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Vi lever i en konstig värld, men många verkar ha kommit 
ur den första chocken och försöker hitta vägar för att driva 
sina verksamheter efter det läge som är just nu. 

Vi hade ett möte i Näringslivsrådet och ska jag försöka 
summera detta så är känslan att det drabbar olika företag 
på olika sätt men man kämpar på för att parera det mesta 
dag för dag. De långsiktiga strategierna får vänta en stund 
tills man vet mer om vilka nya stödpaket som funkar och 
om kunderna börjar återvända och gränser öppnas.

I detta nummer av Näringslivsnytt har vi gjort ett antal 
intervjuer med företag från olika branscher just för 
att försöka spegla den verklighet som råder, där man 
påverkas på olika sätt. Det kommer fler och fler prognoser 
när vi tror att återhämtning kan börja ske men det känns 
fortfarande som att många gissar och det är olika bud. I 
nuläget är känslan ändock att det planar ut en del gällande 
Covid-19, men inom näringslivet finns det fortsatt en stor 
oro och det är väldigt svårt att få till några prognoser. 

Vi har sett en förbättring bland de smittade i antal och 
vi håller tummarna för att det inte ska bli ett bakslag av 

större magnitud. Det som är tydligt är den sårbarhet vi 
har byggt upp och det tror jag kommer påverka oss inför 
framtida beslut i alla verksamheter. 

Vi får glädjas åt att det närmar sig sommar och att vi i 
år antagligen får lägga våra ledigheter på Hemester som 
verkar vara det nya inneordet och trenden i sommar. 

Katrineholm kämpar på och vi skapar en förberedelse 
för att den inhemska turismen ska kunna gynna oss på 
bästa sätt. Jag hör också från vissa delar av näringslivet 
att vi gynnas av att det i Katrineholm just nu pågår ett 
antal byggprojekt och det blir uppenbart hur viktigt det är 
för att hålla igång ekonomin, andra kommuner som inte 
står i samma läge har det jobbigare än vad vi har det när 
jämförelser görs. 

Det finns också att fira. Vi är enligt årets miljörankingen 
på plats nummer 17 i landet men bäst i klassen i regionen, 
vi har en befolkningsökning enligt senaste mätningen 
som vi kan glädja oss åt. Det kommer vara tuffa tider för 
många, men genom fokus och samverkan ska vi komma ur 
även denna kris.

Krisen drabbar företagen på olika sätt
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Markbytet mellan Coneco och kommunen innebär möjligheter för båda parter.

Åsporten Förvaltning AB/Coneco 
flyttar hela sin verksamhet till 
Katrineholms Logistikcentrum. 
På dess nuvarande plats planerar 
Katrineholms kommun att bygga 70 
nya bostäder samt en förskola.
Coneco behöver mer mark för att 
förverkliga sina framtidsplaner 
och Katrineholm behöver kunna 
erbjuda mer detaljplanerad mark 
till näringsliv och byggföretag. 
Med gemensamma krafter och 
intressen, öppnade detta gäng 
upp Åsporten för bostadsbygge. 
Ove Svensson styrelseordförande 
Coneco, Mats Lundevaller mark & 
exploateringschef, Jonas Zetterblom 
delägare Coneco, Stefan Toll 
näringslivschef, Christer Sundqvist 
(M), Mats Gillstam VD/ägare Coneco 
och Göran Dahlström (S).

Coneco AB har under en tid letat 
mark för att kunna expandera sin 
verksamhet. Katrineholms kommun 

letar också mark för att kunna bygga 
fler bostäder och erbjuda näringsliv 
nya möjligheter till etableringar. 
Den 25 maj undertecknades en 
markbytesaffär och nu kan båda 
parter sluta leta mark.

– Här på Åsporten planerar vi 
för sjuttio nya bostäder samt en ny 
förskola med sex – åtta avdelningar. 
Katrineholm vill befolkningsmässigt 
växa till 40 000 invånare till 2030. 
En viktig framgångsfaktor är att 
vi fortsätter bygger bostäder. Här 
vid Åsporten är ett fantastiskt läge. 
Naturen direkt utanför dörren och 
närhet till centrala Katrineholm. Nu 
ser jag fram emot olika byggförslag 
från våra lokala byggentreprenörer, 
säger Göran Dahlström (S) 
kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har varit trångbodda en 
längre tid och har dessutom behov 
av mer mark eftersom vi planerar 
för stora investeringar de närmaste 
åren, berättar Mats Gillstam VD och 

delägare i Coneco AB. Vi har idag 
28 000 kvm markyta och byter till 
oss 35 000 kvm med möjlighet att 
expandera till 55 000 kvm.

– Den här markrockaden kommer 
också att gynna miljön i centrala 
Katrineholm. Eftersom en del av 
den tunga trafiken kommer att 
försvinna i och med detta markbyte, 
säger Christer Sundqvist (M) 
kommunstyrelsens vice ordförande.

Coneco AB påbörjar flytten redan 
idag och kommer att succesivt ha 
flyttat all verksamhet och byggnader 
inom två år. Katrineholm kommer 
under hösten i år att påbörja 
detaljplaneringen för Åsporten. Målet 
är att första spadtaget för bostäderna 
tas tidigt 2023

Läsmer här.

Markrockad av stora mått

https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter-2020/2020-05-25-asporten-oppnar-for-bostader.html
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Årets miljörankning för 2020 är här och Katrineholms kommun 
landar på plats 17 av Sveriges 290 kommuner och på plats 3 av 
136 i kommungruppen Mindre städer och landsbygdskommuner.
Förra året (2019) hamnade Katrineholms kommun på 
plats 40, 2018 på plats 34 och 2017 på plats 11. I år landar 
Katrineholms kommun på plats 17 i Sverige och på plats 1 av 9 i 
Södermanlands län. Katrineholm landar även på plats 3 av 136 i 
kommungruppen Mindre städer och landsbygdskommuner.

