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Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna 
för näringslivets utveckling och tillväxt. Inom kommunens 
egen organisation finns behov, särskilt inom vård, omsorg 
och skola och det pågår insatser för att hitta vägar för att 
få till resurser. I undersökningar som gjorts, som Svenskt 
Näringslivs företagsklimatundersökning, påvisas att det 
finns brister lokalt på tillgång till relevant kompetens för 
vårt näringsliv. 

Katrineholm har en inpendling och en utpendling för 
arbete som nästan tar ut varandra; år 2020 pendlade 
3 592 ut och 3 394 in (se fakta sid 12). Flera av de 
som pendlar ut skulle kanske kunna ta ett jobb här i 
Katrineholm om de bättre kände till de företag vi har 
och vilka möjligheter som ges där. Både från kommunalt 
håll, men framför allt företagen själva har ett intresse 
i att marknadsföra sig, sina möjligheter till vilka yrken 
och karriärer som finns. I Katrineholm finns företag med 
nischade yrken och krav på specialkompetens som kan 
ge möjlighet till nationella och internationella karriärer. 
Det finns företag som direkt efter gymnasiet kan ge 
anställning om personen i fråga har en vilja att utveckla sig 
och där sedan skapa sig en god möjlighet till karriär och 
vidareutveckling inom företaget. 

Vi har tillsammans med skola och näringslivsrepresen-
tanter genomfört aktiviteter för att synliggöra näringslivet 
för skolan t ex genom Framtidsbussen som hittills 
genomförts i två omgångar. Elever bussas ut till företag för 
besök och presentation av aktuella verksamheter. 

Vi har bildat kompetensförsörjningsgrupper med 
representanter från näringslivsenhet, HR, företag, skola, 
Viadidakt och Arbetsförmedling. Vi träffas regelbundet 
för att identifiera lokala och regionala behov och hitta 
lösningar tillsammans. 

Vi har skapat en IT-grupp med representanter från de 
lokala IT-företagen och Katrineholms Tekniska College 
för att hitta vägar till utbildning där praktik, lärande och 
studiebesök hos företagen ger möjlighet till anställning 
direkt efter gymnasiet. Denna samverkan kommer troligen 
att resultera i att det från hösten 2023 blir ett IT-spår mot 
yrkesutgång, Nätverkstekniker på KTC. 

Ett av de lokala IT-företagen som är med i denna grupp 
är Wehunt som här berättar om sin fantastiska resa, 
utvecklingspotential och möjligheter till framtida karriär. 

CARINA LLOYD  
Näringslivsutvecklare Katrineholms kommun

Attraktiva arbetsgivare
finns i Katrineholm
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We Hunt är Skandinaviens mest 
nedladdade jaktapp. Den ger en 
realtidspositionering av såväl jägare 
som hundar. Med We Hunt kan 
man skapa ett jaktområde med 
områdesgränser, markera torn och 
pass samt dela jaktområden med 
jaktlaget. Bland annat.

– WeHunt började som ett projekt 
på Svenska Jägareförbundet 2012, 
förklarar vd Theodor Storm. Det 
var Lars Milde som pitchade idén 
för förbundet som sökte något som 

förutom att vara en nyttoprodukt 
också kunde locka yngre jägare. Det 
centrala var begreppet säkerhet, man 
ville ha en säker produkt och Lars var 
projektledare och Ad.

Men Jägareförbundet är ingen 
kommersiell aktör och 2014 konsta-
terade de att det var svårare än de 
hade trott att utveckla projektet. I 
stället sökte de investerare som var  
beredda att ta över och Sörmlands-

Katrineholmsföretaget WeHunt är ett av Sveriges 
50 snabbast växande teknikföretag enligt det 
amerikanska affärsnätverket Deloitte. Företaget har 
ökat sin omsättning från drygt 6 miljoner kronor 
2017 till nästan 25 miljoner kronor 2021. 

En fantastisk utveckling som genom att man 
blivit en del av Open Air Group kommer att kunna 
fortsätta. I Norden är man redan en ledande aktör 
och nu vill WeHunt lägga Europa för sina fötter. 
En resa i snabb takt för företaget som i år firar 
tioårsjubileum.

