
 

Oxelösund fortsätter klättra i ranking av företagsklimatet 
2020 
  
I dag presenterar Svenskt Näringsliv den årligt återkommande rankingen över 
företagsklimatet i landets kommuner. Oxelösund kliver upp ytterligare några 
placeringar och hamnar på plats 136 av landets 290 kommuner. 2019 placerade 
sig Oxelösund på plats 154 och 2018 på plats 160. 
 

- Vi kan konstatera att vi sedan 2014, då vi blev årets klättrare i Svenskt 
Näringslivs företagsranking, har etablerat oss på en ny stabil nivå i mitten 
av landets kommuner. Vi slår oss inte till ro med det men vi får också vara 
realistiska i vår strävan. Fortsatt och fördjupad dialog ser jag som 
avgörande för fortsatt utveckling och förbättring, säger Catharina 
Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande. 

- Det gläder mig att vi kliver upp några placeringar till men vi har fortsatt ett 
utvecklingsarbete att göra, särskilt i de områden vi själva kan påverka. 
Det är värt att notera att vi rankingmässigt ligger i mitten av landets 
kommuner trots att vi statistiskt missgynnas i vissa parametrar då en stor 
andel av befolkningen är anställda hos stora arbetsgivare. En offensiv 
åtgärd är att vi nu har rekryterat en näringslivsansvarig på heltid vilket vi 
är övertygade om leder till ett fördjupat arbete med och för företagen i 
Oxelösund och ger en positiv effekt för vårt näringslivsklimat, säger Johan 
Persson, kommunchef. 

- Som ny näringslivsansvarig kommer jag att lägga stor vikt på dialog med 
och samverkan mellan kommunen och företagen i Oxelösund men också 
områden som nyetableringar, entreprenörskap i skolan samt 
kompetensförsörjning. Även om vi har en speciell struktur som 
industrikommun ser jag stor potential till förbättring inom flera områden, 
säger Johan Scherlin, näringslivsansvarig. 

 
Intresset av att starta företag ligger på en fortsatt på en bra nivå. Fram till och 
med augusti har 24 nya företag startats i Oxelösund under 2020 vilket är en 
ökning med 20% från 2019. 
 
Läs mer om rankingen på: 
www.foretagsklimat.se/ranking 
www.foretagsklimat.se/oxelosund 
 
För mer information kontakta 
Johan Persson, kommunchef, 070-567 37 50 
Johan Scherlin, näringslivsansvarig, 070-919 71 35 
Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande, 070-551 58 88 
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