Det här har vi gjort/gör vi: 
• Vi skapar tätortsnära rekreationsområden, nu senast med nya 

Forssjö friluftsområde 
• Vi har färdigställt en naturutställning i Tornstugan (fågeltorn 

vid Näsnaren) som kan bokas gratis för skolklasser och 
föreningar.

• Vi arbetar aktivt med kampanjer för att minska 
nedskräpningen .

• Vi bygger bihotell och sätter upp fågelholkar för ökad biologisk 
mångfald.

• Vi har sorterat bort över 100 olika kemiska produkter ur vår 
verksamhet som vi inte behöver.

• Vi utreder möjligheterna att bygga våtmarker för att 
klimatanpassa tätorten  och minska utsläpp av miljöfarliga 
ämnen.

• Under 2019 har vi minskat våra utsläpp av växthusgaser 
med 274 ton C02. Det här har vi gjort genom att byta ut våra 
fossildrivna fordon till mer klimatsmarta alternativ, och genom 
att införa mer vegetarisk kost, minska mängden kött och köpa 
lokala råvaror i säsong.

• Vi fokuserar på att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030
 
– Ibland är det svårt att nå ut med alla de hållbara saker som vi 
faktiskt gör i vår verksamhet, därför är det fantastiskt kul när det 
jobb vi gör uppmärksammas, säger Linda Aldebert miljöstrateg/
kommunekolog i Katrineholms kommun.

Läs mer här.

Befolkningsstatistiken för första 
kvartalet 2020 från Statistiska 
centralbyrån SCB, visar att 
Katrineholm har ökat med 58 
personer sedan årsskiftet. Totalt 
bor det nu 34 813 invånare i 
Katrineholms kommun.

Inflyttningen till kommunen är 
fortsatt stark. Det är fler som flyttar 
till Katrineholms kommun än från 
(+72). Födelsesiffrorna är något lägre 
än motsvarande period förra året. 
Dödstalen ligger i nivå med tidigare.
I Katrineholms kommuns 

kommunplan för 2019-2022 
anges målet att invånarantalet 
ska öka till minst 35 500 år 2022. 
I översiktsplanen som sträcker 
sig fram till 2030 är målet satt att 
invånarantalet ska öka till 40 000.
Läs mer här.

Fler flyttar till Katrineholm

Katrineholm på plats 17
i årets miljörankning

Bihotell och fågelholkar ökar den biologiska 
mångfalden.

https://naturkartan.se/sv/katrineholm/forssjo-friluftsomrade
https://www.katrineholm.se/uppleva--gora/natur.html#TornstuganfageltornvidNasnaren
https://www.katrineholm.se/skrapplockardagarna
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter-2019/2019-10-10-katrineholm-far-25-miljoner-for-att-klimatanpassa-tatorten-for-framtida-regn.html
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter-2020/2020-05-14-pressmeddelande-katrineholm-pa-plats-17-i-arets-miljorankning.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter-2020/2020-05-12-fler-flyttar-till-katrineholm.html
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Christin Larsson driver tillsammans 
med sin man Jan och sonen Mattias 
Abbotnäs säteri i Flodabygden. Som 
stort jordbruk är de en del av den 
svenska matförsörjningen och är 
än så länge inte så hårt drabbade 
av pandemins påverkan på landets 
ekonomi. Men hotet finns där och 
det gäller att planera för att undvika 
eventuella kommande problem.

Har ni fått korttidspermittera eller varsla 
personal?

– Vårt företag har inte påverkats 
ännu så vi har inte gjort några 
personalneddragningar. Just nu 
utvecklar vi och bygger ut med en ny 
spannmålssilo så vi har istället fått ta 
in mer personal.

– Vi har inga problem med 
vårsådden i och med att vi har all 
areal höstsått. Höstvete och raps är 

det som är lönsammast här och det 
satsar vi på. Blir det ett torrt år står 
man sig också bättre om man har sått 
på hösten. Höstsådda grödor klarar 
sig överlag bättre mot torka, då de 
hinner utveckla ett stort rotsystem 
redan under hösten. De får tag på 
markvatten bättre än en vårsådd 
gröda som ska utveckla hela sitt 
rotsystem på våren och därigenom 
blir mer torkkänslig.

Hur har det fungerat med era 
leverantörer?

– Så länge vi får in våra 
förnödenheter och de reservdelar vi 
behöver klarar vi oss bra. Vissa viktiga 
delar produceras i Italien och det 
är klart att när det öppnar kommer 
andra länder i Europa som ligger före 
Sverige i sin växtodlingssäsong att 
dammsuga marknaden och då ligger 

Olika branscher står inför olika problem efter nästan tre månader av 
corona-epidemi. Några har så långt klarat sig nästan oskadda medan andra 
branscher nästan slagits ut. Vi tog tempen på några av de lokala företagen 
för att stämma av läget.

Förutsättningarna
är olika för de
lokala företagen

”Det skulle väl i så fall 
mer vara att vi själva 
är försiktigare med 
att träffa folk. Som 
egenföretagare får vi 
inte bli sjuka.

Christin Larsson svarar 
på frågan om Abbotnäs 
Säteri tvingats till nåhgra 
omställningar genom 
coronapandemin.

”Vi försöker alltid ha 
god framförhållning”

Coronapandemins påverkan på det lokala näringslivet
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vi kanske efter. Vi tar lite höjd och 
planerar för hur vi kan skydda oss. 
Om remmen till tröskan går sönder, 
kan vi troligtvis få tag på en ny ganska 
enkelt. Det kan vara värre med andra 
specialkomponenter. Naturligtvis har 
våra leverantörer koll på det här och 
säkrar upp sig så långt de kan. Men 
som företagare tänker vi hela tiden på 
backup-planer, corona eller ej. Vi får 
bevaka vad som händer.