Uppköpet skapar nya möjligheter

WeHunt jagar
vidare mot ännu
större mål

Fortsättning nästa uppslag >>>
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”Nu är Europa nästa mål för oss. I Finland och Sverige 
finns det ungefär en halv miljon jägare i vartdera 
landet och det kanske låter mycket, men i Europa 
finns det sju miljoner jägare ...

Theodor Storm om WeHunts nya möjligheter. Foto: Therése Larsson.
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Theodor Storm är vd och huvudproduktutvecklare på WeHunt. Foto: Therése Larsson

fonden gick då in tillsammans med 
Lars Milde och Theodor Storm och 
köpte Wehunt Nordic AB.

Theodor arbetade då i Stockholm 
med systemutveckling inom 
MUST, Militära underrättelse- och 
säkerhetstjänsten. Av förklarliga skäl 
var det arbetsuppgifter som han inte 
kunde sätta upp på sitt CV men han 
konstruerade också den egna appen 
Tågtavlan med information om när 
tågen kom och gick.

– Tågtavlan var bra för de som 
köpte den men den var också bra för 
mig för det var något jag kunde visa 
upp, säger Theodor.

Och kanske det var Tågtavlan 
som ledde honom in på nästa steg i 
karriären.

– Lars Lindgren från Sörmlandsfon-
den kände till mig och sökte mig 
som investerare och framför allt som 

utvecklare. Det var därför jag klev in 
som delägare. Från 2016 började jag 
jobba på heltid som huvudutvecklare 
av Wehunt. Hösten samma år klev 
sedan Lars Milde av och jag blev vd 
men jag hade kvar uppgiften som 
huvudutvecklare.

Med Sörmlandsfonden som 
huvudägare fick WeHunt en större 
potential att utvecklas samtidigt som 
intresset för tekniska lösningar växte 
på marknaden i takt med att gps:erna 
utvecklades.

– Det var vid den tiden vi började 
anställa personal, säger Theodor. 
Sophie Terkelsen kom in som sälj- och 
marknadschef och Johanna Gillstam 
tog hand om supporten som jag själv 
skött tidigare. I skiftet 2016/17 började 
det lyfta affärsmässigt för oss. Sophie 
har sin bakgrund i Norge vilket lade en 
grund för att börja satsa där.

300
tusen
I Sverige finns nästan 
300 000 registrerade 
jägare som löser 
jaktkort (2021), varav 
cirka 150 000 är 
medlemmar i Svenska 
Jägareförbundet.

”Supporten är superviktig för oss. 
Den är vår fasad utåt, det är de som 
jobbar med support som möter våra 
kunder och därigenom möter de 
också kundernas önskemål vilket 
bidrar till utvecklingen av produkten. 

Theodor Storm om vikten av att möta sina kunder.



7

Supporten är viktig såväl för att serva befintliga kunder som för produktutvecklingen som ska generera nya köpare. 
Foto: Therese Larsson

Fortsättning nästa uppslag >>>

– Supporten är superviktig för 
oss. Den är vår fasad utåt, det är de 
som jobbar med support som möter 
våra kunder och därigenom möter 
de också kundernas önskemål vilket 
bidrar till utvecklingen av produkten. 
Supporten gör att vi bättre förstår vad 
som händer på marknaden. Vi är i dag 
nio anställda och det är i huvudsak 
där vi har anställt.

– Vi gick in i Norge och Danmark 
under 2017/2018. Då började andra 
att få upp ögonen för WeHunt och vi 
förstod att vi behövde hitta partners 
att samarbeta med för att kunna 
fortsätta utvecklingen och finnas kvar 
på marknaden. Alternativet var att 
bli frånkörda och försvinna. Vi sålde 
in appen när man köpte en GPS och 
vi behövde en hårdvara för att vår 
produkt skulle bli komplett. Här ville vi 
jobba med en stark partner. Tracker 
är det starkaste varumärket för GPS 

för hundar och Tracker ägs av Open 
Air Group, ett företag som har som 
affärsidé att köpa upp och utveckla 
bolag inom fritidsbranschen.

– Jag hade träffat dem redan 2018, 
berättar Theodor. Då ville de följa oss 
och se vad som hände. Vi var en av de 
största aktörerna i Sverige och hade 
lagt beslag på Norge och Danmark. De 
hade svårt att komma in där på grund 
av oss och såg oss som en konkurrent 
men också som ett komplement i 
deras eget utbud.

