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2020 blir ett år fyllt av utveckling
Så var det då dags för ett nytt år, med
massor av utmaningar och härliga
möjligheter!
Året som gick var ett riktigt bra år för
kommunen med fina resultat i allt från
befolkningsutveckling till arbetsmarknad
och hockey. 2020 skruvar vi upp arbetet
ytterligare med målet att nå kommunens
vision om att växa och vara 30 000
invånare år 2030!
Vi har redan startat ett arbete om att ta
fram en tillväxtstrategi för Oskarshamn. En
del möten återstår men nu börjar också
arbetet med att prioritera i allt klokt som har
kommit fram och landa det i politiska
ambitioner och möjligheter.
Jag hoppas att vi har en antagen
tillväxtstrategi nu i höst, som därefter
vägleder vårt gemensamma arbete mot
önskad utveckling för Oskarshamn.
Läs Mats ledare

Vi gör plats för fler i bästa läge
Den som har passerat Oskarshamns södra
infart på sistone har inte missat att det är
mycket på gång i området.
Det förebereds tre nya områden med
industrimark samtidigt som infrastrukturen
förbättras med bland annat en ny påfart.
Första etappen är klar redan under våren.
Läs mer om nya området

Framtidssäkra ditt företag

Anmäl dig och ditt företag till Framtidssäkra ditt företag! Programmet syftar till att ge
arbetssätt och metoder för att aktivt arbeta med förändringspotential, forma det som utmärker
företagens produkter, tjänster och marknader och därmed stärka innovationsförmågan.
Vi erbjuder individuell coachning mellan workshoptillfällena för dem som vill, på upp till 10
timmar.
Det blir fyra workshoptillfällen och en avslutande träff.
•
•
•
•
•

17 mars – Nuläget, utmaningar och kundperspektiv
22 april – Idéskapande, metoder för att skapa idéer
12 maj – Idéutveckling, metoder för att utveckla idéerna, innovativa team
3 juni – Förbered genomförande, metoder för att testa och utvärdera en lansering
27 augusti – Avslutning, reflektioner, utvärdering

Sista anmälningsdag är 21 februari, först till kvarn gäller. Det börjar redan nu bli fullt!
Anmälan genom mejl till projektledare AnnaKarin Swärd.
Ladda ned broschyren för programmet

Rankingar hjälper oss utvecklas
Hur tycker Oskarshamnaren att det är att
bo i Oskarshamn? Och vad tänker
omvärlden om Oskarshamn? Det är något
som vi har tagit reda på.
I SCB:s enkät till våra invånare har både
helhetsbetyget och betyget för enskilda
verksamheter ökat.
I Attraktionsindex, som mäter andras syn
på Oskarshamn, har bilden blivit mer
positiv och Oskarshamn mer känt.
Mer om resultat och rankingar

Landsbygdsservice i samverkan
Nu är en projektledare på plats för att leda
det gemensamma kommunöverskridande
utvecklingsprojektet Servicesamverkan –
en gemensamt initiativ mellan Västerviks
och Oskarshamns kommuner, lokala
aktörer och näringsliv samt region Kalmar
län. Vi välkomnar Per Sjöstrand som är
anställd inom Västerviks kommun men
delar sin tid mellan kommunerna och olika
lokala aktörer. Målet är att med
gemensamma krafter förbättra
förutsättningarna för kommersiell service i
Misterhult och Blankaholmsbygden. Per
kommer närmast från en tjänst som
projektledare för ett flerårigt BIDprojekt
(Business Improvement District) i Gamleby
och Överum.

Utvecklingsprojektet kommer att löpa över
ca två år och finansieras med stöd från
bland annat Tillväxtverket, kommunerna
och regionen.

I februari startar Företagarskolan

Den 25 februari 2020 kör vi igång den första av årets två företagarskolor, så missa inte att
anmäla dig för att få en plats! Företagarskolan berör de områden du behöver känna till för att
ta steget att starta företag. Exempelvis test av affärsidé, affärsplan, marknadsföring, ekonomi,
administration och skatter. Du kommer under kursens gång att få många nya kontakter till ditt
nätverk. Mer om Företagarskolan på Novas webb.

Missa inte en chans att hyra ut!
Vi samarbetar med Objektvision.se 
Sveriges största marknadsplats för
kommersiella lokaler, fastigheter och mark,
för att hjälpa fastighetsägare och företag
att etablera sig i Oskarshamns kommun.
Samarbetet innebär att du som fastighets
ägare eller företagare kostnadsfritt kan
annonsera dina kommersiella objekt på
Objektvision.se genom vårt kommunavtal.
Besök Objektvision nu

Var med och gör skillnad!