Har ni tvingats till några omställningar 
genom coronan?

– Det skulle väl i så fall mer vara att 
vi själva är försiktigare med att träffa 
folk. Som egenföretagare får vi inte bli 
sjuka.

Ser du någon kritisk punkt framför dig 
där viktiga beslut måste tas av er eller 
politiker?

– För oss här ute på Abbotnäs 
är det ingen katastrof, vi klarar 
oss ganska länge. För branschen i 
stort är det bra att man pekar på 
nödvändigheten med att inom landet 
vara självförsörjande vad gäller 
matproduktionen.

Har ni skapat nya kreativa lösningar på 
problem som uppstått i produktionen 
eller försäljningen?

– Vi har inte sett att vi behövt det 
i dagsläget. Tankar och planer finns 
alltid men vi har inte sett att vi behövt 
ändra på något i coronans tecken.

Finns det något som ni kan plocka med 
er in i en ”mera normal” framtid?

– Vi försöker alltid ha god 
framförhållning och det har väl kanske 
blivit ännu mer påtagligt nu.

 
Hur ser du på de stödpaket som 
erbjudits och har ni själva haft möjlighet 
att utnyttja dem?

– De sänkta arbetsgivaravgifterna 
har varit bra. Jag tycker det är viktigt 
att de pengar som betalas ut kommer 
i rätt fickor. Man behöver komma ihåg 
att stödpaketen betalas gemensamt 
av oss skattebetalare.

 
Hur ser du på framtiden efter coronan?

– Förhoppningsvis får vi en bättre 
lönsamhet med större efterfrågan på 
svenskproducerad mat.

MATS FREDRIKSSON

16
Cirka 16 000 
säsongsarbetare 
kommer till Sverige 
för att arbeta inom 
lantbruket varje 
år. Inreseförbudet 
påverkar lantbruks-
näringen negativt.

Christin Larsson vid Abbotnäs Säteri som bygger en ny spannmålssilo och har fått ta in mer personal.



”Det blir mer och mer 
digitalt och färre 
fysiska möten.

Robin Skagerdal ser 
förändringar i företagens sätt 
att arbeta
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Rådek arbetar med revision, 
redovisning och beskattningsfrågor. 
För sina kunder fungerar de 
också som ett bollplank när det 
gäller räkenskapsanalyser och 
ekonomistyrning.

I Katrineholm arbetar 15 personer 
varav fyra med revision och resten 
med redovisning. Robin Skagerdal 
är kontorschef och han ser längden 
på coronakrisen som avgörande för 
hur det ska gå för många av Rådeks 
kunder.

Har ni fått korttidspermittera eller 
varsla personal?

– Nej, vi har full styrning på 
hela personalstyrkan. Vi är inne 
i högsäsongen för bokslut och 
deklarationer. Det blir även mycket 
rådgivning kring rådande ekonomisk 
situation och de stödpaket som 
erbjuds. 

 
Hur har det fungerat för era kunder? 
Konkurser eller rekonstruktioner?

– Det är för tidigt att säga hur 
utfallet blir. Vi ser givetvis redan nu 
att många branscher har det väldigt 
tufft – men mycket beror på hur 
länge detta pågår.

Har ni själva tvingats till några 
förändringar i ert sätt att arbeta?

– Vi ligger sedan tidigare bra med 
i den tekniska utvecklingen, vilket 
underlättar mycket i dessa tider. Det 
blir mer och mer digitalt och färre 
fysiska möten.

Ser ni någon kritisk punkt framför er 
där viktiga beslut måste tas av er eller 
politiker?

– Det är i så fall om det till skillnad 
mot vad de flesta väntat sig, att 
återgång till ett ”normalläge” inte 
börjar direkt efter sommaren utan 
dröjer ytterligare ett antal månader

 
Har det skapats nya kreativa lösningar 
på problem som uppstått?

– Som jag sa tidigare så hade vi 
redan innan tekniska lösningar till 
det mesta, men givetvis snabbas 
processen och utvecklingen på.

Finns det i så fall något som ni kan 
plocka med er in i en ”mera normal” 
framtid?

– Det visar tydligt att man måste 
vara väl förberedd på att ”vad som 
helst” kan hända och att det krävs 
snabba omställningar när det sker.  

Hur ser ni på de stödpaket som 
erbjudits?

– Snåriga regler och riktlinjer, 
det kan vara svårt att avgöra 
vilka stöd man har rätt till. Stödet 
för omsättningsstapp som 
presenterades nyligen kommer att 
vara viktigt för många, men borde 
varit med initialt. Det hade inneburit 
större möjlighet att planera för våra 
kunder.

Har ni själva haft möjlighet att utnyttja 
dem?

– Den generella sänkningen av 
arbetsgivaravgifter, i övrigt har det 
inte varit aktuellt.
Hur ser ni på framtiden på kort sikt? På 
lång sikt? Nya strategier eller samma 
plan?

– Liten påverkan på kort sikt. 
Tyvärr kommer nog ett antal av våra 
kunder att förändras eller inte finnas 
kvar. Innebär att vi intensifierar våra 
marknadsaktiviteter.

MATS FREDRIKSSON

”Många branscher har tufft”
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”Viktigt att stöden träffar
dem som är i behov av dem”
Mio ägs av sina handlare som driver 
sina butiker utifrån Mios koncept 
och den lokala marknadens behov. 

– Vi brinner för att förgylla 
kundernas liv hemma med riktiga 
möbler och prisvärd kvalitet. Vi vill 
vara det spännande alternativet 
som inspirerar kunderna att förnya 
sina hem, säger Robert Bohlin, som 
är regionschef för Mio Norrköping, 
Linköping, Katrineholm, Nyköping 
och Mjölby.