– Så 2021 gick de in och köpte 
WeHunt. Vi var ett attraktivt företag 
och det fanns flera intressenter men 
den här lösningen blev den bästa. 
Jag har kvar ett litet delägarskap men 
i övrigt ägs WeHunt nu av Open Air 
Group.

158
tusen
Vildsvinen är idag 
Sveriges vanligaste 
jaktbyte och det fälls 
dubbelt så många 
vildsvin som älgar. 
Förra jaktåret fälldes 
cirka 158 000 vildsvin.
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Tracker är inte längre en konkur-
rent utan en kollega till WeHunt. De 
båda bolagen håller på att lära sig att 
förstå varandra och de kommer att 
jobba närmre och närmre för att till 
slut ha samma system och därmed en 
total dominans i Norden.

– Nu är Europa nästa mål för oss. I 
Finland och Sverige finns det ungefär 
en halv miljon jägare i vartdera 
landet och det kanske låter mycket, 
men i Europa finns det sju miljoner 
jägare och potentiella kunder, säger 
Theodor.

Expansionen är tekniskt relativt 
enkel i och med att produkten är fullt 
skalbar. 

– Utmaningen är att kommunicera 
ut den. Vi finns redan i 150 länder, vi 
har till exempel 15 000 abonnemang 
i Tyskland och 10 000 i Italien. Det här 
har hänt utan att vi har styrt det och 

att det skett beror på att supporten 
har gjort ett bra jobb.

Att etablera sig på riktigt i andra 
länder har givetvis sin kostnad även 
om produkten är skalbar. 

– I gratisversionen använder vi 
satelitkartor från Google och Apple 
men i en högre version räcker inte 
det utan vi måste köpa in kartor och 
applicera dem. Det är tekniskt inte så 
svårt men mer eller mindre krångligt 
affärsmässigt i olika länder. I Frankrike 
är det enkelt men i Tyskland är det 
svårare. I Sverige är Lantmäteriet inte 
den enklaste organisationen att jobba 
med och det är dessutom ganska dyrt 
här.

Försäljningen kan också öka genom 
att produkten hittar nya kunder 
utanför sitt ursprungliga område, 
jakten.

– Visst är det så, men vi satsar inte 
på fler marknader eftersom vi inte 

WeHunt håller koll på jägarnas positioner, men också var hundarna befinner sig.

20%
11 000 personer 
klarade jägarexamens 
teoretiska prov förra 
året. Av dessa är 20 
procent kvinnor.
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Jakt handlar mycket om social verksamhet och WeHunt är ett bra hjälpmedel för den som organiserar jaktlagen.

hinner, säger Theodor som själv ser 
områden för vidare användning av 
WeHunt.

– Den som kör timmerbil kan 
lättare hitta fram till timret och 
man har använt WeHunt för att 
kartlägga förekomst av barkborre. 
Ryttare har använt vår produkt för 
att lägga ut spår och är man på 
familjesemester på Mallorca kan man 
hålla koll på varandra. Vi tillverkar en 
kartapplikation där man ser varandra 
i realtid och det är bara fantasin 
som sätter gränser för hur den kan 
användas.

Att Sörmlandsfondens insats har 
varit viktig för WeHunt är något som 
Theodor Storm är noga med att 
framhålla.

– WeHunt var vid tiden för inköpet 
2015 ett riskprojekt och det hade 
inte gått att köpa företaget utan 

riskkapital. Det går inte att få banklån 
för att genomföra en sådan affär och 
utveckla företaget vidare. Det skulle 
ta tid att växa organiskt och den tiden 
fanns inte. Då blir man frånkörd 
i stället. Så för oss fanns inget 
alternativ.

– När Open Air Group sedan köpte 
WeHunt kändes det bra att kunna 
leverera tillbaka till de investerare 
som trott på oss och varit en stor del 
i utvecklingen. Personer som Lars 
Lindgren och Gerard de Geer har varit 
betydelsefulla för vad som har skett.

– För min egen del har det varit en 
spännande resa. Jag har drivit egen 
verksamhet tidigare men inte på det 
här sättet. Med totalt 40 investerare 
är det viktigt att löpande komma med 
klar och tydlig information om hur 
det går. Att de förstår hur planen ser 

Fortsättning nästa uppslag >>>

800
Svenska Jägareförbundet har 
sedan 1938 följt upp hur mycket 
vilt som fälls. Jaktåret 2020/21 
sköts exempelvis 800 älgar i 
Sörmland. 

