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Oxelösunds kommun 
Johan Scherlin, näringslivsansvarig 
Telefon 0155-381 04, 0709-19 71 35 
johan.scherlin@oxelosund.se 

 

 
Företagsdialog om Företagsklimatet – 22 juni 2021 
 
Panel: Catharina Fredriksson, Johan Persson, Camilla Norrgård Sundberg, Richard 
Andersson och moderator Johan Scherlin. 
 
Deltagare: Ca 20 företagare i Oxelösund. 
 
Syfte: Förstå bakomliggande faktorer inom vissa områden av Svenskt näringslivs årliga 
företagsklimatundersökning genom att ställa frågor, testa tankar och lyssna. 
 
Frågeställningarna som vi jobbade igenom under ca 1 timme: 
 
1: Företagsklimatet som Svenskt näringsliv undersöker en gång per år ligger på en stabil 
nivå och 74% av er företagare ger kommunen betyget* godtagbart eller bättre (betyg 3-6) 
i sammanfattande omdöme.  
 

- Vi anses ha bland de bästa bredband/IT-förutsättningarna i landet, företagens 
egna engagemang för företagsklimatet ökar och ni tycker att informationen från 
kommunen blivit bättre samtidigt som ni som företagare känner er tryggare än 
tidigare och tryggare än snittet i Sverige, skoj och bra! 

 
- 74% ger 3 eller mer betyg, men vad är en 3:a? Vad är godtagbart? Är det bra? 

Om det är bra som menas, kanske kunde vi hoppas på några fler 4:or? 
 

- Engagemang och information ligger högt och ökar vilket är glädjande…vad tror vi 
ligger bakom denna positiva utveckling? 

 
*Betyg ges på en skala 1-6: 
1 Dåligt 
2 Inte helt godtagbart 
3 Godtagbart 
4 Bra 
5 Mycket bra 
6 Utmärkt 
 
2: Samtidigt gav 11% av företagarna (9 av 78) kommunen betyget 1 och 14% betyget 2 
på en skala 1-6 i området sammanfattande omdöme (se bild ovan), i januari-mars när 
undersökningen genomfördes. Vad kan det bero på? Finns det verkligen grund för det?  
 

- En teori är att vi har lagt mycket fokus på SSABs satsningar den senaste 
tiden…en annat handlar om vår historia och kultur, den ”företagsglesa” staden 
där många fler är anställda än driver företag…vem som svarat, i år äldre män i 
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små företag…att vissa blandar ihop privat- och företagsfrågor…att inte alla 
förstår kommunens upphandlingsregler, inte heller vad som faktiskt drivs i privat 
regi och att det skett förändringar åt det privata hållet… 

- Svenskt näringsliv menar generellt att det är ganska ovanligt att man ger 1:or om 
man inte är extremt missnöjd med allt, eller hyser agg mot en person eller parti. 
Att 11 % gör det är väldigt ovanligt och en rörelse från 4 till 11% har de aldrig 
varit med så tydligt och snabbt… 

- Men, det är svårt att analysera anonym statistik utan att resonera…därför, prata 
hellre med oss i kommunen om vad som är fel, konkret och konstruktivt i 
sakfrågor, det skulle uppskattas mycket! 
 

3: I de öppna svaren ser vi att många anger privata bygglovsärenden som skäl till 
missnöje med tjänstemäns attityder och företagsklimatet. 
 

- Hur ser vi på denna sammankoppling, ligger det något i det? Om man kollar på 
sakfrågan, bygglovens handläggning, även i NKI-undersökningen för 2020 hade 
vi låga betyg i just bygglovsfrågor. Hur ser trenden ut nu, går vi uppåt eller nedåt i 
handläggningstider? Men det här med handläggningstider, är det den enda 
förklaringen till missnöje? 

 
4: Fler företagare än tidigare upplever att kommunen konkurrerar med lokala företag 
och att de kommunala upphandlingarna oftare borde hamna hos lokala företag. 
  

- Hur ser det egentligen ut, vilken utveckling har skett och vad är möjligt? Vad kan 
företag i Oxelösund leverera idag? Vad skulle man kunna leverera?  

- Man pratar om att kommunen borde ge privata aktörer chansen att utföra vissa 
kommunala tjänster, finns det några exempel på det idag? Detta är ju också en 
politisk och ideologisk fråga, vad är politikens/majoritetens syn på detta? Har det 
förändrats över tid? 

- Framöver, är det några områden 2021 där det skulle vara möjligt för lokala 
aktörer att lämna in anbud? När kommer dessa upphandlingar ut? Och hur hittar 
man dem? 

 
5: Företagarnas kontakter med skolan upplevs sämre än tidigare. 

 
- Handlar det om information om ny skolorganisation? Osäkerhet? Blandas 

företags- och privata frågor? Skolområdets förändring 1 år tillbaka fram till nu? 
Vad kan det ha inneburit för uppfattningen om skolan? 

 
6: En annan viktig fråga som kommer upp tydligt i år är tillgång på relevant kompetens. 
Här är vi mycket intresserade att fortsatt höra era röster, inom vilka områden, vad kan vi 
som kommun göra för att hjälpa till?  
 

- Vilken typ av kompetens handlar det om? Fler av samma eller ny typ? Vi vet ju 
att ökad automation och digitalisering förändrar vissa affärsmodeller och 
processer men också att det är svårt att generalisera, alla har inte samma behov, 
eller? 

- På lång sikt har vi en del planer, kan vi göra något på kort sikt? 
 
Panelen: Inspel och funderingar? 
 
Avslutning: Tack för idag panelen och deltagande företagare! 
 
 