Har ni fått korttidspermittera eller 
varsla personal?

– Vi agerade snabbt och vidtog 
flera åtgärder i mars månad. Devisen 
var planera för det värsta och 
hoppas på det bästa. Under en kort 
tid hade vi korttidspermittering men 
har nu avbrutit dem.

Hur har det fungerat med leveranser 
från underleverantörerna?

– Inga problem. Vi har ett central-
lager i Tibro med mycket bra varu-
försörjning.

Har ni tvingats till några förändringar 
av utbudet i butiken?

– Vi har justerat vissa av våra 
tjänster där vi endast i undantagsfall 
levererar våra produkter in i 
kundernas hem. Våra leveranser 
just nu är begränsade till innanför 
ytterdörren.

Ser ni någon kritisk punkt framför er 
där viktiga beslut måste tas av er eller 
politiker?

– Nej, det gör vi inte i dagsläget.

Har det skapats nya kreativa 
lösningar på problem som uppstått i 
försäljningen?

– Vi var snabbt på plats och 
erbjöd Drive Thru där vi levererar till 
kundens bil. Det har varit uppskattat 
av våra kunder.

Finns det något som ni kan plocka med 
er in i en ”mera normal” framtid?

– Ja, Drive Thru kommer garanterat 
leva kvar.

Hur ser ni på de stödpaket som 
erbjudits?

– Bra och viktigt att de träffar dem 
som är i behov. För oss inom Mio är 
det viktigt att stöden används där de 
behövs och inte utnyttjas.

Har ni själva haft möjlighet att 
utnyttja dem?

– Initialt hade vi korttids-
permittering på 20 procent under 
kort tid.

Hur ser ni på framtiden?
– Vi har lagt en plan som vi följer 

mot 2022 att utveckla Mio till Sveriges 
destination för möbler och inredning. 
Vi ser positivt på framtiden på såväl 
kort som lång sikt. I sommar kommer 
många vara hemma och säkerligen 
investera i sina hem. E-handeln växer 
oerhört starkt just nu och när vi hittar 

ett nytt normalläge efter Corona är vi 
övertygade att andelen kunder som 
väljer att handla digitalt har ökat. Vi 
är väl förberedda för detta och har 
sedan lanseringen 2013 investerat 
långsiktigt i vår e-handel för att 
kunna erbjuda kunderna den bästa 
kundupplevelsen oavsett kanal.

MATS FREDRIKSSON

70
Mio finns med 
butiker på över 70 
platser i Sverige varav 
Katrineholm är en. Mio 
finns också på nätet 
med egen e-handel. 
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För Tommy Olsson på Sultans 
Konditori har den här våren varit 
en omvälvande tid. Folk går inte ut 
och fikar som vanligt och omkring 
30 procent av omsättningen har 
försvunnit.

Av de tre caféerna som familjen 
Olsson driver är nedgången tydligast 
på Sultans i City. Här sammanfaller 
också corona-utbrottet med att 
grannbutiken Glad Rags stängde. Mest 
trogna kunder har caféet i Vingåker 
som noterar den minsta minskningen.

Tommy har tillsammans med 
hustrun Annicka, brodern Christer och 
sonen Robin jobbat hårt för att hitta 
lösningar för verksamheten.

Har ni fått korttidspermittera eller varsla 
personal?

– Vi har inte varslat några, men i 
bageriet har vi korttidspermitterat 
åtta personer på 60 procent och 
i serveringen elva personer på 20 
procent. Man har ju att välja på fasta 
värden när det gäller procentsatsen 
och det är lite svårt att hantera när 
personalen är schemalagd. Till att 

börja med måste man ta bort alla 
extratjänster för att få permittera över 
huvud taget så det är ett pussel att 
göra scheman och det tar mycket tid. 
Men tid har vi ju å andra sidan gott 
om just nu.

Hur har det fungerat med leveranser 
från underleverantörerna?

– Det har inte varit några problem 
för våra leverantörer. När det gäller 
råvaror har snarare problemet legat 
hos oss själva med frågeställningen 
hur mycket man ska ta hem. 
Törs jag lägga order på en stor 
beställning räkor när jag inte vet om 
myndigheterna stänger ner oss. Det 
problemet var störst i början och 
efterhand har man lärt sig.

Har ni tvingats till några omställningar i 
produktionen?

– Nej det kan jag inte säga 
direkt, men vi har börjat göra små 
smörgåstårtor för två personer som 
vi sålt många av. Folk sitter hemma 
och blir sugna och det är bra för oss 
i och med att många beställningar av 

”... men det är klart att man
inte kan hålla på så här hur 
länge som helst”

”De små smörgås-
tårtorna förstås. Det 
hade jag ju aldrig trott, 
men det var Robins 
idé och de får bli kvar 
framöver.

Tommy Olsson funderar över 
vad man kan komma att ta med 
sig in i framtiden från den här 
tiden.
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124
år är det sedan Ernst 
och Jenny Lindberg 
grundade det som 
skulle bli Sultans 
Konditori i Katrineholm.

stora tårtor försvunnit när bröllop och 
andra fester ställs in.

Ser ni någon kritisk punkt framför er 
där viktiga beslut måste tas av er eller 
politiker?

– Jag tror inte det är någon större 
kris för oss just nu, men det är klart att 
man inte kan hålla på så här hur länge 
som helst. Vi tjänar inte några pengar 
just nu, men vi klarar sommaren. 

Har det skapats nya kreativa lösningar 
på problem som uppstått i produktionen 
eller försäljningen?

– Vi har blivit lite aktivare och har 
lite fler erbjudanden bland annat 
hemkörning. Det är inga större besvär 
för oss eftersom vi har bilen och jag 
kör ut själv. Det är en service och den 
kan man inte se som bara en kostnad. 
Vi har igen det sedan.

