
God morgon!



Smittskyddsåtgärder från och med 8 dec

• Arbetsgivare ska möjliggöra att anställda kan jobba hemifrån.

• Lärosäten ska ha fortsatt undervisning på plats men undvika 

större samlingar.

• Vuxna bör hålla avstånd i offentliga miljöer.

• Serveringsställen ska undvika trängsel.

• Munskydd ska användas i kollektivtrafiken.



Frukost om 100 möten

• Näringslivsarbetet

• Sofia Sjöström
- Svenskt näringsliv

• Varför 100 möten?

• Resultat och analys

• Några goda exempel

• Dialog och diskussion

Till: De viktigaste företagen i Oxelösund* 
 
*Känner ni någon vi missat, hör av er!  

Ämne: Frukostträff om 100 möten** - diskutera resultatet och resonera om arbetet framåt 

 
**100 möten: Under perioden september-november har personer från kommunledningen 

genomfört 100 möten med företag/verksamheter i Oxelösund i syfte att lära känna, visa 

engagemang och få svar på några frågor kopplade till företagsklimatet i Oxelösund. Många 

av er har haft ett besök, några ska vi träffa nu i november, vissa har vi ännu inte fått kontakt 

med. Det är inte för sent, mejla mig om ni vill! 
 
När: Onsdag 8 december kl 07.30-09.00  

Plats: Oxelösund, Koordinaten, Eventsalen 
 
Lättare frukost: Kaffe/te, juice, smörgås serveras från 07.30  

 
Program kl 08.00-09.00:  

- 100 möten - vad är det och varför? - Resultat och analys – så här sa och tyckte ni! 
- Diskussion om arbetet framåt – bra saker att fortsätta med, saker att förbättra, nya bra 

saker att börja med! - Företagsklimatet i Oxelösund och andra kommuner – Sofia Sjöström, Svenskt näringsliv 

 
Catharina Fredriksson (kommunstyrelsens ordförande), Johan Persson (kommunchef) och 

Johan Scherlin (näringslivsansvarig) samt ytterligare någon från kommunledningen deltar 

och finns tillgängliga för dialog före och efter mötet. 
 
Dessutom gästas vi av Sofia Sjöström från Svenskt näringsliv, organisationen som ligger 

bakom undersökningen Företagsklimat i Sveriges 290 kommuner. 

 
Anmälan: Senast fredag 3 december genom att acceptera denna inbjudan med ett JAG 

KOMMER i Outlook eller genom att mejla JAG KOMMER till johan.scherlin@oxelosund.se 

Välkomna! 
 
 
Vänliga hälsningar   

Johan Scherlin 



1. Förbättra kommunens service och dialog med 

företagen

2. Ökat samarbete mellan företagen

3. Etablera fler företag

4. Öka intresset för nyföretagande

5. Tillgång till rätt kompetens

6. Oxelösunds platsvarumärke
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Näringslivsprogram

• Oxelösund ska via ett positivt företagsklimat  få 

fler nöjda företagare som vill växa. 

• Detta ska också leda till fler företagsetableringar 

och nystartade företag.



Mål

• Företagsklimatet ska förbättras

– Sammanfattande omdöme

– Kommunens service och attityd

– Politikers och tjänstemäns dialog

– Kommunens upphandling

• Nöjda företagare (NKI)

• Antal nystartade företag



Sofia Sjöström
Svenskt näringsliv



Mål, strategi och ledarskap

72021-12-07

Mål Lyssna Genomsyra
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Värderingar och organisationskultur

Insikt att bra bemötande ger ökat förtroende och 
ökad efterlevnad.

Förståelse för företagarens perspektiv.

Hjälp att göra rätt utifrån företagets 
förutsättningar.

Insikt att företag vill göra rätt.

Tjänster och rutiner

Rimliga handläggningstider och 
tjänstegarantier.

Rimliga avgifter som efterhandsdebiteras.

Lätt att komma i kontakt med kommunen och 
sin handläggare.

Företagslotsar, en väg in och e-tjänster.

Juridik

Ärenden handläggs utifrån gällande lagar. Företag behandlas likvärdigt.

Serviceinriktad myndighetsutövning

82021-12-07



100 möten syftar till att visa Oxelösunds företag 
kommunledningens engagemang i företagens frågor.

Resultatet från 100 möten är ett viktigt underlag 
för Oxelösunds näringslivsarbete framåt.

Målet med näringslivsarbetet är
att skapa ett ännu bättre företagsklimat i Oxelösund.

Ledord för 100 möten är engagemang
- att lyssna, återkoppla och skapa resultat.