Så här såg det ut för klövviltet i 
hela Sverige under det året:
Älgar: cirka 80 300 fälldes och 
stammens storlek uppskattas till 
250 000–300 000 djur.
Rådjur: cirka 115 000 fälldes och 
stammens storlek uppskattas till 
400 000–500 000 djur.
Dovvilt: cirka 70 000 fälldes och 
stammens storlek uppskattas till 
200 000–250 000 djur.
Kronvilt: cirka 7 500 fälldes och 
stammens storlek uppskattas till 
20 000–30 000 djur.
Vildsvin: cirka 158 000 fälldes och 
stammens storlek uppskattas till 
200 000–300 000 djur.
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ut och att det går bra för oss. Sköter 
man inte det på rätt sätt kan det bli 
dramatiskt, det tar tid från att sköta 
bolaget och då kan det hela haverera 
fort.

– Sedan är det klart att när det 
gäller driften av företaget så finns det 
olika tidsperspektiv mellan investerare 
och företagsledare.

Själva appen är gratis att ladda 
ned sedan abonnerar man på olika 
tjänster. Man betalar för saker som 
GPS-positionering av jaktmarker och 
hundar samt bra kartmaterial. Man 
kan till exempel också använda appen 
som walkie-talkie om man vill. 

– Det finns ett grundabonnemang 
och ett premiumabonnemang. 
Systemet med abonnemang gör att 
vi löpande får intäkter på produkten 
så länge som kunden är nöjd och 
fortsätter abonnemanget, förklarar 

Theodor det ekonomiska flödet.
– Vi har en otroligt hög 

kundnöjdhet och här ligger supporten 
och utvecklarfunktionerna som 
viktiga parametrar. Vi måste se till att 
leverera värde och nytta, appen är 
ingen leksak.

Det finns också andra fördelar med 
appen där WeHunt förstärker den 
sociala delen av jakten.

– Här kan man jobba med 
saker som uppföljning där man 
sammanställer hur folk rörde sig 
i skogen. Man underlättar också 
för jaktledarnas planering av 
jaktsäsongen. Vi kan finnas med under 
jakten som hjälp till Räddningstjänsten 
om något har hänt, framför allt de 
gånger någon har gått ut själv för att 
jaga och råkat illa ut.

Med den snabba utvecklingen finns 
också en risk att man drabbas av 

211
Statistik från Agria 
Djurförsäkring visar 
att 211 hundar 
dödades eller 
skadades av enbart 
vildsvin under 2019. 
Sammanlagt dödades 
eller skadades 17 
hundar av björn, varg 
och lo under samma 
period.

De nya lokalerna på Värmbolsvägen har blivit ett lyft för hela verksamheten.
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växtvärk och Theodor ser all anledning 
att växa med förstånd.

– Det gäller att växa i rätt takt och 
på rätt sätt. Hur ska vi till exempel 
kunna växa utanför Norden och 
samtidigt fortsätta vara relevanta där 
vi redan verkar? Här har vi stor nytta 
av att vi är en del av Open Air Group. 

– Personalmässigt kommer vi och 
Tracker att anställa utvecklare och 
marknadspersonal här i Katrineholm. 
Rekryteringen är givetvis svår hos oss 
precis som hos många andra. Man 
måste vara social och gärna kunna 
flera språk som tyska, italienska, 
spanska eller engelska.

– Men vi tar ett steg i taget i 
förändringen. Jag tror att jag kommer 
att lämna vd-posten om det blir som 
vi tänkt oss. Jag vill fortsätta fokusera 
på produktutvecklingen. Även om jag 
varit med på nästan hela resan är jag 
ganska osentimental när det gäller 

chefsjobbet för egen del och ser mer 
till vad som är bäst för WeHunt.

På frågan hur han ser WeHunt om 
fem år blir Theodor lite mer försiktig.

– Tittar man så långt fram ägnar 
man sig nog bara åt drömmar. 
Utvecklingen går fort och i vilken 
riktning kan vara svårt att sia om.