Finns det något som ni kan plocka med 
er in i en ”mera normal” framtid?

– De små smörgåstårtorna förstås. 
Det hade jag ju aldrig trott, men det 
var Robins idé och de får bli kvar 

framöver. Sedan kommer vi att 
fortsätta satsa på sociala media. Där 
var jag rädd att lägga ut för mycket, 
men jag har fått ändra mig. Alla är 
snälla och delar och det är nästan 
skrämmande hur snabbt det går ut.

Hur ser ni på de stödpaket som erbjudits 
och har ni själva haft möjlighet att 
utnyttja dem?

– Jag tycker att politikerna har gjort 
ett bra jobb så här långt och jag är 
positiv till de satsningar som gjorts. 
Stöd för permitteringar har vi fått och 
de neddragna arbetsgivaravgifterna 
har vi utnyttjat. Sedan har också 
Cityfastigheter halverat hyran och 
varit mycket hjälpsamma.

Hur ser du på framtiden?
– Jag är försiktigt positiv men det 

kan komma att ta tid innan folk hittar 
tillbaka. Det handlar mycket om 
känslan inför viruset. Normalt blir jag ju 
glad när vi har fullt i serveringen men 
nu känner jag själv tveksamhet trots att 
vi bara har hälften så många bord.

MATS FREDRIKSSON

Tommy Olsson, en av ägarna till Sultans Konditori, har fått se omkring 30 procent av omsättningen försvinna.
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Vardagen i coronans tidevarv 
har förändrats såväl för Presto 
Brandsäkerhet som för företagets 
kunder. Men bränder och olyckor 
påverkas inte av krisen utan de måste 
förebyggas som tidigare.

Filip Bjurström är Vd och 
koncernchef på Presto Brandsäkerhet. 
Han ser osäkerheten om framtiden 
som den stora utmaningen både för 
politikerna och företagen.

Har ni fått korttidspermittera eller varsla 
personal?

– Vi har korttidspermitterat 
personal i Norge och Sverige men inte 
varslat någon personal.

Hur har det fungerat med de materiella 
resurserna från underleverantörerna?

– På det stora hela väldigt bra, 
vi har inte haft brist på varken 
komponenter eller produkter. Det har 
funnits förseningar men det har vi 
kunnat hantera med god planering.

Har ni tvingats till några omställningar i 
produktionen?

– Nej det har vi inte tvingats till, 
som en del i vår kontinuitetsplanering 
har vi arbetat med säkerhetslager 
som överbryggar eventuella 
leveransproblem från våra 
leverantörer i ex. Kina. Därav har 
vi kunnat producera i normal takt 
efter förfrågan, här har vi upplevt en 
konkurrensfördel då alla inte varit lika 
förberedda.

Ser ni någon kritisk punkt framför er 
där viktiga beslut måste tas av er eller 
politiker?

– En av de stora utmaningarna med 
den här krisen är att det finns en så 
pass stor osäkerhet om framtiden, 
både vi och politikerna är i en 

situation där beslut ska fattas trots 
att vi inte har alla svar. Visste vi när 
krisen var över eller hur marknaden 
kommer svara skulle det vara lättare 
att förhålla sig, nu vet vi inte det 
så det handlar om att ligga nära 
verksamheten och följa utvecklingen i 
samhället på daglig basis.

Har det skapats nya kreativa lösningar 
på problem som uppstått i produktionen 
eller försäljningen?

– Det skulle jag vilja säga, vardagen 
har inte bara förändrats för oss utan 
självklart också för våra kunder. 
Kontor och andra lokaler står tomma 
när det ordinerats hemarbete för 
vissa, och vissa branscher har haft 
stora utmaningar ekonomiskt. 
Trots dessa kriser tar inte branden 
eller olyckan rast utan den måste 
förebyggas ändå, här har vi fått möta 
nya typer av frågor i en utmanande 
tid med nya typer av tjänster och 
upplägg. 

 
Har i så fall nya tjänster kommit till?

– Ja, det har det gjort och där har vi 
två bra exempel. 

– En utav de första effekterna vi 
kände av från Corona var inom vår 
utbildningsverksamhet, under en 
kort period bokade kunderna om 
majoriteten av våra kurser som skulle 
genomföras under första halvåret. 
Detta ledde till att vi utvecklade våra 
digitala klassrum, en tjänst som 
mottagits väldigt bra då flera kunder 
istället kunna välja att genomföra 
sin kurs digitalt istället för att flytta 
den. Det är nämligen så att trots 
rädslan för att sitta i samma rum och 
kravet på social distansering behöver 
certifierings utbildningar genomföras 
så våra kunder kan hålla igång sin 
egen verksamhet. 

”Vi har fått möta nya frågor  
i en utmanande tid med nya  
typer av tjänster och upplägg”

”En av de stora 
utmaningarna med 
den här krisen är att 
det finns en så pass 
stor osäkerhet om 
framtiden, både vi 
och politikerna är i en 
situation där beslut ska 
fattas trots att vi inte 
har alla svar

Filip Bjurström om de svåra 
frågorna.
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– Ett annat bra exempel är ett 
paket för att säkra kontor eller 
annan verksamhet när de stängts 
ner för hemarbete. De är nämligen 
så att trots flera hjälpmedel är det 
fortfarande så att de flesta bränderna 
upptäcks av människor och i och med 
att flera av oss nu jobbar hemifrån 
bidrar detta till en ny typ av risk när 
våra kontor och andra verksamheter 
står tomma. Lite förenklat har vi hjälpt 
till att säkra dessa lokaler inför vad vi 
kallat en coronastängning.

Finns det något som ni kan plocka med 
er in i en ”mera normal” framtid?