En del kan nog ha uppfattat det som ett lite oväntat besök…





Näringslivet i Oxelösund

• Ca 500 små och medelstora plus ett jättestort

– Ca 300 aktiebolag

– Ca 200 har >1 anställda

• SSAB och stålklustret (7-8)

• Oxelösunds hamn och dess ekosystem (12)

• Industriområden - Sundsör, Bara, C-rör (30)

• Maritim verksamhet (10)

• Hantverkare – Stålbyn, hemmakontor (30)

• Handel (25)

• Enmansföretagare (40)

• Besöksnäring (30)



162 kontakter - 107 möten

• 162 kontakter i listan

• 107 besök genomförda och dokumenterade

• Spridning i storlek, ålder och geografi

• 22 kvinnor (21%)

• 8 av 107 är utrikesfödda (restaurang dominerar)

– Ungefär som total andel utrikesfödda företagare

• Lite svårare att få möten med hantverk/bygg och fåmansföretag

– Kommer att fångas upp 

RESULTAT



Fråge-/samtalsområden

• Introduktion, bakgrund, lära känna

• Nuläge och framtid för företaget

• Om företagsklimatet i Oxelösund

• Fördjupningsområden

• Medskick till kommunen

RESULTAT



Bra nuläge

• De allra flesta uttrycker att

– De har klarat sig bra genom pandemin

– Att de inte har några allvarliga ekonomiska problem

– Att de ser positivt på framtiden

• Några undantag

– Restaurang, hotell, vissa konsultföretag

• Region Sörmlands undersökning våren 2021 tycks stämma

– Dvs att Oxelösunds företag stått emot pandemin bäst, dragit ner minst, 

rekryterar, investerar och ser mest positivt på framtiden

RESULTAT



Det går bra nu…

FÖRETAG KONTAKT

AB Larsson & Kjellberg Mattias Skeppstedt

Oxelösunds Hamn AB Douglas Heilborn

Bergsprängaren Forsberg AB Ulf Forsberg

AB Farming Sweden Peter Eriksson

Stonefactory Scandinavia AB Jan Domelid

Bygg och Markelit i Sörmland AB Christoffer Haglund

DSAB Svetsteknik AB Said Mehdi, Dick Linder

Björkvikring AB Kjell Folkesson

Öhrns Rör AB Stefan Öhrn, Johnny Eriksson

Johansson Lejonbakk Fönster & Fasad AB Dennis Kring, Patric Johansson

Sprinkler Service Oxelösund AB Marcus Wallin

Raasakka Bygg AB Fredrik Raasakka

Tre kriterier

Ökat omsättning minst +5% 2018-2019

Nyanställt 2018-2019

Gått med vinst 2019

Dessa 3 kriterier utgör grund för kommunens tillväxtindex 2019

De 12 ovan är de AB i Oxelösund som uppfyller alla 3 kriterier 2019

15 december släpps

Bästa tillväxt 2021

Spännande!

RESULTAT



Inköp, upphandling och konkurrens

• Väldigt få har egen erfarenhet av kommunens inköp och upphandling

• Vissa har erfarenhet (dålig) som ligger långt bak i tiden

• Väldigt få har upplevt egen konkurrens från kommunen men en del har en 

generell uppfattning att kommunen skulle kunna privatisera mera

• Några har uttryckt önskemål om kontakt med upphandlingsenheten

RESULTAT



Inköpsfrukost

RESULTAT



Bygglov

• Väldigt få har haft ärenden de senaste 2 åren

• Lika många positiva som negativa

• Bland de missnöjda

– I många fall äldre ärenden

– I vissa fall privata ärenden

– Större missnöje med utfallet än hanteringen

• Uppfattad orsak

– Handläggare ”utan verklighetsförankring”

– Bristande dialog om varför

• Några vill ha kontakt med bygglov och de hanteras

• Byggföretag som bygger åt andra upplever ibland oklarheter

RESULTAT



Bygglovsfrukost

Fredrik Raasakka

• ”Som byggare åt privata får jag ofta frågor om vad 
som kräver och inte kräver bygglov och det är inte 
helt enkelt att besvara. Kanske borde ni ordna 
något om bygglov och hur bygglovsprocessen 
fungerar för oss som bygger åt privata kunder som 
själva söker bygglov”?

Johan Persson

• Bra idé, det kollar jag upp!

Nils-Erik ”Nisse” Selin

• Bra idé, det bokar vi in!

RESULTAT



Skolan

• Väldigt få har en konkret uppfattning av skolan och företagande 

annat än när det gäller PRAO

• Däremot vill många att skolan ska fungera, att vi ska vara en bra 

skolkommun!

• Vad har gjorts och görs inom skolan?