– Men tittar vi tre år framåt ser jag 
att vi är en väletablerad europeisk 
plattform där vi sysselsätter ett 100-
tal personer, hälften i Sverige och 
hälften i Finland. Vi fortsätter vara ett 
mjukvaruföretag som förmodligen 
behöver en större lokal att vara 
i. Kanske finns vi inte bara inom 
jakt utan inom friluftsliv i största 
allmänhet. Open Air handlar mycket 
om det och mjukvarumässigt är vi 
spjutspetsen i deras strategi. Vi drar 
stor nytta av varandra.

MATS FREDRIKSSON

Personalen på WeHunt, fr v Theodor Storm, Elin Wing, Johanna Gillstam, Sandra Vannfält, Angelica Andersson, Janne Airaksinen, 
Jenny Aeberhard. På bilden saknas Mattias Hagstrand och Evamarie Wickström. Foto: Therése Larsson.

”Den som äger mark 
har också rätt att jaga 
på marken. Det går 
också att överlåta eller 
upplåta jakträtten 
till andra. Ibland kan 
jakten begränsas av 
andra bestämmelser, 
till exempel finns regler 
om skottlossning inom 
detaljplanelagt område. 
Med jakträtten följer 
ett ansvar att förvalta 
viltstammarna.
Länsstyrelsen.se
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Ta del av vår 
kostnadsfria 
energi-
rådgivning
Du vet väl om att du som 
företagare kan få kostnadsfri 
energirådgivning direkt av oss? 

Vi ger dig kostnadsfri, opartisk och lokalt 
anpassad kunskap om energieffektivisering, 
energianvändning och klimatpåverkan. Vi ger 
också råd och tips kring förutsättningarna för 
att förändra energianvändningen i lokaler och 
bostäder.

Du är välkommen att ställa frågor om 
allt från höga energikostnader, ändring av 
uppvärmningssystem, förbättring av klimatskal så 
som fönster och isolering, belysning med mera. 

Kontakt Energi- och klimatrådgivningen:
energiradgivningkatrineholm@energikontor.se
073-262 41 09

YRKE INPENDL. UTPENDL. NETTO
Ingenjörer och tekniker 150 63 –87
Försäkringsrådgivare, företagssäljare
och inköpare m.fl. 132 55 –77
Civilingenjörsyrken 91 20 –71
IT-arkitekter, systemutvecklare
och testledare m.fl. 89 22 –67
Organisationsutvecklare, utredare 
och HR-specialister m.fl. 134 79 –55
Lastbils- och bussförare 106 66 –40
Vårdbiträden 47 23 –24
Butikspersonal 137 130 –7
Lagerpersonal och transportledare m.fl. 71 64 –7
Montörer 54 47 –7
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl. 23 17 –6
Lärare i yrkesämnen 20 15 –5
Andra pedagoger med teoretisk
specialistkompetens 36 36 0
Takmontörer, golvläggare 
och VVS-montörer m.fl. 48 49 1
Jurister 20 23 3
Sjuksköterskor (fortsättning) 13 19 6
Chefer inom hälso- och sjukvård 10 17 7
Produktionschefer inom tillverkning 10 23 13
Arbetsledare inom bygg 
och tillverkning m.m. 27 42 15
Drifttekniker och processövervakare 11 27 16
Gymnasielärare 22 48 26
Undersköterskor 74 109 35
Sjuksköterskor 64 113 49
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri 17 121 104

Drygt 3500
arbetspendlar
varje dag
Katrineholm är en pendlarort och de kommunikativa 
möjligheterna är viktiga för oss. År 2020 pendlade 3 592 
personer ut och 3 394 in till Katrineholm för arbete. Här följer 
en lista över några av de pendlande arbetsgrupperna.

Lokal
utveckling på 
landsbygden
Projektmedel kvar att söka
Förverkliga era idéer med stöd från Leader 
Södermanland. Det finns fortfarande medel kvar 
att söka hos Leader Södermanland för projektet 
som bidrar till lokal utveckling på landsbygden. 
Ni kan läsa mer om Leadermetoden och 
Leaderprojekt på www.leadersodermanland.se

Leader Södermanland har följande stoppdatum 
för ansökningar i höst:
• 31 oktober (inför beslutsmöte den 12 december)

Skicka in en idéskiss till info@
leadersodermanland.se så hjälper kansliet er 
vidare.
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Företagsregistret är kommunens 
bästa redskap för god kontakt med 
det lokala näringslivet.