Att bli väl mottagen av ett team på en arbetsplats och få möjligheten att utveckla språk,
bygga kunskaper och samla erfarenheter samt förstå de sociala koder och förväntningar
som finns, är viktiga nycklar för att närma sig egenförsörjning och ett självständigt liv.
Du som arbetsgivare sitter på möjligheten att få vara en del i detta fantastiska arbete! Har
du tips på språkpraktik, en praktikplats eller kommande rekryteringsbehov? Hör av dig!
I augusti startade projektet BIFF 2.0 – bättre integration för flyktingar med försörjningsstöd.
Projektledare Therese Fjärem vill gärna ha kontakt med dig som arbetsgivare för att se hur
du och ditt företag kan vara med och bidra. Therese når du via mejl.

Entreprenörer söker tomma hus
på landsbygden

Vi vill växa och bli fler och det gör vi bland
annat genom att hitta entreprenörer som
vill etablera sig på landsbygden och
matcha dem med tomma hus.
Hela Sverige Ska Leva Oskarshamn och
Kristdala samhällsförening, som båda
länge har jobbat med frågan, har i
samverkan med Oskarshamns kommun
startat ett "Lev din dröm"projekt där man
söker ödehus att matcha med
entreprenörer och nya invånare.
Nu har vi fått kontakt med flera
entreprenörer som vill förverkliga sin dröm
på just våra landsbygder och vi letar
tomma lokaler och hus för att kunna
förmedla en kontakt. Har du ett tomt hus,
känner någon som äger ett, eller har du
passerat ett ödehus under din promenad
och skulle vilja se att det lyser i fönstret,
skicka in ditt tips till oss via hemsidan eller
ta kontakt med Annicka Gunnarsson ordf.
Hela Sverige Oskarshamn eller
kommunens landsbygdsutvecklare.

Förverkliga din affärsidé lite
snabbare och lite smartare!

Vi ger dig stöd och de rätta verktygen för att utveckla din affärsidé till framgång! Atrinova är
en plattform som ger dig stöd från idé till verklighet, genom affärsutveckling, innovations/
inkubatorstöd och testbädd där du kan visa och demonstrera din innovation. Vi ger också
stöd vid etableringar och avknoppningar från industrin.
Atrinova arbetar även med affärsutvecklingsinsatser för att bevara befintliga och utveckla
nya, stabila och långsiktiga arbetstillfällen i regionen. Vi vill bidra till regionens tillväxt och
utöka det lokala engagemanget i regionens näringsliv. Välkommen att boka en tid för
rådgivning!

Utveckla landsbygden –
leadercheckar att söka!

Är du företagare eller en förening som har en idé eller ett initiativ som bygger en attraktiv
landsbygd och främjar en hållbar lokal produkt och tjänsteutveckling? Sök de nya
leadercheckarna. Oskarshamns kommun är så kallad medlemskommun och en av flera
finansiärer av leaderområde Astrid Lindgrens Hembygd. Leadercheckarna kan sökas av små
och medelstora företag och föreningar som har verksamhet i den västra delen av
Oskarshamns kommun.
Läs mer om Entreprenörskap och Attraktiv landsbygd på Astrid Lindgrens hembygds
webbsida.
Vill du bolla en idé går det bra att kontakta Astrid Lindgrens Hembygd eller prata med
kommunens landsbygdsutvecklare Kristina HäggBlecher, telefon 049176 42 82 eller mejl.

Omvärldens syn på Oskarshamn
Välkommen till ett seminarium om
attraktivitet där du får lyssna till Angelica
Ekholm, näringslivschef i Borlänge
kommun, som berättar om när de fick
"utmärkelsen" Sveriges fulaste stad.
Dessutom Per Ekman, Tendensor, om
platsers attraktion och det senaste
attraktionsindexet för Oskarshamn.
Anmälan till seminariet

Oskarshamn med andra ögon
Nästa Nollsjutrettio, vår
näringslivsfrukost, blir det fokus på
attraktivitet. Vad tänker omvärlden om
Oskarshamn? Och vad händer när ens
stad blir utnämnd till Sveriges fulaste– som
Borlänge blev?
Den 14 februari har frukostklubben

”Oskarshamn Nollsjutrettio” årets första
träff på Restaurang Fingerkroken, klockan
07.30–09.00. Anmäl dig nu!

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.
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