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• En stads utveckling är beroende av ett livskraftigt näringsliv med både stora 

och små företag för att skapa arbetstillfällen, köpkraft och skatteintäkter. 

• Ett positivt företagsklimat skapar vi tillsammans genom god dialog och 

samverkan. 

• Framtidsdialogens syfte är dels att vi ska få en gemensam bild av vår ljusa 

framtid, dels ett sätt att öppna upp för dialog och diskussion.  



Framtidsdialogen

23 nov SSAB

13 jan Oxelösunds hamn

3 feb Oxelösunds kommun

Våren Besöksnäringen?

Andra förslag?



Framtidsdialogen - 3 februari

Välkomna

• Framtidsdialog 1 och 2, kort återblick

• Frågor till SSAB och OHAB?

Oxelösunds kommun

• Tillbakablick

• Utmaningar och möjligheter framåt!

• Vad har hänt de senaste 2 åren?

• Vad planeras kommande 2 år?

• Oxelösunds kommun 2025?

Diskussion

• Vad vill företagarna och företagen?

• Vad tyckte Era på SSAB var viktigast?

• Vad säger man i Oxelösunds Hamn?

• Ny skolorganisation, varför?

• Frågor och funderingar?

Tack för idag - inför Framtidsdialog 4



Vart är Oxelösund på väg?

SSAB ställer om till fossilfritt stål och bygger om både produktion och 
logistikflöden, nya vägar, kraftledning/ställverk, nya ugnar, flytt av 
byggnader, anställer och upphandlar nytt

Hamnen ställer om till skrot och gas och minskar kol samtidigt som man 
expanderar affären vid sidan SSAB av kopplat till miljövänlig sjöfartslogistik 
och bygger LNG-terminal, nya kajer, järnvägsspår…

Turister söker vacker natur och aktiv semester

Distansarbetare söker samma som turisterna + bra boende nära havet i 
10-minutersstaden

Kommunen investerar i modernisering av infrastruktur, asfalterar våra 
berömda cykelbanor, skapar attraktiva boendemiljöer för få igång de viktiga 
flyttkedjorna och öka inflyttningen. Lägg därtill utbyggnad av skola och 
äldreomsorg samt utveckling av centrum.

Vi Oxelösundare får del av allt och får vara delaktiga på resan!



– Genom att utmana en närmare tusenårig 
teknologi, ska vi i princip eliminera alla 
fossila koldioxidutsläpp! 

Martin Lindqvist, VD och koncernchef för SSAB.



Fossilfritt stål i Oxelösund

• Mark- och miljödomstolen har i december 2020 
beslutat att SSAB i Oxelösund får nytt miljötillstånd 
för att ställa om verksamheten och minska 
koldioxidutsläppen till år 2025. 

• Det innebär också ett steg närmare fossilfri 
produktion 2045 för hela SSAB.

• Uppdatering 13 jan: Beslutet är överklagat, 
uppdatering kommer.

• Övriga tillstånd som är avgörande

– Kraftledningen

– LNG-terminalen

– Hamnens verksamhetstillstånd 20+



• Start Oxgas byggnation 2021

• Ny kran stålhamnen 2022

• Flytt av Sjöfartsverket 2021-2022

• Disponering ytor och kajer 2020--

• Mix av skrot in och export av stål 2023--

• Järnmalm 2023—

• Nya aktörer i Ekosystemet Hamnen

• Överflytt av material väg till sjö (Bypass)



Nya etableringar

• 3 st nya externa etableringar

• 34 nya företag startade 2020

– Varav ett är Saris glada hundar ☺ som nu hjälpt oss bli med veterinär igen (1 april, 1 dag/v)

• Mekka konditori öppnar i Prisman och Bakstugan öppnar försäljning hos Svedlindhs

som flyttade till Kvists El igår…osv…

• Många nya dialoger, bland annat två privata vårdcentraler

Framtid

• 5-6 nya industrimarksförfrågningar

• SSABs och OHABs expansion kommer att kräva/skapa efterfrågan av ny färdig 

industrimark, för dem själva och sina entreprenörer

• Besöksnäringen, upplevelser, aktiviteter – här kommer det att hända saker!