Syftet med systemet är att skapa 
förutsättningar för en snabb och bra 
dialog mellan kommun och företag 
men också ge besökare en möjlighet 
att öka sin kunskap om vilka 
resurser som finns på hemmaplan. 

Systemet uppdateras kontinuerligt.
Det kostar ingenting, varken 
vid sökning, nyregistrering eller 
uppdatering av företag.

Det går bra att inte ha 
e-postadressen publikt men 
ändå lämna den för att få dessa 
utskick. Ni kan också förstås 
avstå e-postuppgift helt men 
tänk på att ni då kan gå mista 
om värdefull information och 
uppdateringsmöjlighet. Uppdatering 
av företagsuppgifter hittar du här. 
Du kan också använda QR-koden.

Era uppgifter är kopplat till 
två register. En som vi från 
Näringslivsavdelningen använder 

för utskick och innehåller mer 
information än den publika. Det 
publika registret ger er en chans att 
marknadsföra ert företag då det är 
många besökare på vår hemsida 
och det är dit vi hänvisar när frågor 
uppkommer om vårt näringsliv i 
Katrineholm,  se Business Update 
System. 

Bättre kontakt kommun/näringsliv
Uppdatera era företagsuppgifter och få möjligheten att ta del av aktuell 
information och inbjudningar m.m från Näringslivsavdelningen

Vi kommer i början av nästa år 
att bjuda in till information kring 
Tekniksprånget, en möjlighet för 
arbetsgivare att knyta an kompetens 
från gymnasieskolan. Men redan nu 
kan ni läsa här om möjligheterna 
som finns.  
Om du är intresserad av att få 
praktikanter redan till vårterminen 
så går det bra att anmäla sig och 
införa annons senast 10 oktober. 
Allt går att läsa om detta på 
Tekniksprånget.se 

Tekniksprånget är en 
banbrytande satsning där privat 
och offentlig sektor, regering 
och arbetsgivarorganisationer 
samarbetar för att stärka Sveriges 
framtida kompetensförsörjning. 
Projektet drivs av Kungl. 

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 
på uppdrag av Skolverket.

Tack vare Tekniksprånget kan 
ungdomar som gått ut gymnasiet 
få fyra månaders praktik hos 
några av Sveriges mest intressanta 
arbetsgivare. Det ger en fantastisk 

möjlighet att få prova på ett 
toppjobb som ingenjör innan man 
egentligen är kvalificerad för det 
och därmed bli intresserad av 
att studera vidare till högskole- 
eller civilingenjör. Att ta emot 
praktikanter ger även arbetsgivaren 
chansen att visa sig som en 
attraktiv arbetsplats och övertyga 
ungdomarna om att ingenjörsyrket 
verkligen är ett toppjobb!

Av de tekniksprångare som gjorde 
sin praktik mellan höstterminen 
2012 och höstterminen 2020 har 
90% gått vidare till studier inom 
fyra terminer efter avslutad praktik. 
Hälften av dem är unga kvinnor. Här 
sammanfattar vi Tekniksprånget, 
effekterna och aktörerna som gör 
det möjligt.

Sverige behöver fler ingenjörer!

https://business.updatesystem.se/katrineholm/company-create
https://business.updatesystem.se/katrineholm
https://business.updatesystem.se/katrineholm
https://teknikspranget.se/files/2022/03/Teknikspranget_i_korthet.pdf
https://teknikspranget.se/files/2022/03/Teknikspranget_i_korthet.pdf


14

Nätverksfrukost på
Hjälmaregården
Varmt välkommen till Nätverksfrukost på Hjälmargården fredag 7 
oktober 07.30–09.00

Med oss har vi som vanligt ett antal experter och inspiratörer. Den här 
gången fokuserar vi på skiften och omställningar för företagare. Vi leds 
genom morgonen utav Jens Lind. 
Vi startar med frukost kl 07.30 och programmet startar en halvtimme 
senare. Vi ser fram emot ditt deltagande när vi bjuder på kunskap 
inspiration och möjligheten att knyta nya kontakter.  
Antalet platser är begränsat. Närvaro är kostnadsfritt.
Anmälan gör du här.

