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Samtliga medlemmar i Svenska industrikommuner inbjudes till Vårmöte med 

Årsmöte i Oxelösund 27-28 april 

Fokus på industriell förnyelse och industrietableringar 

Alla svenska industrikommuner står inför stora nationella och internationella utmaningar till följd av 

återindustrialiseringsmöjligheterna och de nya värdekedjorna. Nu handlar det om att proaktivt ta för 

sig i arbetet med att göra den egna kommunen attraktiv för investeringar. Ett mödosamt arbete med 

att bygga lokal attraktivitet ligger framför oss. Det går att stärka det lokala företagsklimatet med 

innovativa metoder.  Oxelösundsmötet inleds med ett samtal om hur detta kan gå till i praktiken.  

Många näringar är idag utsatta för stora förändringar. Den tunga industrin är en av dem där ny och 

hållbarare teknik håller på att förändra verksamheten i grunden. På Oxelösundskonferensen kommer 

SSAB:s ledning att beskriva vad denna förändring innebär och vad som krävs av företaget, men också 

av de kommuner där man är verksam. En annan näring, som Industrikommunerna inte har belyst 

tidigare, är sjöfarten där nya mer miljövänliga logistiklösningar i bl a hamnarna håller på att utvecklas. 

Utmaningarna är dramatiska.  

Båda näringarna representerar nya investeringsmönster. Vårmötet med Svenska Industrikommuner 

fokuserar på dessa två näringar och vad man kan göra lokalt.  

Program  

Torsdag 27 april 

12.00 – 13.00 Lunch och samling på Stjärnholms Slott, 5 km före Oxelösunds centrum 

13.00 - 13.15 Välkommen till Oxelösund, Catharina Fredriksson, sammankallande i AU och Dag 

Bergentoft, KSO Oxelösunds kommun.  

13.15 - 14.00 Utmaningar idag och i morgon 

Så här kan vi förbättra kommunernas arbete med lokala företagsklimatet 

- Daniel Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv inom lokalt företagsklimat. Tidigare 

kommunalråd i Linköping 2015-2018. 

- Gunilla Glasare, chef på SKR för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad.   

14.00 - 15.30 De kommunala möjligheterna och utmaningarna. Hur förhandlar vi egentligen? 

Vinnande etableringsförhandlingar – erfarenhetsutbyte 

- Allan Larsson, som krönt framgångarna med förhandlingar kring MAX IV, ESS och Medicon Valley i L 

ElectriVillage och industriell förnyelse – att tänka på vid förhandlingar 

- Johan Abrahamsson, KSO Mariestad (ElectriVillage). 

Den långa förhandlingsresan 

- Lars Isacsson, fd KSO Avesta och Tobias Åsell, kommundirektör Avesta 

Den korta förhandlingsresan 

- Från Stora Enso till batterier, Jan Bohman, fd KSO Borlänge 
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15.30 - 16.00 Kaffe   

16.00 - 17.00 Sjöfarten som den viktiga länken. Den klimatsmarta hamnen. 

Miljökraven på sjöfarten ökar. Vad krävs av svenska hamnar för att ligga i framkant? Vad kan 

kommuner med hamnar göra för att utveckla sjöfartens transporter. Hur ser ett sammanhållet och 

hållbart framtida transportsystem ut? 

Sjöfarten är en framtidsbransch 

- Katarina Norén, generaldirektör, Sjöfartsverket 

Klimatsmarta sjötransporter 

- Staffan Thelander, VD Oxelösunds hamn 

- Carola Alzén, VD Mälarhamnar 

17.00 - 18.00 Årsmöte Svenska industrikommuner 

19.00 Middag med lokalt kulturinslag, Stjärnholms Slott  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fredag 28 april 

08.00 – 08.30 Sammanfattning av gårdagen 

08.30 – 09.00 Egen tid och utcheckning 

09.00 Buss till SSAB Oxelösund 

- Oxelösund och Oxelösunds hamn beskådas från bussen. 

09.30 – 11.00 Besök på SSAB Special Steels i Oxelösund, rundresa med buss 

samt besök i valsverket 

11.00 - 12.00 Presentation av och samtal med Martin Lindqvist, koncernchef SSAB 

Verksamheten på SSAB:s många platser bygger på ett nära samspel med platsen och vad den kan 

erbjuda inför den alltmer specialiserade och kunskapskrävande industriella miljön. Här kan vi se fram 

mot ett unikt samtal med en viktig aktör på den industriella svenska marknaden och vad 

industrikommunerna bör tänka på.  Dessutom: Vad betyder sjötransporter för tung industri? 

12.20 – 13.20 Lunch på SSAB och sedan återtransport med buss till Stjärnholm 

Lunchgrupp 1: Samtliga närvarande från SSAB-kommunerna Borlänge, Luleå och Oxelösund (samt 

Nyköping) lunchar mer SSABs Martin Lindqvist, divisionschef Jonny Sjöström och platschef Era 

Kapilashrami  

Lunchgrupp 2: Övriga deltagare lunchar tillsammans med andra SSAB-representanter 

Ca 13.30 Åter på Stjärnholm för egen hemfärd 

Moderatorer: Christer Asplund och Peter Nygårds 

 

 


