vi beroende av el till ventilation och
foderanläggningen. Problemen finns
ofta inom ganska basala saker som vi
från början tar för givna.
– Går något sönder så behöver
de lagas och reservdelar ligger
någonstans i Europa. Stänger
gränserna bir det ett problem. Sådana
situationer finns inte med i dag när
man planerar ett företags logistik.
Man skruvar ihop en bil i Sverige men
delarna kommer ifrån hela världen,
men man kan ha logistikproblem
inom matindustrin också.
De svenska beredskapslagren
monterades ned i samband med
Berlinmurens fall och inträdet i
EU i skiftet 80/90-tal. Tanken med
lagren var att Sverige skulle klara
en avstängning under ett par år.
Upplägget var dock baserat på en hög
Fortsättning nästa sida >>>

”

Om det skulle bli illa i
ett krisläge så har vi i
Sverige den volymen
på veteodling att vi kan
tillverka både energi
och mat.
Henrik Carlsson om landets
energiförsörjning i ett krisläge.
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Svenska råvaror förädlade i Sverige är ett sätt att öka självförsörjningsgraden inför kommande kriser.

nivå av egen produktion inom landet,
inte bara av spannmål utan också av
sådant som mjölkprodukter och kött.
Så vad ser Henrik Carlsson för
lösning på problemet med landets
självförsörjning av mat?
– Man måste bestämma scenario.
Samarbete är ofta en bra lösning, men
blir det krig kan man kanske inte lösa
någonting om vi är osams. Så vi måste
se till vår egen produktion och lägga
upp lager som gör att vi klarar den
över en tid. Man ska ju sätta pengar
på det här också och man låser
kapital.
– Pratar vi ekonomi så måste vi
också bygga egna fabriker på en redan
överetablerad marknad om vi ska vara
självförsörjande. Så nödlager av det
basala är nog det optimala. När det
gäller mat är ju mycket färskvaror som
ska omsättas inom en viss tid.
– När man byggde de gamla bered
skapslagren inom jordbruksnäringen
så kompletterade staten kanske fyra
byggda lager med ett femte som
man fick ersättning för. Man roterade
det som fanns i lagren men hade
hela tiden en god marginal om det
skulle bli problem. Men ska vi göra
en förändring i vårt tänkande när det
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gäller självförsörjningen så måste det
få kosta pengar.
Hur ser då framtiden ut för
jordbruksnäringen? Kommer vi att
kunna producera mer mat i framtiden
så att vi kan försörja oss själva i
kristider?
– Absolut. Sverige är ett land där
vi producerar mycket på bulk. Sådant
som potatis i säck och vete i silo.
Men vi behöver höja det nationella
förädlingsvärdet. Vi producerar till
exempel mycket griskött som sedan
förädlas till mat i exempelvis Polen.
Den maten skulle lika gärna kunna
produceras här.
– Vi använder oss också av mycket
utländsk arbetskraft inom näringen
i Sverige. Och det är klart, det är inte
så lätt att rekrytera till hårda arbeten
men hos oss på Stenta har vi inga
gästarbetare. Händer det något
som nu med coronapandemin och
stängda gränser kan man få problem.
Man måste också kunna hantverket.
Regeringen fick ju ge dispens för att
ta hit folk som planterar skog för det
finns inga svenskar som kommer ihåg
hur det går till.
MATS FREDRIKSSON

8000
årsarbetstillfällen
saknas i hela landet av
säsongsarbetare som
inte kunnat lämna sina
länder när gränserna
varit stängda.
Johan Lagerholm, LRF, om
lantbrukets problem när
gränserna stängdes.

Kompetensförstärkning
för det lokala näringslivet
Den första juni startade
projektet ”Kompetens
inför framtiden”. Projektet
finansieras av ESF
(Europeiska socialfonden)
och ägs av Viadidakt.
Projektet riktar sig mot
näringslivet i Katrineholm
och Vingåker.
Syftet med projektet är att ge
människor och företag, som på ett
eller annat sätt drabbats av den
ekonomiska krisen som uppstått
till följd av Coronapandemin,
möjlighet till utbildning och
kompetensutveckling.
De insatser som man satsar
på i projektet ska utgå ifrån
arbetsmarknadens behov och det är
näringslivets behov av kompetens
som ska styra projektet.
Projektets målgrupper är å ena
sidan individer som blivit varslade,
permitterade eller arbetslösa på
grund av Corona-krisen och som
behöver få utbildning för att kunna
ställa om till en annan bransch; och
å andra sidan företag som behöver
kompetensutveckla sin personal för
att dessa ska få en starkare ställning
i företaget och för att företagen ska
få utökad kompetens och gå stärkta
ur krisen.
Samarbetet med näringslivet är
fundamentalt för att projektet ska
lyckas och i projektets styrgrupp
sitter bland annat representanter för
näringslivet från såväl Katrineholm
och Vingåker.
Projektet befinner sig i sin analysfas
fram till sista augusti och under den
här tiden är målet att kunna utröna
vilka behov av kompetens som finns
inom kommunernas näringsliv.