Kommande
upp-
handlingar 
Inom områdena nedan planerar 
Katrineholms kommun upphandlingar. 
Några upphandlingar annonseras inom 
kort och andra har längre startsträcka. 
Listan uppdateras fortlöpande, objekt 
kan tillkomma eller försvinna beroende 
av de ekonomiska förutsättningarna. 

• Cyklar och reparationer
• Skolpsykolog – eventuellt en 

direktupphandling
• Buss med chaufför
• Kaffemaskiner
• Socionomtjänster 
• Juridisk rättsdatabas
• Skafferiavtal
• Schemaläggningssystem till 

Bildningsförvaltningen
• Fordon 
• Städmaskiner
• Direktupphandling av undervisnings-

material till VVS-programmet
Mer information här.

”Visst är känslan av att dela med sig av sin
kunskap och erfarenhet till yngre oslagbar?

Efterlyses: Rådgivare
till UF-Företag
Just nu startar över 300 UF-företag runt om i länet 
och dessa unga företagare behöver din hjälp! Att vara 
rådgivare till ett UF-företag är inte bara roligt och lärorikt, 
utan även en fantastisk insats för våra unga entreprenörer 
i länet. Med din erfarenhet från arbetslivet är du en viktig 
tillgång för UF-företagarna och genom ditt engagemang 
får eleverna inblick i näringslivet och tillgång till en rad 
nyttiga kontakter som de kan ha användning av under sitt 
UF-år.
 Huvudansvaret för företaget har UF-företagarna själva, 
men tillsammans med dig har de bättre förutsättningar 
för att lyckas med sitt företag. I rådgivarrollen kan det 
exempelvis ingå:

•  Att vara tillgänglig för UF-företaget
•  Att skapa förståelse för olika funktioner och roller i ett 

företag
•  Att förmedla kunskap inom ditt område
•  Att förmedla kontakter
•  Att vara delaktig i UF-företagets utvärdering
•  Att stödja och hjälpa UF-företaget inför mässor och 

tävlingar
 
Låter det spännande?
Tveka inte på att anmäla dig 
som rådgivare här:

https://natverksfrukost-2.confetti.events/
https://www.katrineholm.se/foretagande--naringsliv/upphandling.html
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Hållbar omställning i ÖMS 2021-2023 är ett affärsutvecklingsprojekt för små och medelstora företag i Östra Mellansverige. Projektets fokus är att 
stödja företagens digitala och gröna omställning genom behovsanpassad affärsrådgivning. Detta för att öka företagens förmåga till omstart och 

innovation utifrån de konsekvenser som pandemin medfört. Hållbar omställning ÖMS är ett samverkansprojekt mellan Almi Företagspartner AB:s 
fyra regionala dotterbolag och Energikontoren i Östra Mellansverige. Projektet finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden,  

regionerna i Östra Mellansverige och Almi.  

 

Hållbar omställning i ÖMS 2021-2023 är ett affärsutvecklingsprojekt för små och medelstora företag i Östra Mellansverige. Projektets fokus är att 
stödja företagens digitala och gröna omställning genom behovsanpassad affärsrådgivning. Detta för att öka företagens förmåga till omstart och 

innovation utifrån de konsekvenser som pandemin medfört. Hållbar omställning ÖMS är ett samverkansprojekt mellan Almi Företagspartner AB:s 
fyra regionala dotterbolag och Energikontoren i Östra Mellansverige. Projektet finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden,  

regionerna i Östra Mellansverige och Almi.  

 

Mer information
När:  Onsdag 28 september  

11.00–12.15
Var:  Digitalt webbinarium via Zoom. 

Du får länk till din e-post dagen 
före webbinariet.

Övrigt:  Webbinariet är kostnadsfritt och 
anordnas av Energikontoret på 
Region Örebro län inom ramen 
för projektet Hållbar omställning  
i ÖMS 2021–2023.

Välkommen till inspirationsföreläsningen:

Kommunicera hållbarhetsarbetet
och öka din affärsnytta!

Många företag arbetar praktiskt med att förändra och förnya sin verksamhet utifrån hållbar utveck-
ling, men att förmedla hållbarhetsarbetet kan lätt glömmas bort eller prioriteras ned. Genom att 
kommunicera och sprida hållbarhetsarbetet på ett smart och intressant sätt kan ni som företag öka 
affärsnyttan, bli en mer attraktiv arbetsgivare och bidra till att inspirera och föregå som gott exempel 
inom er bransch.

