Nyhetsbrev till dig som företagare mars 2018

Välkommen på företagslunch och nyhetsbrev mars
Välkommen på företagslunch 21 mars
Välkommen till ännu en företagslunch med intressanta gäster
onsdag 21 mars 12.00-13.00. Vi träffas på Jogersö Restaurang
och Konferens.
Vi har som alltid rykande färska programpunkter:
1. Företaget Geminor är ett stort internationellt företag som
bland annat importerar sopor via Oxelösunds Hamn. Sopor som
blir bränsle i våra fjärrvärmeanläggningar. Man har nu varit
igång här i ett par år. Varför valde man Oxelösund, hur ser man
på utvecklingen framåt med avfallshanteringen? …. och hur
blev det med lukten!?
Vi träffar Per Mernelius som är Country Manager för Sverige.
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2. Oxelösunds Kommuncenter har startat en podd. Varför har
man tagit detta innovativa steg och vad berättar man om i
podden?
Vi träffar Sara Littorin och Malin Lindén kommunvägledare och
nyblivna poddare på Kommuncenter.
Anmäl dig senast måndag 19 mars via nykopingsregionen.se.
Pris 100 kr betalas på plats. Kom gärna i god tid.
Varmt välkommen önskar Oxelösunds kommun!

Bra bokslut för Oxelösunds kommun
Kommunen redovisar ett mycket bra bokslut. Resultatet innan
bokslutsdispositioner är gjorda visar på +42 miljoner kronor och
måluppfyllelsen är bättre än föregående år.
- Det är ett fantastiskt resultat som ger förutsättningar för
kommunen att bygga för framtiden, säger Catharina
Fredriksson, kommunalråd.
Positiva händelser 2017
Här är ett urval av alla positiva saker som hände förra året i
Oxelösund.
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- Nyföretagandet ökade
- Vi steg 31 platser i Svenskt näringslivs ranking till plats 140
- Oxelösund blev årets klättrare i Lärarförbundets ranking av
bästa skolkommun
- Vi var bäst i länet vad gäller grundskola i Öppna jämförelser.
- Drivhuset, som har som mål att minska antalet arbetslösa,
invigdes.
- Campus utbildning inom svets var framgångsrik och eleverna
går direkt till anställning

Oxelösund.

Utmaningar för Oxelösunds kommun
Oxelösunds befolkning har vuxit med 1,5% per år sedan 2012
och nyligen passerade vi 12000 invånare. Vi vill fortsätta växa,
vilket ställer krav på våra verksamheter och att det byggs fler
bostäder. Till de nya lägenheterna på Malmgatan fanns det till
exempel 400 intresseanmälningar på 36 lägenheter vilket visar
att trycket är hårt.
Demografin är en annan utmaning. Det blir både fler yngre och
fler äldre och det är framför allt dessa båda kategorier som
behöver kommunens tjänster. När den yrkesverksamma
befolkningen minskar sjunker även skatteintäkterna. Samtidigt
behöver det byggas äldreboenden, förskolor och skolor.
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I Oxelösund kommer det finnas en ny förskola och skola klar till
hösten 2020. Nu tittar vi även på hur vi kan bygga ut Björntorp
och andra äldreboenden.
Sjukfrånvaron ökar i kommunala verksamheter trots åtgärder
att försöka minska den. 2017 ökade den till 9,5%. Mest ökar
den i Vård- och omsorgsförvaltningen där den ligger på 11,3%.
- Det är en jätteutmaning som vi behöver fortsätta jobba med,
säger Johan Persson, kommunchef.

Starta-eget-information
Birgit Båvner och Firas Al-Baroody från Almi som även talar arabiska finns på Koordinaten för drop-inrådgivning om att starta eget följande måndagar: 12 mars, 16 april, 14 maj, 11 juni. Tiden är 15.0017.00. Tipsa gärna någon du känner som kan vara intresserad!

Informationsträff om upphandling
Den 18 april arrangerar vi en informationsträff kring kommunens upphandling i Oxelösund. Det blir
matnyttig information och möjlighet till frågor och diskussion. Vi kommer även att presentera aktuella
och kommande upphandlingar.
Tid: 17.30 – 19.00 ca. Boka in datumet redan nu. Detaljerat program och inbjudan kommer.