– Precis som vi kan läsa om när 
det gäller studier på distans för 
exempelvis skolor har våra digitala 
klassrum gått över förväntan. Denna 
tjänst ligger även i linje med den 
digitalisering som sker i samhället och 
kommer helt klart kvarstå som en del i 
vårt helhetserbjudande. 

Hur ser ni på de stödpaket som 
erbjudits?

– Vi tycker det är bra att regeringen 
har agerat, om det är för lite eller vid 
fel tid får framtiden utvisa.

Har ni själva haft möjlighet att utnyttja 
dem?

– Ja det har vi gjort, vi har nyttjat 
möjligheten till korttidspermittering.

Hur ser ni på framtiden?
– Att vara det hållbaraste 

alternativet samt nå vår målsättning 
Nordic Champion står fast. Trots läget 
har efterfrågan av våra tjänster visat 
att vi har en viktig roll att spela när 
det gäller att säkra och skydda våra 
kunders verksamhet mot brand och 
olycka. Att sedan dessutom få göra 
det med en hållbar och grön inriktning 
är väldigt tillfredställande.

MATS FREDRIKSSON

500
I Norden finns det 
totalt strax över 500 
anställda inom Presto-
koncernen.
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Citybutikshandeln generellt 
var redan tidigare hårt klämd av 
näthandel och konkurrens från 
externa köpcentra. Nu har den också 
drabbats hårt av coronapandemin 
och situationen är tuff för många 
butiksägare.

Petra Vasseur och Hege Dahlberg 
tog förra året över Åkes Skor och 
de driver butiken gemensamt. 
De har givetvis tappat en del av 
omsättningen jämfört med förra 
året, stundtals upp emot 30 procent. 
Värst var det i början, men de har 
successivt börjat skönja en utplaning 
av den negativa kurvan.

Har ni fått korttidspermittera eller 
varsla personal?

– Vi har korttidspermitterat oss 
själva med 40 procent. Sedan får vi 
se hur mycket vi kommer att utnyttja, 
men kan vi så kommer vi att ta emot 
stöd, säger Hege.

Har ni tvingats till några omställningar i 
försäljningen?

– Det är klart att man får tänka i 
lite nya banor. Vi matar Instagram 
och Facebook med nya saker mer 
än tidigare. För att få intressantare 
bilder lånar vi saker bland annat från 
Perssons Ur och Synsam, berättar 
Petra.

– Framför allt kan vi på så sätt 
stötta varandra i butikerna. Det blir 
också fina bilder och vi får fler följare 
och det är viktigt att vi syns mer. 
Vi har också köpt in lite fler skor 
för vandring och uteliv, sånt som 
folk gör nu när de är hemma, säger 
Hege.

Hur har det fungerat med 
leverantörerna?

– Vi beställer ett halvår innan 
och har fått det mesta. Nästan alla 
leverantörer har gått med på att 
skjuta upp betalningen 30 dagar 
extra, säger Petra.

Ser ni någon kritisk punkt framför er 

där viktiga beslut måste tas av er eller 
politiker?

– Det har rullat på och gått bättre 
än vi trodde i mars. Vi ser ju att vi 
klarar oss, men det är klart att skulle 
det inte vända tills höstsakerna 
kommer då vet man ju inte, säger 
Hege.

– Man får tänka försiktigare vid 
inköpen så att man inte har för 
mycket i lager, säger Petra.

 
Har det skapats nya kreativa 
lösningar på problem som uppstått i 
produktionen eller försäljningen?

– Vi har öppnat tidigare och även 
haft öppet senare på kvällen för 
kunder som tillhör riskgruppen. 
Man kan också ringa så kan vi 
öppna upp för egen privat handel 
för de som önskar det. Vi kan sälja 
via postförskott och vi har också 
hemkörning för de som vill låna hem 
skor och prova. Här kan äldre få hjälp 
av sina barn, säger Hege.

Finns det något som ni kan plocka med 
er in i en ”mera normal” framtid?

– Det finns det absolut. Jag tror att 
man kommer att vara mer flexibel 
över huvud taget inom handeln i 
framtiden, säger Petra.

 
Hur ser ni på de stödpaket som 
erbjudits?

– De lokala presentkorten har varit 
bra. Statens insatser också, men vi vill 
inte utnyttja något som ska betalas 
tillbaka senare. Då blir det svårt att ta 
sig upp ur svackan, säger Petra.

 
Hur ser ni på framtiden?

– Man hoppas ju att det ska gå 
tillbaka som det var med ett levande 
centrum även om det kanske inte 
känns så just nu. Om något år 
kanske. Det byggs ju fortfarande, 
ett nytt café bland annat och sådant 
betyder mycket för Katrineholm, 
säger Hege.

MATS FREDRIKSSON

”Framtidens handel kommer 
att vara mer flexibel”

Petra Vasseur och Hege Dahlberg, Åkes Skor.



Hej företagare!
- Var med i den nationella kampanjen kring rökfria miljöer.

Den 31 maj till 1 juli 2020 
genomför Folkhälsomyndigheten 
tillsammans med kommuner, 
länsstyrelser, regioner och ideella 
organisationer en nationell 
kampanj kring rökfria miljöer. 
Självklart deltar vi i Katrineholms 
kommun. Och vi vill även bjuda 
in dig som företagare att vara 
med. Vi fixar kampanjmaterial 
som ni sedan kan hämta på plats 
på Kontaktcenter i Katrineholm. 
Schysst deal – eller hur?

Ny tobakslag 1 juli 2019
Den 1 juli 2019 trädde den nya lagen 
om tobak och liknande produkter i 
kraft. Det här har gett oss fler rökfria 
utomhusmiljöer. Det gör att både 
barn och vuxna nu kan vistas nästan 
överallt utan att besväras av rök.

