


Morgonmöte 26 maj 2021

• Inledning – Catharina Fredriksson

• Företagsklimat - Johan Scherlin

• NKI – Camilla Norrgård Sundberg

• Upphandlingar – Richard Andersson

• Positiva listan – Johan Scherlin

• Sammanfattning - Johan Persson

Välkomna!



Johan Scherlin

• Svenskt näringslivs undersökning Företagsklimat 2021

• Utvalda Oxelösundsföretags attityd till företagsklimatet i 

Oxelösund, mäts genom enkät en gång per år. 

• 2021 års resultat släpptes 25 maj - rykande färskt!

• Vad uppfattas positivt? Negativt?

• Hur har attityden utvecklats sedan förra 

undersökningen? Förbättringsåtgärder?



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

• Företagsklimat ska förbättras

– Sammanfattande omdöme

– Kommunens service och attityd

– Politikers och tjänstemäns dialog

– Kommunens upphandling

• Nöjda företagare (NKI)

• Antal nystartade företag
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Rankingen då?

• 2020 placerade vi oss på plats 136 av 
290 kommuner

• 2021 års rankingrapport kommer i 
september 2021



Sammanfattning 2021

• Det sammanfattande omdömen går ner något

• Tillgång på relevant kompetens upplevs som en utmaning och skolans kontakter upplevs sämre

• Konkurrens från kommunens egna verksamheter uppfattas mer negativ

• Upphandling får fortsatt lågt betyg, men ökar något

• Attityd, service och bemötande får generellt låga betyg

• Ökad nöjdhet med information till företagen

• Ökad nöjdhet med tillgång till mobilnät, bredband och övrig infrastruktur

• Ökat betyg på företagens egna engagemang för företagsklimatet 

• Ökad känsla av trygghet och på en bra nivå i länet/riket

• V har lagt mycket energi på att skapa förutsättningar och förståelse för SSABs och Hamnens satsningar och investeringar

• Många små/mindre företag som svarat på enkäten i år - vi måste adressera de minsta/medelstora bättre



Camilla Norrgård Sundberg

• SKRs (Sveriges kommuner och regioner) 

Nöjdkundindex 2020 - NKI

• NKI mäts per ärende löpande under året dvs är 

resultatet av företagens egna upplevelser vid 

kommunens ärendehantering

• 2020 års rapport släpptes 22 april

• Inom vilka områden får Oxelösunds kommun bra 

betyg? Sämre?

• Vad beror det på? Hur utveckla vidare?



NKI-resultatet 2020



NKI 2017-2020



Oxelösund jmf Sverige 2017-2020



I Oxelösund from 2021



Oxelösund

• Totalresultat: 74 = högt resultat (SKR och SBA)

• SKR rankning: 95 (2019: 146) = ökning med 51 platser av 181

• SBA rankning: 33 av 54

• Bygglov: 43, rankning 148 (2019: 52, 140) av 151

• Miljö: 72, rankning 26 av 49

• Livsmedel: 89, rankning 2 av 48

SKR = Sveriges Kommuner och Regioner

SBA = Stockholm Business Alliance
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Oxelösund 2020





Hur kan vi hjälpas åt?

• Svara på enkäten när du får den

• Svara även på de tre sista frågorna (fritext, förklara) 

Vad var du mindre nöjd med?

Vad var du nöjd med?

Övriga synpunkter

• Vi tar hand om resultaten och ser till att hitta arbetssätt för att bli 

bättre

När våran handläggare gick på semester var 

det ingen annan handläggare som tog över. 

Sämsta kommunen 

jag sett 

AlltE-tjänsten funkar inte bra 

Det var bra bemötande av de 

personer jag pratade med. 

Bra kommunikation av vad 

som behövdes kompletteras. 

Första kontakt med 

information om hur 

jag skulle gå tillväga. 

Inget

Dålig information om vad som 

behövdes för startbesked ej 

bygglovspliktig på hemsidan som tur 

var kunde man planka annan 

kommuns hemsida ex Ulricehamn 

Generellt bra men 

gärna lägre avgifter. Handläggningstiden 



Vad händer nu?

• Vi analyserar resultaten inom respektive område och läser alla 

fritextsvar

• Utifrån resultaten tittar vi på 

vad som är bra (= fortsätta med)

vad som kan förbättras

• Ni hjälper oss att se till att svara när ni får enkäten, och prata 

med era kompisar om vikten med att så många som möjligt 

svarar

• Har ni önskemål och medskick redan nu?



Handläggningstider bygglov 2020 

- jan-mars 2021 = 4,6 (komplett)
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Richard Andersson

• Oxelösunds kommun, upphandling och 

affärsmöjligheter. 

• Genomgång av upphandlingsområden och aktuella 

upphandlingar.

