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Våga tro på framtiden!
Det är tuffa tider nu för såväl företagare,
offentlig sektor och för individen i den
oroliga och svårförutsägbara värld vi lever i
idag. Många har tvingats att akut ställa om
sin verksamhet för att kunna övervintra i
det frusna läge som coronakrisen har
skapat. Jag möter dagligen desperata
företagare som vänder sig till oss som
jourhavande företagslotsar för att fråga
om råd kring hur man ska hantera krisen.

Vi finns till för att hjälpa er som företagare att hitta rätt bland de stöd som finns att söka både i
regionen och nationellt och vi håller oss hela tiden uppdaterade kring nya insatser som
lanseras. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, givetvis kan du göra detta under
fullständig sekretess. Kontaktuppgifter till samtliga lotsar finns här.
I tider av kris skapas även utrymme för att tänka nytt och kraftsamla för att kunna stå starka
när krisen är över. I Atrinovas ordinarie verksamhet är det just detta vi arbetar med. Vi stöttar
med såväl nya som befintliga företag med bland annat affärsrådgivning,
kompetensutvecklingsinsatser och kontakter till finansiella systemet för att skapa goda
förutsättningar för etablering av lönsamma företag som kan växa i vår region. Det bästa av
allt är att stödet är gratis och kan anpassas utifrån behov! Vi har dessutom en mycket god
kännedom om andra aktörers erbjudanden och kan som objektiv part hjälpa till att bereda väg
och hänvisa vidare.
Via Atrinova har vi också ett starkt samarbete mellan våra fyra mittlänskommuner,
Oskarshamn, Mönsterås, Högsby och Hultsfred där vi nu ytterligare krokar arm kring
gemensamma insatser för att utveckla regionen. Just nu pågår en förstudie där vi genomför
ett antal intervjuer med företag, stödaktörer och näringslivsanvariga för att få input kring vilka
insatser som behövs för att vårt näringsliv ska stå redo att möta framtidens utmaningar. Vill du
bidra och ge inspel på detta så är du välkommen att kontakta mig.
Vill passa på att i dessa dystra tider ändå ge lite solglimtar från vår verksamhet. Vi har ställt
om vår verksamhet allt mer mot rådgivning via digitala möten och vår nyföretagarutbildning
med 15 deltagare fortsätter även denna i digital form. Vi möter fortsatt en hel del
entreprenörer som trots läget vågar att gå vidare med sina tankar om ett eget företag och
hittills under 2020 har vi gett rådgivning till över 20 entreprenörer som vill utveckla företag i
vår region. Vi har också varit med och stöttat att sju nya företag har startats som tillsammans
har skapat fjorton nya arbetstillfällen i regionen. Vi har också flera nya innovations och
etableringsprojekt som håller på att utvecklas och som förhoppningsvis kan bidra till
utvecklingen av vårt näringsliv. Vi arbetar under sekretess i våra ärenden, men mer
information kommer så snart vi kan förmedla denna.
Alla företag i vår kommun är viktiga och utgör en kugge i den näringsväv som tillsammans
skapar attraktivitet och välfärd i vår region. Vi behöver i dagens situation bli ännu bättre på
att kroka arm och stötta varandra för att stå starkare tillsammans i framtiden.
Välkommen att höra av dig om det finns något som vi kan hjälpa till med!
Katharina Hultgren
verksamhetsledare

Atrinova Affärsutveckling

Är er verksamhet samhällsviktig?
Oskarshamns kommun har påbörjat en inventering av vilka barn i kommunen som har rätt till
omsorg om regeringen beslutar om stängning av grundskolan eller förskolan på grund av
smittspridningen av coronaviruset. Vi kallar denna verksamhet för jourbarnomsorg och nu
behöver vi hjälp från arbetsgivare för att kunna inventera behovet.
Det är du som arbetsgivare inom en samhällsviktig verksamhet som ska bedöma vilka
medarbetare som behöver arbeta. Kommunen kommer inte att göra någon värdering, i stället
bygger upplägget på ömsesidig tillit.
Som stöd i bedömningen kan du använda den vägledning för att identifiera samhällsviktig
verksamhet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram.
Meddela berörda medarbetare och be dem anmäla eventuellt behov av omsorg för sitt barn
till Oskarshamns kommun. Tänk på att dina medarbetare kan behöva meddelas också om de
inte har en tjänst som bedöms som samhällsviktig.
Här hittar du mer information som medarbetare och även anmälan för behov av omsorg.

Rabatterade presentkort stöttar
lokal handel
Från och med 1 maj kan du köpa ett presentkort från Handel Oskarshamn för 80 procent av
priset. Som ytterligare en insats för näringslivet och den lokala handeln beslutade
kommunstyrelsen på tisdagen att finansiera rabatterade presentkort. Kortet säljs för 80
procent av priset, samtidigt som handeln tjänar 100 procent. Ett presentkort laddat med 1000
kronor kommer alltså att kosta köparen 800 kronor. 60 butiker är anslutna till Handel
Oskarshamns presenkort. De aktuella presentkorten har 31 augusti 2020 som förfallodatum
och kommer endast att säljas på Ica Maxi och Coop Flanaden. Satsningen är en av flera
åtgärder som Oskarshamn kommun gör för att stötta det lokala näringslivet. Läs mer om
insatserna här.