– Ny skolorganisation

– Nya skolor, skolrenoveringar, ny förskola

– Uppstart Komtek och Ung Företagsamhet (UF)

– PRAO 2.0

RESULTAT



Skolan – PRAO

• Vissa tar emot många, vissa någon enstaka, vissa inte alls

• Hinder: Krångligt, de är för unga, säkerhet, saknar meningsfulla uppgifter

• PRAO-samordnare Camilla Svärd

– Camilla har haft ett möte med Mathias på ICA för att förenkla rutiner, förbättra 

information

– Camilla meddelar att det i år varit enklare att få bra platser för alla 9:or

– Hoppas det håller i sig för 8:orna i vår

• Tack alla ni som tagit emot i höst och som tar emot en åtta i vår!

RESULTAT



SSAB



Medskick

Vad tycker du att Oxelösunds kommun ska prioritera och fokusera för att 

underlätta för företagen och näringslivet att lyckas?

• Lyft skärgården. Skapa trivsel och trygghet på torget. 

Glöm inte småföretagen.

• Rensa ur det gamla. Lyft fram det positiva. 

Skapa grund för dialog och samverkan.

Vad tycker du om det här initiativet, 100 möten och detta möte?

• Mycket bra och trevligt!

RESULTAT



Medskick

Något annat du vill skicka med?

• Fortsätt med nyhetsbrev och företagsträffar med dialog

• Kom ut och träffa oss enskilt, minst lika viktigt

• Politikerna behöver ses mer ute hos oss

RESULTAT



Träffar och nyhetsbrev

• 9 st nyhetsbrev levererade under 2021

• 407 mottagare

• 210 st har öppnat det senaste (51%)

– Total 520 öppningar

• 27 st har klickat på en länk (7%)

– Total 142 klick

• Bidrag gärna med förslag på innehåll!



Hamnträff 12 nov

• Oxelösunds hamn

• Alltransport

• Thomas Cement

• Geminor

• GAC

• Kuusakoski

• Kustbevakningen

• Lantmännen Maskin

• Nordic Bulkers

• Nordic Shipping

• Scanlog

• Swecem

• Sjöfartsverket

• Svenska Foder

• Norex

• Green Cargo

• Svitzer



Lediga lokaler
- The Perfect match

Jun: Besök hos Christoffer Hillman, Triggen

- Ledig lokal 1200 m2 vid årsskiftet 2021/22

Aug: CH tog fram säljmaterial

Sep: Samtal från Kent Algothsson, Bilpastorn

- Vill utöka med husbilsservice, vet du lokal?

Okt: Avtal skrivet, hyr allt från 1 jan 2022



Gratis släp till alla!

• I våras: Jonas på ICA ringde, får vi ställa gratis släp 

till alla på kommunens parkering vid Torggatan?

• Svar: Nja, gratis på allmän plats funkar inte så bra, 

gynnar enskild, och dessutom behövs platserna till 

allas kunder.

• Idé: Samtal till Richard Åndberg som driver 

Autoexperten/Lindqvists Gummi. 

- Vad säger du om att ICA ersätter dina gamla 

vagnar med nya och lånar din P?

- Ja, absolut, be Jonas ringa.

• Nu: 4 fräscha gratis släp för alla Oxelösundare!



Trafikfrågor

• Verkstadsgatan

– Företagen i Sundsör

– Företag i Bara

• Stickvägen

– Proplate, Borox



30 nya företag 2021

• Bygg, industri

• Konsultbolag

• Hemmatrend

• Besöksnäring/maritimt

• Några utrikesfödda

• 5 kvinnor

• Flera unga!

Blääst Svets & Energi AB

559302-9241 (Oxelösund)



Nyföretagandet ska öka



Årets Nyföretagare 2021



Oxelösunds Företagarförening

• Tidigare Oxelösunds Centrumförening

• Nu Handel – Tjänster – Besöksnäring

• Styrelse

– Ordförande: Lenita Holmgren (Svedlindhs)

– Projektledare: Torbjörn Dahlström (Mediamix)

– Ledamöter övriga: Mathias Fernqvist (ICA), Fredrik Bohlin (Eliassons)

– Adjungerade: Julia Bergman (KB), Johan Scherlin (Oxd kommun)

• Aktiviteter

– Medlemsmöten varje månad

– Ljus och Värme, Street Music, Halloween, Torghandel, Konserter

– Presentkort för lokal konsumtion

• Medlemmar

– 28 medlemmar juni, 41 idag, 50 är målet per 31 december

– 1000 kr extra per ny medlem från Oxd kommun

• Starkare tillsammans!





Också…



Frågor på det☺?


