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Sammanfattning 2021
• Totalt  8 771 Företag – 9 470 Arbetsställen
• 94% av våra AB har en god kreditvärdighet 
• 564 st nystartade företag 
• Nettoökning på totalt 2,6% mot föregående år
• 56 företag i konkurs
• 47% är AB, 41% enskild firma

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
8546 Företag 2020Nettoförändringar: 2017: +1,2 % 2018: +1,8 % 2019: +2,6 % 2020: +2,3 % 2021: +2,6 % Nettoändring riket 2,8, Skåne 3,3Antal konkurser: 2018-53st 2019-45st  2020- 39st  2021-57



• Energimyndigheten

• Styrel - planeringsprocess

• Svenska kraftnät

• Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK)

Inflygning i energi- och effekt
Olika begrepp
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Styrel är en planeringsprocess för att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare, sammansättning av kommuner, länsstyrelsen, myndigheter och andra viktiga aktörer såsom elnätsföretagSVK - Eleffektbrist Produktion och förbrukning av el måste alltid vara i balans, så att det i varje stund tillförs samma mängd el till systemet som används.  Svenska Kraftnät (SvK) är ansvarig för att balansen mellan elproduktion och elförbrukning planeras och upprätthålls, och har i uppgift att förebygga och hantera eleffektbrist. MFK - Det är vid en eleffektbrist som SvK, som en sista åtgärd, kan komma att beordra en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). När SvK beordrar en MFK kan detta beslut inte överklagas. En MFK har hittills aldrig genomförts i Sverige. Det har emellertid varit nära att landet hamnat i en effektbristsituation vid ett antal tillfällenVid en risk för eleffektbrist ska SvK i möjligaste mån förvarna elnätsföretagen, myndigheter och samhället i övrigt. Alla tillgängliga resurser för elproduktion är då redan tagna i anspråkVid behov av MFK ger SvK order om frånkoppling till ett antal särskilt anvisade elnätsföretag som har egna regionnät. Dessa ska kunna verkställa frånkopplingen inom egna eller anslutna nät inom 15 minuter. De särskilt anvisade elnätsföretagen ska vidarebefordra SvK:s order till underliggande elnätsföretag. 



• Syftet är att bidra till minskad energiförbrukning;
• i första hand för att undvika en MFK
• i andra hand för att bidra till att sänka energikostnaderna även 

för näringsliv och enskilda hushåll
• i tredje hand för att spara skattemedel

Samordningsstab energi
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I Energimyndighetens lägesbilder om energiförsörjningen betonar man vikten av att arbeta med sin kontinuitetshantering. Exempelvis, hur skulle vår verksamhet klara sig utan el? Vad kan vi göra för att minska effekterna av ett elbortfall? 



• 8/12 julmingel på Rådhuset

• 13/1 afterwork – Handbolls-VM – ett hållbart mästerskap

• Företagarna & Upphandling – när? 

• 27/4 Guldjubel

Save the date



Fördelning i näringslivet

Arbetsmarknads-
kunskap och Ungt 

företagande

Kompetensförsörjning, 
akademikers väg in i 
arbetslivet, nystartade 
företag.

Etablerade företag 
och utveckling av 

företagservice
Företagslots

Helheten & 
omvärlds-
bevakning



Tack för oss!
mikael.persson2@kristianstad.se – 044-135587
tina.gunnarsson@kristianstad.se – 044-135592
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