Redan under juni månad startade en truckförarutbildning inom projektet
”Kompetens inför framtiden”.
Genomförandefasen startar den 1
september och då kommer de flesta
utbildningar att dra igång. Projektet
kommer sedan att fortskrida fram till
oktober 2022.
På grund av efterfrågan av vissa
utbildningar från näringslivets sida så
startades en truckutbildning redan
under juni månad. Två deltagare
som på grund av Corona-krisen har
blivit varslade har fått möjlighet att
genomföra utbildningen i syfte att
ställa om till andra arbeten inom
exempelvis lager.

Alla företag som är intresserade
av att utnyttja möjligheten att
kompetensutveckla sin personal
är välkomna att höra av sig till
projektets projektledare Malin
Hellmér, malin.hellmer@viadidakt.se
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Planerade och pågående
upphandlingar inom
Katrineholms kommun
Inom områdena nedan
planerar Katrineholms
kommun upphandlingar.
Några upphandlingar
annonseras inom kort
och andra har längre
startsträcka. Objekt kan
tillkomma eller försvinna
beroende av de ekonomiska
förutsättningarna.
• Verksamhetssystem VOF och SOC
inför 2021
• Tvätteritjänster – tvätt av hyrtvätt
och tvätt av eget material 2021
• Verksamhetssystem BIF
• Lärplattform BIF
• Bevakningstjänster
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• Lås & Larm genom KFAB
• Brukarresor
• Hantverksavtal/fastighetsrelate
rade tjänster avtal på plats till
årsskiftet 2020, måleri, el, VS och
bygg inkl. plåtarbeten
• Bryggerivaror
• Digitala körjournaler
• Personbilar och lätta
transportfordon
• HVO
• Finansiell leasing
• Hyra av mindre maskiner
• Vuxenutbildning och SFI i extern
regi (samverkan med kommuner i
Sörmland)
• Ljus- och ljud vid event
• Tekniska konsulter 2021
• Direktupphandling av färskt bröd
med leverans hösten 2020
• Konferenslokaler – dagkonferens

• Kläder, varsel- och utekläder
• Analystjänster vatten
• Enkät- och analysverktyg
– eventuellt direktupphandling
• Kaffemaskiner, hösten 2020
• Direktupphandling av webb-tv
• Direktupphandling av vitvaror och
hemelektronik
• Direktupphandling av
mörkläggning/markiser våren 2021
• Direktupphandling av
snittblommor våren 2021
• Direktupphandling av cyklar och
reparationer våren/sommaren
2021
• Direktupphandling av
hedersgåvor/klockor våren/
sommaren 2021
• Direktupphandling av bårbilar
våren/sommaren 2021

STUA lanserar
tre nya webbsidor
Inte mindre än tre nya webbsidor har tagits fram lagom till sommaren, för att bättre
förmedla och sprida kunskap om ”Sveriges slottsdestination” och ”Stolt Mat i Sörmland”.
De nya webbarna destinationsutveckling.com och stoltmatisormland.se ska vara plattformar för att lära och utvecklas.
De aktörer, både offentliga och privata, som vill, ska kunna hitta både omvärldsbevakning och stöd och verktyg för
destinations-, affärs- och digital utveckling. På nya stoltmatisormland.se finns både också konsumentsida, som handlar
mer om att sprida den sörmländska matidentiteten.
I slutet på april lanserades även en lärplattform, där företag och verksamheter i Sörmland, inom besöksnäringen och
livsmedelssektorn, kan logga in och ta del av artiklar, kurser och evenemang.

Sveriges Slottsdestination
Sörmland ska ta en unik position som Sveriges Slottsdestination, genom att
utveckla det vi redan har och som är unikt. Regionens tillgång av 400 slott,
gods och gårdar är en unik anledning att besöka Sörmland. Lanseringen
av nya destinationsutveckling.com är ett första steg att, tillsammans
med besöksnäringen och kommunerna samlas tydligare kring Sveriges
Slottsdestination.
Vad man som besökare sedan väljer att besöka och spendera pengar på när
man väl är här kan vara 1000-tals olika saker, såsom gårdsbutiker, vandringsleder
och restauranger och mycket mer. Nästintill överallt uppfördes slott, gods och
gårdar, det gör destinationen full av spännande historia. Dagens moderna
slottsupplevelser utgår från vår historia men anpassas för att vara relevanta för
dagens gäster och för kommande generationer.

Sveriges Slottsdestination

Stolt Mat i Sörmland
Stolt Mat i Sörmland ska verka för en hållbar produktion och konsumtion inom
den sörmländska livsmedelskedjan, främja utvecklingen av företag, utbyte av
idéer, erfarenheter och kunskaper. En viktig del i arbetet är stolthet över vår
matkultur som bidrar till ett godare liv för länets invånare och våra besökare.
Konsumentsidan är till för konsumenter och besökare
och de kan ta del av bland annat spännande berättelser
om entreprenörer, besöksmål och recept.