Med hjälp av den här kampanjen 
vill Folkhälsomyndigheten skapa 
förståelse för motiven till reglerna 
och öka efterlevnaden av lagen.

Kampanjmaterial
I kampanjmaterialet ingår följande:
• Klistermärken
• Bordsryttare för uteserveringar
• Affisch i A3 

Så här tar du del av 
kampanjmaterialet
Från och med den 3 juni kan 
du hämta önskat material på 
Kontaktcenter på Djulögatan 29 i 
Katrineholm. Öppet helgfria vardagar 
klockan 10-16.

Vill du beställa material på egen hand 
(kostnad tillkommer) kan du göra det 
direkt via can.tmgdialog.se

Har du frågor om kampanjen 
och materialet inom 
Katrineholms kommun?
Vänligen kontakta:
Kommunstrateg Karin Nordén
Mejl: karin.norden@katrineholm.se
Telefon: 0150-570 21.

Har du frågor om vad som gäller
i kommunen kring rökfria 
miljöer?
Vänligen kontakta:
Samhällsbyggnadsförvaltning
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@
katrineholm.se
Telefon: 0150-577 00.

Illustration: Folkhälsomyndigheten

  av
OMTANKE

Den nya tobakslagen har gett oss fler rökfria 

utomhusmiljöer. Det gör att både barn och vuxna nu 

kan vistas nästan överallt utan att besväras av rök. 

Tack för din omtanke! www.rokfrimiljo.nu

Folkhälsomyndigheten  
i samarbete med

Den nya tobakslagen har gett 
oss fler rökfria utomhusmiljöer. 
Det gör att både barn och vuxna 

nu kan vistas nästan överallt 
utan att besväras av rök.

Tack för din omtanke!

Affischer A3 2.indd   1 2020-05-11   10:54

Näringslivet i 
Katrineholm  

   Klistermärke                             Affisch i A3                 Bordsryttare

folkhalsomyndigheten.se/rokfrimiljo
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Aptitrundan Vår
genomförs 30-31 maj
Ta chansen att uppleva Sörmländska 
rabarber och primörer. Runt om i 
Sörmland håller lokala matföretagare 
i Sörmlands matkluster öppet 
lördagen 30 och söndagen den 31 
maj för att visa upp sin verksamhet.

Här möter du vårens primörer 
och goda måltider till försäljning. Flera av deltagarna har rabarber 
och primörtema under hela veckan. Gör din egen rundtur bland 
mathantverkare, kaféer och restauranger och njut av ett försomrigt 
Sörmland.

Passa på att bekanta dig med nya producenter och gårdsbutiker som 
kan bli din favorit bland sommarens alla besöksmål i Sörmland. Fira in 
sommaren i Sörmland!

När det gäller Covid 19 så följer alla producenter och deltagande 
företag självklart Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Tänk på att hålla 
avståndet till varandra och respektera att väntetider kan uppstå. Många 
av deltagarna under Aptitrundan Vår har olika system för att trängsel 
och kö inte ska uppstå. Var uppmärksam, läs noga de regler som finns 
på plats, visa hänsyn och håll avstånd.

De som har servering har glesat ut bord och tagit bort stolar för att 
minska antalet gäster som ryms i lokalen, på många platser finns det 
gott om sittplatser utomhus. Flera har även kassasystem utomhus. 
Många har handsprit tillgängligt på flera platser.

Mer info finner du här.

Ny mötes-
plats för
företagen
Den nya padelhallen på Movägen slog 
upp sina dörrar för spel och möten 
lördagen den 23 maj. Rickard Hedfors 
och Anders Johnson kunde äntligen, 
efter två års planering välkomna spelare 
till Katrineholms nya padelhall. Hallen 
rymmer fyra banor, konferensutymmen 
och lounge och är tänkt att också 
fungera som en mötesplats för 
företag, skolor och event där man kan 
kombinera spel, möten med förtäring. 

Rickard Hedfors och Anders Johnsson,
Padel Arena Katrineholm

Kaffestugan Fridhem är ett av besöksmålen under Aptitrundan Vår. Foto: 
Josefin Karlsson.

Sörmlands matkluster öppnar upp

https://matkluster.se/matfester/aptitrundan-var-2020/
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Mobil lekpark på torget

Hemestra – upptäck Katrineholm 
och dess omgivningar

Pop-upp lekparken är av den här typen.

I år satsar Katrineholms kommuns återigen på 
de populära stadsvandringarna. Vi anordnar 
flera vandringar med olika teman runt om i 
staden under juni till september. Utifrån det 
rådande läget med corona/covid-19  inför vi dock 
en maxgräns på 10 deltagare per vandring och 
där du även behöver anmäla dig. Detta gäller 
de vandringar som anordnas av Katrineholms 
kommun.
I vår evenemangskalender  hittar du hela 
programmet för årets stadsvandringar. Sök på 
”stadsvandring” för att hitta rätt.
Du kan även ladda ned programmet i PDF-
format. 

Här hittar du tips om vad du kan göra i 
Katrineholm.
•  Visitkatrineholm
•  Evenemangskalendern
•  Naturkartan

På Naturkartan hittar du vandringsleder, badplatser, naturreservat och 
andra spännande och vackra platser. Inspirerande bilder och korta texter 
guidar dig rätt. Du kan också dela just din favorit med dina vänner via 
sociala medier.

Från den 1 juni till sista augusti 
kommer en pop-upp lekpark 
finnas på torget. I ett samarbete 
mellan Katrineholms kommun, 
Citysamverkan, KFV Marknadsföring 
och centrumhandel har pop-upp 
lekparken kommit till Katrineholm. 

Pop-upp lekparken kommer att bidra 
till liv och rörelse på torget och gynna 
flödet till handel och mötesplatser i 
city. Barnen kan leka i lekparken och 
en förälder göra ärenden på stan. 
Vi vill ha en levande stadskärna och 
behovet har växt under coronatiden.  

