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Roliga besked i
tuffa tider
Vi är många som sliter i dessa tider för att få
verksamheten att fungera. Mycket handlar
om att lösa problem från dag till annan. Det
här är ju absolut nödvändigt och många
gånger en ren överlevnadsfråga.
Samtidigt är det viktigt att fortsätta ha blicken
mot framtiden. Därför är det roligt att vi under
de senaste två veckorna har fått tre positiva
besked som syftar till en fortsatt positiv
utveckling.
Läs Rolfs ledare

12 miljoner till kommunerna från
europeiska socialfonden
Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner har tillsammans sökt medel till
projektet Etableringstriss OHM från Europeiska socialfonden, ESF. På fredagen kom
det glada beskedet – projektet har beviljats drygt 12 miljoner kronor. Pengarna ska
användas till att stärka upp inom kommunens uppdrag att rusta nyanlända och
utomeuropeiskt födda inför studier, arbetsmarknad och egenförsörjning.
Projektet ska också ge arbetsgivare och arbetsplatser verktyg och ökad kompetens som
leder till fler möjligheter till praktikplatser och anställningar för målgruppen personer med
utomeuropeisk bakgrund. I varje kommun kommer en lokal samordnare kontakta arbetsgivare
och arbetsplatser för att utveckla samarbete, nätverk och förutsättningar som ska leda till
ökade möjligheter för integrering, praktik och anställning av nyanlända. Arbetsplatser inom
näringsliv, kommuner och regioner kommer att erbjudas stöd för handledare och interkulturell
kompetensutveckling.
Läs pressmeddelandet här

Lyckad start för Kulturkanalen
Oskarshamn
För en knapp månad sedan startade sändningarna i Kulturkanalen Oskarshamn, ett annat

sätt att ta del av lokal kultur för den som brukar göra det, men förhoppningsvis också för en
ny publik. Redan efter ett par veckor hade kanalens program flera tusen visningar.
I kanalen finns både livesända program och förinspelade program, för alla åldrar. Det är allt
från en serie samtal om kulturarv, humorprogram och talk shows med och för barn,
pysselprogram och musikkonserter. För musiken står förutom lokala band bland annat
Länsmusiken, Folkhögskolan, Sensus, Talent Coach, Oscarsgymnasiets ESprogram och
Musikskolan.
Kulturkanalen Oskarshamn hittar du via Oskarshamns kommuns Youtubekanal, eller på
Kulturhuset Oskarshamn Facebooksida. Titta när du vill, ensam eller tillsammans med dina
vänner och bekanta.
Till Kulturkanalen Oskarshamns webb

Framtidens energiteknik
Ett för Oskarshamn viktigt forskningsprojekt vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har fått
pengar för att utveckla framtidens energiteknik. Det handlar om att forskarna inom kärnteknik
ska förbereda konstruktionen av en forskningsreaktor, en blykyld reaktor, så kallad fjärde
generationens kärnkraftsreaktor. Den är tänkt att byggas i Oskarshamn och ett av målen är
att kraftigt minska mängden radioaktivt avfall.
Fjärde generationens reaktorer ska kunna utnyttja kärnbränslet uran nästan 100 gånger mer
effektivt genom att återanvända det gång på gång, om man till reaktorerna kopplar
upparbetningsanläggningar. Även uttjänt kärnbränsle från dagens reaktorer kan användas.
– Det bildar ett kretslopp som till slut har bränt ur all energi som går ur uranet  och därmed
även eliminerat i princip allt långlivat radioaktivt avfall. Det är alltså ett hållbart energisystem,
säger Pär Olsson, professor i kärnenergiteknik vid KTH.
Missa inte P4 Kalmars intervju med KTHprofessorn Per Olsson.
Vill du vet mer finns det även information på Novas websida.

Välkommen hemestern!
I år blir det annorlunda semestrar med
kortare resor och inga evenemang. Passa
på att uppleva vårt närområde och hemestra
som det heter, ha semester på hemmaplan.
Det finns mycket fint i vår kommun och vårt
län, vi har många guldkorn precis runt
hörnet. På oskarshamn.com hittar du allt du
behöver för en lyckad hemester i
kommunen. Där finns 217 besöksmål listade,
hinner du uppleva alla i sommar?
Kolla också in Facebookgruppen Hemester
på Smålandskusten för tips i och utanför
kommunen. Ha en fin hemester!

Sommar i hamnen
På Badholmen grävs det och byggs för
fullt. Snart kan du spela äventyrsgolf på
holmen.
– Vi ser fram emot att välkomna alla
besökare till vår oas mitt i hamnen i
sommar, säger Sofia Ekh,
bokningsansvarig på Restaurang
Badholmen.
Mer aktivitet och kanske en gnutta mer
motion får du på Norra kajen där du numer
kan spela en padelmatch. Missa inte heller
Hamnparken på Norra kajen där de lite
yngre kan springa av sig bland spännande
lekredskap och skulpturer.