Rådgivning nu och för framtiden
till dig inom besöksnäringen
Förutom rådgivning gällande de olika stödpaketen erbjuder vi också rådgivning
för dig som är redo att satsa framåt.
• Digital närvaro, vi hjälper dig utveckla din digitala närvaro, vi ser till att du har
synlighet på Google och hjälper dig utveckla dina sociala medier genom digital
planering och uppföljning.
• Produktutveckling, vi hjälper dig utveckla din produkt, genom nytänk och
paketering. Genom att gå igenom hela produktkonceptet med prissättning
kan hjälpa dig optimera dina erbjudanden. Vi hjälper dig planera enligt olika
scenarier för just din verksamhet.
• Kommunikation och storytelling, vi hjälper dig med hur du lockar konsumenter
och använder storytelling i din marknadskommunikation!

Stolt Mat i Sörmland

STUA Rådgivning
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Nyföretagarbarometern
Antal nyregistrerade
företag i Katrineholm
Utveckling i kommunen under
maj jämfört med året innan
Period
2020
2019
2018
2017
2016

EF/KB/HB
4
7
2
2
3

AB
13
5
7
8
11

Totalt
17
12
9
10
14

AB
50
44
53
58
52

Totalt
64
67
76
69
70

Utveckling i kommunen
jämfört med året innan
Period
2020
2019
2018
2017
2016

EF/KB/HB
14
23
23
11
18

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

Du som funderar på att starta företag,
precis har gjort det eller bara är lite
nyfiken på hur det fungerar, du kan
boka en individuell rådgivning helt
kostnadsfritt. Tänk på att du i rådande
tider kan boka ett onlinemöte. All
information om hur du ska gå tillväga
finns på hemsidan.
Steget till eget utbildningar under våren
2020 hittar du här.
Thomas Lövgren
thomas.lovgren@nyforetagarcentrum.se
Tel. 070 – 312 82 37
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Nyheter från Östsvenska
Handelskammaren
Inget är som vanligt i år och
vikten av det demokratiska
samtalet, kunskapsspridning
och människor som möts
minskar ju inte i tider av kris
– tvärtom. Så vi gör en egen
uppladdning som alternativ till
Almedalsveckan i Visby. Det blir
digitala föreläsningar, samtal och
utbildningar liksom inspelade
och livesända intervjuer
med intressanta företag,
personligheter och profiler.
Mer information och hela
programmet
Krönika av Maria Björk
Hummelgren:
Hjärta det demokratiska samtalet
Läs mer här.

Utbildning: Väx ur krisen
– utbildningsbootcamp i tre
moduler
Läs mer här.
Styrelseutbildning digitalt
(25 aug): Rätt fokus i
styrelsearbetet
Läs mer här.
Styrelseutbildning
Katrineholm i höst (12 nov): Rätt
fokus i styrelsearbetet
Läs mer här.

På gång...
25 augusti
Styrelseutbildning digitalt
Östsvenska Handelskammaren
27 augusti
Näringslivsnytt nr 6-2020
24 september
Näringslivsnytt nr 7-2020
2 oktober
Morgonsoffan hos ComMat,
Katrineholm
3 oktober
KatrineholmsGalan, Safiren
9 oktober
Näringslivsdag KFV,
Hedenlunda slott
29 oktober
Näringslivsnytt nr 8-2020
6 november
Morgonsoffan på Bruket,
Hälleforsnäs

Nyheter från Tillväxtverket
Korttidsarbete: Dags att
stämma av hur det gått för
företagen som fått stöd
sedan mars
Avstämningsperioden för de företag
som har fått stöd för korttidsarbete
med start i mars har nu börjat löpa.
I avstämningen som ska göras
senast den 30 juni ska utfallet av de
första tre månaderna stämmas av. I
samband med avstämningen finns
även möjlighet att söka mer stöd eller
förlänga befintligt stöd.
Läs mer om hur avstämning av
korttidsarbete går till

Korttidsarbete:
Koncernbidrag för 2019 inget
hinder för korttidsarbete
För att ett företag ska ha rätt till stöd
för korttidsarbete krävs att företaget
har allvarliga ekonomiska svårigheter.
Företag kan därför inte uppbära stöd
och samtidigt göra värdeöverföringar
under stödperioden eller i nära
samband med denna. Koncernbidrag
för räkenskapsåret 2019 är dock inte
ett hinder för stöd.
Läs mer om koncernbidrag och
aktieutdelningar i Nyhetsrummet

12 november
Styrelseutbildning Katrineholm
Östsvenska Handelskammaren
19 november
Styrelseutbildning Katrineholm
Östsvenska Handelskammaren
26 november
Näringslivsnytt nr 9-2020
4 december
Morgonsoffan på Lokstallet,
Katrineholm
17 december
Näringslivsnytt nr 10-2020

Korttidsarbete: Nu går det
att söka bland frågor och
svar
Vi jobbar löpande på att förtydliga
informationen om korttidsarbete och
svara på frågor om stödet. Nu har vi
också förbättrat supporten, så att det
går att söka bland frågor och svar. För
allmänna frågor och för frågor om
enskilda ärenden går det även bra att
ringa telefonsupporten.
Frågor och svar om korttidsarbete
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Glad sommar...
... önskar Katrineholms kommun,
enheten Näringsliv!

Nästa Näringslivsnytt kommer den 27 augusti.

