
Företagsfrukost 6 november

Välkomna!



• Näringsliv

– Johan Scherlin

• Kommun

– Johan Persson

• Utbildning

– Eva Svensson

• Avslutning

– Catharina Fredriksson

Innehåll



Näringsliv - Johan Scherlin

• Reflektion 

• Företagsklimat

• Oktoberenkäten

• Covid-19



Snart 3 månader på nya jobbet

• Ca 40 företagsbesök

• En företagslunch 28 sep

• Två Centrumföreningskvällar

• Lärt känna kommunteamet

• Nyköpingsregionen 

• Region Sörmland

• Nyföretagarcentrum

• Ung företagsamhet (UF)

• Företagarna Nyk/Oxd

• Svenska industrikommuner

• SSAB och Oxelösunds hamn

• Varmt och välkomnande

• Några stora starka

• Inte så många på mittfältet

• En del små och ensamma

• Resurser finns nära oss

• Nyfikenhet och vilja

• Positiv trend

• Potential



Varför går jag till jobbet?

Ett uppdrag i balans: Näringsliv - samhällsnytta

Får verka i Oxelösund där jag bor och trivs

Grymt spännande kommande 10 år



Mod och framtidstro!

Mod, stolthet och öppenhet

Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med 
stolthet över vår ort och med öppenhet för 
omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för 
positiv utveckling och tillväxt. 

Hav, skärgård och närhet

Livet i Oxelösund präglas av havet och 
skärgården med ett varierat, attraktivt 
boende. Vi mår bra och upplever god 
livskvalitet med den lilla stadens fördelar 
och närhet till omvärldens rika utbud. 

Omvärld, tillväxt och utveckling 

Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv 
som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi 
värnar om hög kompetens, öppet 
företagsklimat och god service. 



Näringslivet

• 600 små och medelstora företag
– 300 är aktiebolag

– 200 har minst 1 anställd

• SSAB och stålklustret

• Oxelösunds hamn och dess ekosystem

• Industriområden (Sundsör, Bara, C-rör)

• Maritim verksamhet (Fiskehamnen)

• Hantverkare (Stålbyn)

• Handel (Centrum)

• Besöksnäring

• Enmansföretagare lokalt/distans



Trender och initiativ

• ”Gröna vågen”

• Lokala värdekedjor

• Logistikbehov

• Distansarbete

• Hemester

• Bo bra
• SSABs omställning

• Hamnens expansion

• Oxelösund 2.0



• Från 5-15 000 invånare på 20 år

• St Botvid färdig 1957

• Motorvägen invigdes 1965

• Man kunde ta färjan till Visby

• Centrum, Frösäng och Ramdalen byggdes

• EPA låg i Prisman 2

• Det nuvarande SSAB byggdes upp (Gränges)

Oxelösund 1.0 - 1950-1970



– Genom att utmana en närmare 

tusenårig teknologi, ska vi i princip 

eliminera alla fossila koldioxidutsläpp, 

säger Martin Lindqvist, VD och 

koncernchef för SSAB.



Oxelösund 2.0



SSAB + Oxelösunds hamn + Oxelösunds kommun

• SSABs planerade investeringar de kommande åren är 

större än de som gjordes på 50-60-talet

• Oxelösunds hamn ska fördubbla sin verksamhet på 20 år

• Oxelösunds kommun rustar med samhällsservice, boende, 

företagsförutsättningar och positiv attityd

• Stora möjligheter för tillväxt och nya etableringar

– Underleverantörer

– Avknoppningar

– Ekosystemsaktörer

– Komplementaktörer i takt med stadens tillväxt

• För befintliga och nya Oxelösundsföretag och utifrån

Oxelösund 2.0



Nya etableringar?