Lista över Handel Oskarshamns medlemsbutiker

First Camp Gunnarsö satsar
Jonas Wikström är sedan sommaren 2019 servicechef för First Camp Gunnarsö.
Anläggningen erbjuder 139 campingplatser och 58 stugor, de genererade 52 000 gästnätter
2019. Vinterhalvåret har gått rekordbra och Jonas är hoppfull inför sommaren och tror att fler
svenskar kommer semestra inom Sveriges gränser, med tanke på rådande restriktioner.
Personalstyrkan ökar från tre anställda på vintern till ett tjugotal under högsäsong.
Jonas sprudlar av idéer och framtidsplaner för anläggningen och framhåller att Gunnarsö är
ett riktigt guldkorn.

– Det är viktigt att tänka nytt, men samtidigt behålla kärnan i anläggningen, det är ett
fantastiskt ställe här, säger han.
Nytt för i år är att man kommer att driva restaurangen i egen regi och implementera First
Camps eget koncept, First Camp Bistro, och erbjuda en meny särskilt anpassad för
campingäster.
– Vi vet vad de gillar att äta och det att kommer synas i menyn, säger Jonas Wikström. Vi vill
också anordna speciella grillkvällar där vi helgrillar ett lamm eller vildsvin, fortsätter han.
Utöver detta fylls sommaren med shower, barnaktiviteter och musikquiz för campinggästerna.
Jonas ser också över möjligheterna till ett nytt hopptorn, något han kallar för framtidens
hopptorn, och passar på att efterlysa samarbeten med intresserade entreprenörer.
Jonas har tidigare bland annat drivit flera McDonald'srestauranger, varit platschef på
Västervik Resort och arbetat som konsult på AquaVilla i Västervik.
– Det bästa med Oskarshamn och Gunnarsö är den absoluta närheten till havet, dessutom
omgivet av fantastisk natur, avslutar Jonas.

Mitt i näringslivet
Du har väl inte missat att vi varje tisdag direktsänder näringslivsluncher mitt i veckan från mitt
i länet? Bakom satsningen står Oskarshamns kommun tillsammans med Region Kalmar Län
och Tillväxtverket. Tittare över hela länet får chansen att möta företagare och
näringslivschefer från länets tolv kommuner.
Produktionen omfattar åtta program och sänds live från Badholmen tisdagar under
april/maj/juni kl 12.0513.00. Tanken är att intresserade kan sitta vid sin dator, gärna äta en
take awaylunch, och följa mötet. I dessa tider sitter många hemma och jobbar. Genom att nå
ut med information och inspiration hjälps vi åt att hålla igång näringslivet i länet.

Programmet
Vi bjuder in representanter som kan ge nyttig och aktuell information om stöd, nya
restriktioner eller bidrag som näringslivet berörs av. Näringslivscheferna från alla tolv
kommunerna deltar med en nulägesanalys och spaningar utifrån sin lokala och regionala
verklighet. Vi möter också företagare som berättar om goda exempel eller efterlyser
samarbete.
Mer information om varje program hittar du på Facebooksidan Mitt i Näringslivet.

Länk till livesändning

Gänget bakom produktionen Mitt i näringslivet, från vänster: Nicholas Murigu, Jessica
Bergsjö, AnnaKarin Swärd, Henrik Ekholm, Johanna Wihl.

Tack Ted!
Vi säger tack till Ted Lindquist som i
valborgsveckan gör sin sista arbetsdag på
Oskarshamns kommun efter att ha varit
anställd i nästan 40 år. De senaste åren
har Ted varit kommunens marknadschef
och arbetat med besöksnäring, sponsring,
turism och näringslivsfrågor.
Under sin långa kommunkarriär har Ted
bland annat hunnit med att vara
kommunsekreterare och informationschef,
arbetat med kärnkraftsfrågan och
internationella relationer.

Välkommen till jobbet!
Vi säger välkommen till Henrik Andersson
som är vår nya utvecklingschef. Henrik
kommer att arbeta med bland annat
infrastruktur, kollektivtrafik och plan och
exploateringsfrågor.
– Det känns helt rätt att bli utvecklingschef i
Oskarshamns kommun. I rollen vill jag bidra
till den intressanta resa som Oskarshamn
gör, med ett satsande näringsliv, unika
miljöer att bo och verka i och en kommun
som vill möta framtida utmaningar med ett
hållbart samhällsbygge, säger Henrik
Andersson.

Behov av material
Tillverkningen av visir till medarbetare i vård och omsorg pågår för fullt på flera arbetsplatser i
Oskarshamns kommun. Nu behöver vi mer OHfilm. Har du det och vill bidra? Välkommen att
lämna till Servicecenter i Stadshuset eller kontakta samordnare Pia MalmbergKronvall.

Enkät om tjänsteresor
Det kanske känns underligt att ställa frågor om våra resmönster vid tjänsteresor i en tid då vi
nästan inte reser alls. Men enkäten är en del i en långsiktig dialog som Oskarshamns
kommun för med KLT. Var åker vi när vi reser i tjänsten? Vilka färdmedel använder du i dag
och vilka alternativ vore intressanta för dig? Vi behöver din hjälp att svara på en kort enkät.
Dina svar är värdefulla för oss. Tack för din hjälp!

Till KLTenkäten

Vi håller avstånd och önskar alla en glad valborg!
Ta hand om varandra!

Från vänster: Henrik Andersson, Ted Lindquist, Rolf Persson, Katharina Hultgren, Dzenana
Basic, Johanna Wihl, Maria Ihse, Mats Johansson.

Aktuella upphandlingar
Missa inte en god affär. Alla våra aktuella upphandlingar hittar du här. Där kan du också ta
del av upphandlingar för Hultsfreds, Högsbys, Mönsterås, Vimmerbys och Västerviks
kommuner.

Webbsida: oskarshamn.se
Servicecenter: 0491  88 000
Mejl: kommunen@oskarshamn.se
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