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Läget på
arbetsmarknaden just nu
Oskarshamns näringsliv utgör den
starkaste jobbmotorn i Kalmar län och i ett
normalläge har Oskarshamn fler
jobbtillfällen än den tillgängliga
arbetskraftsresursen i Oskarshamn. Detta
är i ett nationellt perspektiv unikt, varför
Oskarshamns näringsliv är i behov av en
av Sveriges andelsmässiga största
arbetsinpendlingar. Varje dag pendlar det
in cirka 3 500 personer för att med sin
kompetens stärka Oskarshamns redan
starka näringsliv.
– I grunden tror jag att det här är en av de
starkaste tillväxtförutsättningarna, det vill
säga, ett starkt diversifierat näringsliv som
skapar jobbmöjligheter åt kommunens
medborgare och potentiella framtida nya
kommunmedborgare, säger Mats
Johansson förvaltningschef på Tillväxt och
näringslivskontoret.
Fortsätt läsa artikeln om arbetsmarknaden just nu

Vill du som ledare få coaching?
Under september har små och medelstora företag möjlighet att ta del av ett fantastiskt
erbjudande om företagsindividuell ledarskapscoaching på mellan 27 timmar per företag
beroende på vilket upplägg företaget väljer.
Det finns några platser kvar. Vi behöver din anmälan så fort som möjligt så att coachingen
kan utföras under september.
Aktiviteten är ett arrangemang inom projektet Omställning för kärnkraftens underleverantörer
med finansiering från Oskarshamns kommun, Europeiska regionala utvecklingsfonden och
Region Kalmar län och därmed är det kostnadsfritt för deltagarna.

Mer information och anmälan

Hur gör du om någon blir smittad?
Region Kalmar län har tagit fram en vägledning för dig som arbetsgivare eller ansvarig för en
verksamhet. Detta för att du ska kunna förbereda dig och veta hur det går till om någon på
jobbet visar sig vara smittad.
Region Kalmar läns vägledning

Mitt i näringslivet – succén
fortsätter
Vi är glada över att kunna erbjuda
ytterligare två livesändningar från
Badholmen av Mitt i näringslivet Kalmar län.
15 september kl 12.0513: tema
affärsekonomi och finansiering i kristider
29 september kl 12.0513: tema
ledarskapsroller i förändring
Sändningarna är kostnadsfria tack vare
finansiering genom projektet Omställning
för kärnkraftens underleverantörer.
Mer information om varje program hittar du på Facebooksidan Mitt i Näringslivet.

Länk till sändningarna

Projektledare på plats
Projektet Mera ut, som finansieras via leaderbidrag, ska stärka besöksnäringen längs med
Ostkustleden och utveckla ett nätverk av företag som använder leden som en röd tråd och
gemensam nämnare. Syftet är att öka intresset för att ta tillvara områdets natur och
kulturresurser inom naturturismen. Projektet ska bland annat bidra till att fler företag erbjuder
upplevelser och aktiviteter i anslutning till leden.
Niina Nordlund börjar sin anställning som projektledare för projektet Mera ut den 7 september.
Niina brinner verkligen för landsbygdsutveckling. Hon driver till och med ett eget turistföretag
på landsbygden och har utbildat sig inom affärsutveckling av hållbar naturturism.
Tillsammans med projektets samarbetspartners inom besöksnäringen, ledens markägare med
flera, ska Niina utveckla en strategi för en uthållig och hållbar utveckling av besöksnäringen i
området. Samtidigt ska projektet göra det lättare att hitta till  och längs leden. Det ska dels
vidtas konkreta och fysiska åtgärder på leden och dels ska informationen om leden
tillgängliggöras på flera olika sätt.
– Äntligen! säger Bodil Liedberg Jönsson, som är den som lade sista handen vid ansökarna
innan de skickades in till de båda Leaderområdena Kustlandet och Astrid Lindgrens
Hembygd i slutet av förra året.
– Äntligen har vi en projektledare på plats. Och vi är glada över att det blev just Niina. Hon
har egen erfarenhet av att driva landsbygdsturism och är dessutom markägare med både
djurhållning och skogsbruk. Det borgar för att vår projektledare har egna erfarenheter om
livet på landet och att hon kan sätta sig in i alla de frågor som berör ett sånt här projekt.