Snöröjandet hanteras av ung entreprenör

och bonde med 8 anställda/UE





• Kommunens tillväxtresa inleds

• Från 5-15 000 invånare på 20 år

• St Botvid färdig 1957

• Motorvägen invigdes 1965

• Man kunde ta färjan till Visby

• Oxelösund var modellstaden

• Frösäng och Ramdalen byggdes

1950-1970



• Nedåtgående trend till knappt 11 000 invånare

• 60-talisterna for iväg för värnplikt och studier

• Oroligt på SSAB

• Vi fick statsbidrag för att riva hyresfastigheter

1980-2000



• Återhämtning inledd – upp till 12 000 invånare

• Vi tog stort ansvar när andra behövde vår hjälp

• Det har börjat byggas nya bostäder i Oxelösund

• Vi bygger ny skola och nytt äldreboende

2000-2020



Demografisk utveckling



Utmaningar och möjligheter

• Skapa förutsättningar för omställning av SSAB och 

utveckling av Oxelösunds hamn

• Hålla hög kvalitet i kommunens servicefunktioner så att 

invånarna trivs och vill bo kvar

• Se till att olika typer av boendeformer utvecklas för att öka 

inflyttning, flyttrotation och förstaboende

• Kompetensförsörjning och –utveckling i takt med 

företagens och kommunens behov

• Bygga regionala förutsättningar för utveckling i 

Oxelösund genom olika typer av samarbeten





Vad har hänt de senaste 2 åren?

• Ny översiktsplan

• Oxelöskolan

• Gatu- och cykelvägnätet

• Vivestavägen och Vivestabadet

• Företagsmark Sundsör

• Ramdalsskolan och Ramdalsbadet

• Ramdalens IP

• Campingen

• Stenvik och Jogersö

• Sålt för husbyggnation

• Byggnation har startat 

• Kustbostäder Norra Malmgatan

• #OXLS

• Välkommenskyltar

• Skolorganisation

• Gatubelysning LED

• Lekplatser



Vad planeras kommande 2 år?

• Peterslund ny förskola

• Stjärnholms stall

• Oxelöskolan invigs

• Nya Läget

• Sjömacken flyttas

• Cirkusplatsen, Sjögatan, Inskogen

och Peterslund

• ”Nya Prisman”

• Sjöfartsverket

• Stenviks park

• Järnvägsparken

• Malmtorget

• Björntorp byggs ut

• Kraftledningen byggs

• Padelhallen

• HSB

• PEAB

• Strandcafé

• Upplevelseföretag



Vad har hänt 2025?

• Ljusbågsugnen

• Nya Hamnen 

• Trafiklösning till hamnen

• +500 invånare

• Besöksmålet Oxelösund

• Centrum omvandlat

• Oxelö sjöstad

• Villabacken

• Husbilsbesökare blir fler

• Gångstråk Jogersö till Gästhamn

• Frösängsgärde utvecklat

• Fler företag i Sundsör

• Fler fastboende i Vivesta

• Nytt företagsområde utvecklas

• Grön energi

• Klimatsmart logistik

• Klimatpåverkan minskar

• Företagsklimatet…



Vad vill företagarna och företagen?

Vad tyckte Era på SSAB var viktigast?

Vad säger Douglas i Hamnen?

Nya bostäder, när och var?

Ny skolorganisation, varför?

Frågor från publiken?





Era Kapilashrami 
– plats- och produktionschef SSAB Oxelösund

”Vi behöver fylla på med 

många nya kompetenser och 

talanger de närmaste åren.

De kommer att ha behov av 

bra bostäder, skolor och ett 

rikt kultur- och fritidsliv.

Det är min förväntan på 

Oxelösunds kommun.”



Fredrik Nikander, 

vad är din och er förväntan?

JP
JS



= pågående byggnation 

flerfamiljshus

= pågående byggnation 

enfamiljshus

= såld mark för byggnation 

flerfamiljshus

= såld mark för byggnation 

enfamiljshus

= pågående markanvisning 

byggnation flerfamiljshus

= pågående markanvisning 

byggnation enfamiljshus

= markanvisning 

byggnation enfamiljshus

under omvandling

= utveckling av detaljplan 

byggnation enfamiljshus

- privat initiativ 

= diskussioner pågår med 

intressenter/planering 

pågår

Översiktsbild byggnation bostäder



Diskussion

• Bostäder

• Skola

• Omsorg

• Kultur och Fritid

• Handläggning

• Förståelse, service och dialog

• Ambition med näringslivsarbetet?



Framtidsdialog 4-5-6?
Under våren, om vad?

Välkomna att höra av er med förslag!

johan.scherlin@oxelosund.se