Under en period av tre månader hyr 
Katrineholms kommun en mobil 
lekpark. Den kommer finnas placerad 
på torget i närheten av Lövatunneln 
och Åhléns. Efter sommaren görs en 
utvärdering om den kommer tillbaka.

Lekparken kompletteras med 
bord, stolar och blommor/växter. 
Ungdomar som har sommarjobb hos 

kommunen ska sköta anläggningen 
på dagtid. I anslutning till lekparken 
ställer Fritidsbanken upp en 
”uthyrningsvagn”. Fritidsbanken är 
som ett bibliotek fast med sport- och 

fritidsprylar. Här kan du låna sport- 
och fritidsutrustning helt gratis i 14 
dagar.

Mer info här.

https://www.katrineholm.se/corona#0
https://www.katrineholm.se/download/18.60b44774171ac1faf28316cb/1588931109364/Stadsvandringar%202020%20program.pdf
https://www.katrineholm.se/download/18.60b44774171ac1faf28316cb/1588931109364/Stadsvandringar%202020%20program.pdf
https://visitkatrineholm.se/
https://event.katrineholm.se/?path=3.c71f29816bc1576d31af1a5&startDate=1590390020811&sort=start_date:true&num=5
https://naturkartan.se/sv/katrineholm
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/press--kommunikation/alla-nyheter/nyheter-2020/2020-05-19-barnens-torg-i-katrineholm.html
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Nyföretagar-
barometern
Antal nyregistrerade 
företag i Katrineholm
Utveckling i kommunen under  
april jämfört med året innan

Period  EF/KB/HB  AB  Totalt
2020  4  4 8
2019  2 11 13
2018 10 9 19
2017 1 6 7
2016 2 7 9

Utveckling i kommunen 
jämfört med året innan

Period  EF/KB/HB  AB  Totalt
2020  11 37 48
2019  16 39  55
2018 21 46 67
2017 9 50 59
2016 15 41 56

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

Enkla knep för ett proffsigare
och effektivare distansmöte
Fredag 29 maj 09.00–10.00
Välkommen på en digital föreläsning tillsammans med Daniel Franzén 
som kommer att dela med sig av enkla tips och knep för proffsigare och 
effektivare distansarbete.
Daniel Franzén har arbetat många år med att föreläsa, coacha och 
utveckla team och individer för att prestera med digitala verktyg. Under 
dessa år har han samlat en hel del enkla knep för att göra distansmötet 
bättre och få bort onödiga distraktioner.
Under den här föreläsningen delar Daniel med sig av tips som gör ditt 
distansmöte både proffsigare och effektivare!

Några punkter från agendan:
Innan du börjar mötet – några enkla och smarta förberedelser
Lite kort om teknik som är bra att veta även om du inte är intresserad
Bra vanor som minskar distraktioner och ökar tydligheten
Hur får man alla delaktiga i mötet
Några enkla verktyg för interaktion

Mer info och anmälan här. 

Utveckla ditt företag på distans
Tisdag 2 juni 09.00–10.00
Att gå online med möten, utbildningar och event är en utmaning. Det 
ska fungera såväl tekniskt, informationsmässigt som pedagogiskt, för 
att det ska bli en positiv upplevelse som utvecklar dig och ditt företag 
på ett bra sätt. Vi är specialister på streamat och livesänt innehåll med 
kunder som Amazon, Ericsson, Netflix och Yamaha. På detta webinar 
förklarar vi hur man gör samt ger konkreta tips för att lyckas. Du får 
konkreta tips om hur modern utbildning ska bedrivas på distans;

Vad skiljer utbildning i klassrum mot att göra det på distans
Strukturera ditt material i mindre delar
Skapa gruppkänsla på distans är svårt, här får du tips och råd
Led din grupp och skapa igenkänning och trygghet

Mer info och anmälan här.

Tips från Östsvenska
Handelskammaren

https://www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/boka-radgivning/
https://www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/ 
https://ostsvenskahandelskammaren.se/events/enkla-knep-for-ett-proffsigare-och-effektivare-distansmote/
https://ostsvenskahandelskammaren.se/events/utveckla-ditt-foretag-pa-distans/
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På gång...
29 maj 09.00
Enkla knep för ett proffsigare 
och effektivare distansmöte. 
Östsvenska handelskammaren

2 juni 09.00
Utveckla ditt företag 
på distans. Östsvenska 
handelskammaren

25 juni
Näringslivsnytt nr 5-2020

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

26 november
Näringslivsnytt nr 9-2020

4 december
Morgonsoffan på Lokstallet, 
Katrineholm

17 december
Näringslivsnytt nr 10-2020

Almis Brygglån - från 
kris till hållbar framtid
Detta lån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där 
finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är 
att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är 
särskilt anpassade till rådande situation. 
Har du frågor om detta kontakta rådgivare Anna Vikström, tele  016-541 10 98 
(även mobil) eller mail anna.vikstrom@almi.se
Information om brygglånet hittar du här.

Matcha jobben.nu
Webbtjänsten, matchajobben.nu/sormland ska hjälpa  regionens företag att hitta 
varandra. Tjänsten har tagits fram på initiativ av Region Östergötland och Region 
Sörmland har nu fått ta del av den och anpassat till vår region. Där kan du som 
företagare lägga upp vad du erbjuder eller har behov av. Till exempel behov av 
uppdrag, att du saknar arbetskraft eller har tillgänglig arbetskraft.
Gå in direkt och lägg in dina behov, och dela till alla dina företagsvänner!
Läs mer och hitta företag på  www.matchajobben.nu/sormland 

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/brygglan/
http://www.matchajobben.nu/sormland 