Välkommen till jobbet! På bild: Niina Nordlund, projektledare för Mera ut.

Lunchföredrag 30/9: hur viktig är
produktutvecklingen för tillväxt?
Vecka 40 är det tema tillväxt under Styrelseveckan Kalmar län. Det erbjuds föreläsningar runt
om i länet hela veckan och onsdagen den 30 september kl 11.3013.30 har du möjlighet att ta
del av ett lunchföredrag på Badholmen i Oskarshamn. Föredraget är kostnadsfritt och du
bjuds på lunch. Anmälan senast 25 september.
Tillväxt genom produktutveckling – Micropowers historia
Micropower från Växjö har alltid värdesatt produktutveckling högt och 2019 invigdes en helt
ny batterifabrik. Hur viktigt är det för styrelsen att satsa på produktutveckling för tillväxt? Hör
styrelseordförande Thomas Svensson berätta. Du får också information om hur du kan stärka
styrelser med utbildning och externa ledamöter.
Arrangör: StyrelseAkademien Sydost i samverkan med Oskarshamns kommun.

Mer information och anmälan

Digital workshop om psykisk
hälsa och välbefinnande 10/9
MindShift Kalmar bjuder in dig till en inkluderande workshop där du fysiskt medverkar på plats
och tillsammans med andra personer lokalt på din ort och i samverkan med hela Kalmar län
samskapar konceptidéer under temat psykisk hälsa och välbefinnande.
Eventet coachas från studio i Kalmar av MindShift och deltagare i regionens alla orter är
interaktiva via videolänk. I Oskarshamn sker sändningen i Studieförbundet Vuxenskolans lokal
på Biogränd 1. Lokalen är coronasäkrad enligt myndigheternas rekommendationer.
Utmaningar som workshopen ska samverka kring:
1. Hur kan vi främja psykisk hälsa och välbefinnande relaterat till hemarbete/arbetsplatsen.
2. Hur kan vi främja psykisk hälsa och välbefinnande relaterat till hemarbete/skolan.
3. Hur kan vi främja psykisk hälsa och välbefinnande relaterat till gruppen äldre?

Fullständigt program och information om anmälan

Bli digital 30/9
Oskarshamns kommun och Telia välkomnar dig som företagare till ett inspirationsevent där du
får lära dig mer om digitaliseringens möjligheter, passa på att ställa frågor och få hjälp med
just det ditt företag behöver. Du träffar digitala pionjärer och experter som kan ge dig kunskap
om verktygen du behöver för att bli mer digital i ditt arbetssätt.
Under eventet varvas samtal runt bord med miniföreläsningar och frågestund för att du ska få
med dig så mycket kunskap som möjligt. På plats finns bland annat representanter från Telia,
Fortnox, Microsoft, Google och studenter.
Datum: 30 september 2020
Tid: 14.30–16.30 eller 18.30–20.30
Plats: Forum Oskarshamn
Mer information och anmälan till Bli digital

Presentkort till kommunanställda
Oskarshamns kommun köper ytterligare presentkort i Handel Oskarshamn, denna gång för
cirka 1,5 miljoner kronor. Det är Kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun som har beslutat
att ge medarbetare i kommunen var sitt presentkort på Handel Oskarshamn, om 400 kronor.
Kommunstyrelsen vill genom detta uppmärksamma den särskilda insats som medarbetarna
gjort, och fortsätter att göra, under coronapandemin. Alla medarbetare, tillsvidareanställda,
visstidsanställda och timanställda som arbetat under perioden 1 mars till 31 augusti får ett
presentkort, totalt runt 3 600 personer. Exakt när presentkorten kommer att delas ut till
medarbetarna är inte klart.

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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