Hur gör man detta på ett lyckat sätt? Vad ska man tänka på, och vad bör man inte göra? Under den 
här föreläsningen får du ta del av goda exempel på lyckad och smart hållbarhetskommunikation. Du 
får med dig handfasta och enkla tips på hur er verksamhet kan börja kommunicera ert nuvarande 
hållbarhetsarbete och vilka fallgropar som bör undvikas. Vi kommer att gå igenom viktiga begrepp 
såsom storytelling, greenwashing och greenhushing.

Varmt välkommen!

Om föreläsarna
Amelie Furborg är specialist inom PR och extern kommunika-
tion med lång erfarenhet från kundsidan samt som konsult. 
Hon har jobbat som presschef, redaktör och copywriter och 
är duktig på att fånga, formulera och förmedla budskap. 
Amelie har lång erfarenhet av att skapa nyheter och få 
mediegenomslag.

Helen Iwefors driver kommunikationsbyrån Purpose PR & 
Kommunikation, specialiserad på syftesdriven kommunikation. 
Helen har tidigare jobbat som pressansvarig, presschef och 
kommunikationschef inom retailbranschen på nationell och 
nordisk nivå. Helen är utbildad i strategisk kommunikation, 
hållbar utveckling och hållbarhetskommunikation.

Hållbar omställning i ÖMS 2021–2023 är ett affärsutvecklingssprojekt för små och medelstora företag i Östra Mellansverige. Projektets 
fokus är att stödja företagens digitala och gröna omställning genom behovsanpassad affärsrådgivning. Detta för att öka företagens 

förmåga till omstart och innovation utifrån de konsekvenser som pandemin medfört. Hållbar omställning ÖMS är ett samverksamsprojekt 
mellan Almi Företagspartner AB:s fyra regionala dotterbolag och Energikontoren i Östra Mellansverige. Projektet finansieras av den 

Europeiska regionala utvecklingsfonden, regionerna i Östra Mellansverige och Almi.

Anmäl dig här!

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=547319949d9d


16

Lite mingelbilder från det lyckade
Nätverks AW i Godsmagasinet 14 september

Foto: Therése Larsson +Katrineholm
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1 oktober
Katrineholm Motorstopp i 
centrum

7 oktober
Nätverksfrukost

27 oktober
Näringslivsnytt 8 utkommer

24 november
Näringslivsnytt 9 utkommer

2 december
Nätverksfrukost

15 december
KatrineholmsJul

15 december
Näringslivsnytt 10 utkommer

Katrineholms kommun, enhet Näringsliv har en egen sida på 
LinkedIn där vi lägger ut intressant näringslivsinformation.  
Vi vill ha er hjälp att bygga upp ett stort nätverk och hoppas 
du vill följa och dela våra inlägg.
Sidan hittar du här.

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

Form  2022  2021 Förändr.
Aktiebolag  18 5 +260%
Enskild firma 1 0 –
Handelsbolag 0 0 0
Kommanditbol. 0 0 0
 19 5 +280%

Källa: Nyföretagarbarometern / NyföretagarCentrum

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

Form  2022  2021 Förändr.
Aktiebolag  113 96 +17%
Enskild firma 19 25 – 24%
Handelsbolag 3 2 + 50%
Kommanditbol. 0 0 0
 135 123 + 10%

Utveckla ditt företag
med hjälp av en mentor?
NyföretagarCentrums mentorsprogram erbjuder företagare som är nystartade 
eller varit igång ett par år möjlighet att få coachning av en mentor i syfte att 
utveckla företaget.
Är det du eller någon du känner. Ta chansen och anmäl intresse till  
Patrik.holm@nyforetagarcentrum.se eller tfn. 072 444 79 42

Företagarna KFV vill tacka 
alla företag och politiker 
som var med och förgyllde 
Gerillakampanjen den 22 
augusti i Katrineholm Flen och 
Vingåker. 
Den 13 oktober får vi alla hålla 
tummarna för våra finalister 
i Årets företagare-finalen, 
Grinda Gård och Zabina 
Traneskog. 
Save the date 29 november kl 
18.00 för glöggmingel på D11.

Aktuellt från Företagarna KFV

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