• Nya aktörer kopplade till SSABs omställning

• Påfyllnad i Oxelösunds hamns ekosystem

• Underleverantörer/hantverkare

• Kunskaps-/konsultbolag
– IT

– Maritimt

– Stål

– Energi

• Kreativa idéer inom besöksnäring

• Cityhandel som håller ut

• Goda idéer och goda människor i allmänhet

Oxelösund 2.0



Svenskt Näringsliv

- Attitydmätning av Företagsklimatet 2020

• Plac 136 - 18 placeringar upp
– Stabilt läge sedan 2014 då vi blev 

”Årets klättrare”

• Starka områden
– Mobilnät och bredband

– Vägnät, flyg och tåg

– Medarbetare med rätt kompetens

• Förbättringsområden
– Information om kommunens upphandling

– Kommunens service och bemötande

– Dialog, samverkan, attityder på alla nivåer

• Långsiktiga statistikfaktorer att 
jobba med

– Företagsamhet

– Marknadsförsörjning

– Entreprenader
• ”Missgynnas” i dessa parametrar då en stor andel av 

befolkningen är anställda hos stora arbetsgivare och 
traditionen kring entreprenörskap saknas

• 5:a i Sverige inom området Global 
handel per invånare

• Kommunens upphandling

• Kommunens service och bemötande

• Samverkan och attityd



Oktoberenkäten - Basfakta

• 51 av 200 svarade

• 39 aktiebolag, 12 enskilda

• 25% kvinnor, 75% män

• Handel, bygg, tillverkning, fastighet, service dominerar

• 70% har drivit bolaget mer än 8 år, 6% mindre än 1 år

• 70% har 4 anställda eller färre, 21% 5-19 anställda

• 64% verkar på lokal marknad, 39% nationellt, 10% globalt

Typföretagaren: Man som driver ett 

AB inom handel/bygg/tillverkning med 

1-4 anställda, som funnits i mer än 8 

år och som verkar främst lokalt…

OKTOBERENKÄTEN

•Gemensam enkät 9 kommuner

•Främja näringslivet

•Pandemieffekter utlösande

•200 företag i Oxelösund

•Skickades ut 15 oktober



Senaste 6 månader

• Bara ca 30% har upplevt halvåret negativt, 

35% positivt, övriga 35% ingen påverkan

• Ca 20% har nyttjat stödåtgärder

• Fler har nyanställt än varslat/sagt upp

OKTOBERENKÄTEN



Framtidstro

• Över 90% ser positivt på framtiden för både 

sin bransch och sitt företag

• 70% ska investera och 20% ska rekrytera

• 27% behöver kompetensutveckla

OKTOBERENKÄTEN



Hur kan kommunen underlätta?

OKTOBERENKÄTEN

• Vi tar till oss, framförallt frågan om 

upphandlingar

• Vi återkommer med mer information och 

förtydliganden kring vad en kommun får 

och kan göra



Vad gör Oxelösund till en mindre bra plats att driva företag på?

• Liten och begränsad marknad

• Upplevd okunskap hos vissa i 

kommunen hur det är att driva företag

• Bristande dialog och samverkan

OKTOBERENKÄTEN



Vad gör Oxelösund till en extra bra plats att driva företag på?

• Närhet, närhet, närhet…till natur, kunder, 

varandra och ”kommunen”

• Bra infrastruktur (vägar, boende, IT mm)

• Läget och framtiden!

OKTOBERENKÄTEN



• Detta var resultat från enkäten, från 50 av er

• Håller ni med eller har andra/kompletterande 

tankar och synpunkter?

• Hör av er så bokar vi ett möte!

OKTOBERENKÄTEN



Skarpare läge 5-26 november

• Viktigt följa det som sägs på riks-, region- och 
kommunplan

• Specifika åtgärder för vissa verksamheter

• Stort egenansvar för alla

• Stort ansvar för företagare som har 
verksamheter där många samlas/kan samlas

• folkhalsomyndigheten.se

• krisinformation.se

• regionsormland.se

• oxelosund.se

• verksamt.se

Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor 
samlas, exempelvis butiker, köpcentrum, museer, 
bibliotek, badhus och gym. Undantag är nödvändiga 
besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.krisinformation.se/
https://regionsormland.se/
http://www.oxelosund.se/
http://www.verksamt.se/


Kommun - Johan Persson

• Covid-19

• Byggnation och byggplaner

• Björntorps nya äldreboende

• Oxelöskolan



Allmänna råd vid lokalt utbrott av covid-19



Folkhälsomyndighetens beslut

Personligt ansvar vid lokala utbrott av covid-19 

Var och en som vistas i regionen eller i regiondelen bör 

• avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas 
som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och 
gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis 
livsmedelsbutiker och apotek, 

• avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, 
föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar 
(undantag för barn och ungdomar födda 2005 och senare)

• om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra 
personer än de som man bor med.