• Vilka affärsmöjligheter finns för lokala företag?

• Oxelösund siktar högt, ansluter sig nu även till SKRs 

Nöjd Upphandlingsindex (NUI), vad innebär det?



UPPHANDLING 

OXELÖSUNDS KOMMUN



 Upphandlingspliktiga köp för ca 790 mdkr

 4,5 anbud i snitt per upphandling

 6,6 % upphandlingar överprövades

 70 % av anbuden som lämnades in var från små företag (färre 

än 50 anställda)

 50 % procent av kontrakten gick till små företag

STATISTIK 

NATIONELLT (2020)



 Upphandlingsplikta köp för ca 450 msek

 5 anbud i snitt per upphandling

 4 % av upphandlingarna överprövades (1 styck)

 Ca 80 % av anbudsgivarna är små företag (färre än 50 

anställda)

 Ca 60 % av kontrakten går till små företag

 8 % av kontrakten gick till lokala företag. Missvisande siffra!! 

STATISTIK 

OXELÖSUND (2020)



SKR’S NÖJD KUNDINDEX NUI 

(INSIKT)

 Oxelösunds kommun är anmälda from 2021. Första 

mätresultatet kommer 2022

 Tillfrågar endast berörda leverantörer 

 Frågorna avser endast faktorer som kommunen 
själva har ansvar för och kan påverka

 Resultatet utgör konkret verktyg för 

förbättringsarbete 

 Mäta oss mot andra kommuner 



PÅ GÅNG HOS KOMMUNEN 

OCH BOLAGEN

Ramavtal: Kontrakt:

- Måleriarbeten - Larm Särskilt boende

- Takarbeten - Bevakning/Rondering

- Glasarbeten - Nya Restaurang Läget (pågående)

- Kyla (pågående)

- Byggentreprenader

- Maskindiskmedel (pågående)

- Försäkringsförmedlare

- Tekniska konsulter

De upphandlingar som inte är pågående beräknas annonseras 

efter semestrarna.

Kommunens upphandlingar annonseras via e-Avrop. Länk finns på 

Kommunens hemsida.



MÖJLIGHETER 
FÖR LOKALA 
FÖRETAG
 Kommunen tar hjälp av det lokala 

näringslivet – utformning av 
upphandling och 
marknadskännedom

 Alla har rätt att delta i en 

upphandling – öppna upp så att 
alla kan vara med. 

 Kraven på upphandlingen 
gällande objektivitet, transparens 
och proportionalitet 

 Hushålla med skattemedel – En 

grundtanke. 

 LOU finns till för att skydda 
leverantörerna



Vad vill vi att ni ska tänka när jag säger 

upphandling i Oxelösunds kommun?



MÖJLIGHETER!!!

- Lätt att hitta aktuella 
och kommande 
upphandlingar

- Tydligt och enkelt hur 
vi ska lämna anbud

- Alla kan vara med och 
lämna anbud

- Just vi kan vara med 
att utforma 
upphandlingar så de 
ger bästa affär för 
samtliga parter

- Hur resultatet än blir så 
får vi återkoppling



UPPHANDLINGSTRÄFF

I höst blir det upphandlingsträff för det lokala 

näringslivet.

Reservera onsdagen den 17 november. 

Mer info kommer efter sommaren. 



• Årets Företagare - To-Be Teknik

• Årets Nyföretagare – Svedlindhs och Anna-Karins bakstuga

• Upzone, Skipperi, Alltransport, NSG, Norex m fl har etablerat sig

• Centrumförening blir Företagarförening (beslut 24 maj)

• SSAB och Hamnen investerar 5-7 Mdr i klimatomställning och alla 
de större både rekryterar och kompetensväxlar

• Stor aktivitet kring företagsmark, många förfrågningar, 
markanvisning Bara, köp Sundsör, markförberedning Sundsör, 
framtid Kvarndammen mm

• Bostadsbyggandet fortsätter och intressenter står på kö – Bosafari!

Positiva listan maj 2021



Johan Persson

• Företagsklimatet, speglar resultatet din 

uppfattning? Vilka åtgärder planeras?

• Hur ser du på utvecklingen av NKI?

• Upphandlingar i kommunen, vad vill du skicka 

för kompletterande budskap till företagen?

• Läget i kommunen ur ett företagarperspektiv, 

något du vill framhålla extra från positiva listan 

eller annat?



Tack för idag!

• Har du funderingar eller synpunkter på dagens 

information, hör gärna av dig!

– Johan Scherlin

– 0155-38104

– johan.scherlin@oxelosund.se

• Boka in 22 juni kl 8-9 för en Företagardialog

baserat på detta material, mycket mer

dialog, mindre presentation☺

mailto:johan.scherlin@oxelosund.se