På Brädholmen är det i år sista året med
strandparken. Där finns bland annat
leklådor, tennisnät och bollplan. Den som
vill ta det lugnt och bara njuta kollar in den
praktfulla odlingen precis intill
strandparken.
Precis som förra året har barn i
kommunens förskolor odlat i pallkragar som
veckan efter midsommar flyttas till
Brädholmen för att alla ska kunna se, lukta
och smaka.
17 förskolor har deltagit i projektet som ska
glädja både människor och insekter.

Företagarskolan
Den 5 maj avslutade Atrinova
affärsutveckling årets första omgång av
Företagarskolan. 15 personer deltog under
våren och med hänsyn till det rådande
smittspridningsläget genomfördes
utbildningen med hjälp av distansverktyg. Till
hösten kommer Atrinova att starta en ny
omgång av Företagarskolan och man
planerar även att dra igång en omgång av
den uppskattade bokföringskursen. På
Atrinovas websida hittar du ytterligare
information.
Till Atrinovas webbsida

800 hämtluncher till stadshuset
I samband med coronapandemins intåg i mitten av mars och den omedelbara mycket
negativa påverkan på restaurangnäringen så bestämde vi oss för att vi skulle försöka göra en
liten insats, genom att erbjuda hämtluncher till stadshusets medarbetare varje dag. Väl
medvetna om att detta bara är ett litet bidrag till den lokala näringen och kanske mer av ett
signalvärde, så har vi fram till idag hämtat över 800 luncher till stadshuset. Det är tillsammans
som vi prövas i tuffa tider och det är tillsammans som vi kan växa!

Jourhavande företagslots
– även i sommar
För dig som är företagare som behöver hjälp i pågående Coronapandemi så finns
det jourhavande företagslotsar som kan hjälpa dig att hitta rätt bland de stöd som
finns, både på ett nationellt och regionalt plan.
Även under sommaren så finns det möjlighet att få hjälp, även om det är semestertider.
Kontakta i första hand Katharina Hultgren eller Gabriella Johansson på Atrinova om du har
frågor. Även AnnaKarin Swärd finns tillgänglig.
Du är alltid välkommen att höra av dig till näringslivschef Johanna Wihl om det är något som
du behöver hjälp med.
Eftersom det ändå är semestertider, så ber vi dig prata in meddelande eller mejla till oss om
du inte når oss direkt, så lovar vi att återkomma till dig så fort som möjligt.
Gabriella Johansson
gabriella.johansson@atrinova.se
0491167 00
072733 74 30
Katharina Hultgren
katharina.hultgren@atrinova.se
070378 69 57
AnnaKarin Swärd
ak.sward_capiro@oskarshamn.se
070586 25 79
Om du vill veta mer om vilka stöd som du kan få, så finns mer information på Region Kalmars
webbplats.
Verksamt.se har samlat information till företagare. Här kan du hitta det mesta!

Tillsammans för Oskarshamn
För att stötta under pågående
coronapandemi har Oskarshamns kommun
satsat på flera stöd för att bidra till att hålla i
gång den lokala handeln. Genom snabba
politiska beslut om ekonomiska insatser och
fantastiskt jobb från Handel Oskarshamn
och Attraktiva Oskarshamn kunde vi
tillsammans göra en insats.
Mer om insatserna

Tillväxtarbetet pågår
Med uppdraget om att ta fram en tillväxtstrategi med visionen att Oskarshamn ska växa och
vara 30 000 invånare år 2030, så har vi bakom oss ett stort insamlingsarbete av
tillväxtprioriteringar inom en rad olika områden som har bedömts kunna påverka en önskad
tillväxt.
Många workshops och seminarier har hållits med nätverk, specialister och intressenter.
Vidare har kommunens förvaltningsledningar också haft tillväxtstrategimöten utifrån egna
specifika ansvarsområden.
Under år 2019 och 2020 har vi fortsatt att växa och blivit fler i Oskarshamn. Den senast
uppgiften från SCB är ett befolkningstal om 27 171 t.o.m. april 2020, vilket är det högsta
befolkningstalet sedan början av 1990talet. En av flera anledningar till det får vi tillskriva att
det nu har producerats nya bostäder. De senaste två åren har det tillkommit drygt 200
bostäder i Oskarshamn i form av nyproduktion. Att det fortsätter att byggas nya bostäder i
Oskarshamn av mångfald för olika målgrupper, bedöms som en av de viktigaste
förutsättningarna för att vi ska bli fler.
Vårt tillväxtarbete har inte stannat av, för det pågår ju hela tiden, men som av
Coronapandemin fått ett visst stopp och därmed en ny tidplan. Den ursprungliga planen var
att det skulle kunna finnas en beslutad tillväxtstrategi strax efter sommaren, men som under
rådande omständigheter har flyttats fram till årsskiftet 2020/2021. Det vi nu gör är också att vi
kopplar ihop arbetet med det omtag som kommunen gör inom översiktsplansarbetet, vilket så
klart är viktigt att översiktsplanen och tillväxtstrategin talar samma viljeinriktning på kortare
och på längre sikt. Kommunledningen har också en tanke om att koppla tillväxtarbetet

tydligare ihop med budgetprocessen, så att resurser för prioriteringar och åtgärder blir
tydligare.

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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