Vänortsmöte i Oxelösund 10-13 maj
160 personer från 27 vänorter i EU-länder gästar Oxelösund 1013 maj. Samarbetet går under namnet Douzelage och namnet
kommer av att det från början var 12 medlemsländer (av
franskans ord för 12 - douze). Det är andra gången Oxelösund
håller i trådarna.
Representanter från varje vänort träffas en gång per år i någon
av orterna. Det finns två syften. Det ena är att samarbeta och
utbyta erfarenheter och kunskap kring något gemensamt ämne,
som till exempel hållbar utveckling och traditioner, invandring
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eller flyktingar. Det andra är att knyta kontakter som kan leda
till andra projekt.
Det hålls tre parallella möten. Ett för kommunledning och
politiker, ett för lärare och skolpolitiker samt ett för ungdomar.
Temat för årets möte är Integration in European cities.
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Känner du någon som vill vara med och hjälpa till i mindre
grupper i diskussioner kring temat? Eller vill du själv vara med?
Kanske har du rentav idéer på aktiviteter för den lediga
lördagseftermiddagen? Hör av dig till Niklas Thelin på 0155-380
00 eller niklas.telin@oxelosund.se.

Kommunen är med på bomässan i helgen
Oxelösunds kommun kommer som vanligt att finnas med som
utställare på Bomässan på Rosvalla 17-18 mars. Kom och
träffas tjänstemän från våra olika förvaltningar.
Vi kommer att ha tävling med fina priser och aktiviteter i vår
monter B:28 i Multihallen. Öppettider med mera hittar du på
www.prmedia.se.
Varmt välkommen!
Besök
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Bomässan!

Platsvarumärket lanseras
Lagom till bomässan lanseras Oxelösunds platsvarumärke ”We
are Oxelösund” som är resultatet av ett arbete som Oxelösunds
invånare, företagare, föreningsaktiva och kommun gjort
tillsammans för att skapa vår gemensamma berättelse om
Oxelösund.
Alla ska kunna vara med och bidra för att lyfta fram allt det
positiva som finns och görs i Oxelösund. Genom att visa att vi
är stolta över varandra och den plats vi bor på blir bilden av
vårt Oxelösund tydligare, både för oss som bor och verkar här
och för världen utanför.
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Vi uppmanar alla att dela med sig av sina bilder av sitt
Oxelösund genom att tagga dem med #oxls på instagram. Läs
mer på oxls.se. Där hittar du också våra första
oxelösundsprofiler.

Energiting Östra Mellansverige
Världens länder arbetar för att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader, det är Parisavtalet i sin
korthet. För att nå målet behöver samtliga aktörer dra sitt strå till stacken, det vill säga allt ifrån den
enskilde individen till det stora multiinternationella företaget. Hur bidrar du? Vad är första steget för
att kunna bidra? Vad händer om du inte bidrar?
Frågorna är många och det kan vara svårt att hitta svaren. På Energiting Östra Mellansverige ger vi
dig svaren. Här får du bland annat möjlighet att lyssna på ledande personer föreläsa om
verksamhetsutveckling kopplat till hållbarhetsfrågan, samt möjlighet att samtala med aktörer som
exempelvis kan erbjuda finansieringsstöd för energieffektivisering av er verksamhet.
Ta första steget redan idag, anmäl dig till Energiting Östra Mellansverige på

www.energieffektivaforetag.se/energiting

Upphandlingar och kommande nätverkande
Här hittar du kommunens pågående upphandlingar
Här hittar du kommunens kommande upphandlingar
Datum för kommande företagsfrukostar och luncher
Planera in vårens företagsfrukostar och luncher i kalendern redan nu. Alla datum hittar du i
Nyköpingsregionens kalendarium.

Catharina Fredriksson, kommunalråd

Hans Rainer, näringslivsansvarig

catharina.fredriksson@oxelosund.se

hans@nykopingsregionen.se

Kontakta Oxelösunds kommun
Telefon 0155 - 380 00
E-post: kommun@oxelosund.se

Besöksadress
Järntorget 7

Organisationsnummer: 212 000-0324
Vill du inte ha fler nyhetsbrev, mejla till hans@nykopingsregionen.se

Postadress
613 81 Oxelösund