Folkhälsomyndighetens beslut

Arbetsgivares ansvar vid lokala utbrott av covid-19 

Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska 
kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-
19. 

Sådana åtgärder kan vara att 

1. uppmana personalen att arbeta hemifrån, 

2. erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, 
och 

3. tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten 
skjuts upp.



Länsstyrelsens beslut

• Högsta deltagarantal vid allmänna 

sammankomster och evenemang ändras från 300 

personer till 50 personer i Sörmland



Allmänna råd vid lokalt utbrott av covid-19

Beslut av Oxelösunds kommun

• Kommunens som arbetsgivare
– Hemarbete där så är möjligt

– Möten sker digitalt och coronasäkras om de behöver genomföras

– Anpassning av luncher och raster

– Tjänsteresor, utbildningar, konferenser genomförs ej

• Avråder starkt från besök vid boende för äldre och 
funktionshindrade

• Öppna förskolan stängs

• Evenemang – inga egna evenemang genomförs

• Anpassning av biblioteket/Koordinaten

• Anpassning av fritidsgårdens verksamhet



Översiktsbild över aktuellt läge 

bostäder

•= 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



Nytt särskilt boende vid Björntorp



Nytt särskilt boende vid Björntorp

• Byggstart september 2020

• Projektavslut november 2021

• Sanering av området i stort genomfört.

• Markarbeten pågår – sprängning och gjutning av 

platta

• Produktion av väggblock pågår (Båt och Motor)

• Budget 60 200 tkr



Oxelöskolan

• Pär Blom,  Kustbostäder 
meddelar att bygget går 
enligt plan och att skolan 
beräknas stå klar i maj 2021 

• https://www.dropbox.com/s/s
mz9bmbgkizti6t/ox%20skola
%20201007.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/smz9bmbgkizti6t/ox%20skola%20201007.mp4?dl=0


Utbildningschef – Eva 

Svensson

Lärande i fokus

• Främja skolnärvaro

• Följa upp kunskapsresultat 4 

ggr/år



Behörighet till gymnasiet

81,2 78,9 88,6



Minst E i alla ämnen i årskurs 9

69,4
55,0 68,6



Forts: Minst E i alla ämnen i årskurs 9



Meritvärden årskurs 9

201,6 194,6 209,7



Uppdrag ny förskole- skolorganisation

• Ta fram Förskole-
och skolorganisation 
– 2040

• Utgå från tidigare 
utredningar

• Ge nämnd förslag 
för dialog

• Ärende till nämnd 23 
november 2020             



Antal barn och ungdomar 2017-2021 och 2030

Ålder/ år 2017 2018 2019 2020 2021 2030

0-5 år Förskola 824 823 820 825 830 793

6 år Förskoleklass 132 133 137 131 132 138

7-12 år Låg- och mellanstadiet 783 807 810 824 835 851

13-15 år Högstadiet 333 349 361 374 383 433

16-18 år Gymnasiet 325 313 332 349 362 408



Investeringsbehov

• Peterslundsskolan

• Breviksskolan

• Ny Förskola vid 

Peterslund



• Ramdalen F-6 361 elever

• Peterslundsskolan F-6 285 elever

• D-skolan F-6 243 elever

• Breviksskolan 7-9 345 elever

• Externa 113 elever

• Beräkning behov av skolplatser 1500/år

Skolområden 2020



MITT FÖRSLAG FÖR DIALOG:



Ärende till Utbildningsnämnd

• Skolområden – fördelning utifrån nyckelkoder

• Hållbar skolorganisation -2040

• Attraktiva skolor - Inriktningar –Estetisk, Idrott och 

Hälsa inriktning



Styrkor Svagheter

Möjligheter Hot



Utbildningsnämnd november

• 16/11 ev. beslut om resursfördelning 2021

• 23/11 ev. beslut om förskole-skolorganisation

• Info  på skolorna 3/11 studiedag

• Info majoritetsgrupp samt oppositionsgrupp efter 

ordförandeberedning 17/11 – 18/11

• Info till verksamheten – föräldrar …..



Förväntan på Utbildningschef

Maila till eva.svensson@oxelosund.se



Det bästa 

sättet att 

förutsäga 

framtiden är 

att skapa 

den



Catharina Fredriksson

• Sammanfattning



Företagsfrukost 6 november

Trevlig fredag och helg!


