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Bäste företagare… 

Visst kan det vara intressant att ibland fördjupa sig i ett samhälles utveckling. Här, ett hyfsat kortfattat försök att beskriva den ut-

veckling som skett inom näringslivsområdet i vår kommun de sista trettio åren. Dock kan vi grunda med en historisk summering…

 

Vår historia som bruksort och snabba vägar till jobb 

Någonstans i mitten på 1880-talet tipsar geologen Gerard de Geer en man vid namn William Abelgard Nielsen om att det finns 

rikligt med fyndigheter av kalk och kaolin på Ivön. Därmed finns det förutsättningar för en storskalig satsning vid Ivösjöns strand 

och 1887 startar man upp såväl bolag som produktion. För produktion krävs arbetskraft och för att lyckas locka till sig sådan tar 

bolaget ett stort ansvar för samhällsbyggnad i form av bostäder och infrastruktur. 

Det något större hjulet börjar snurra och Ivöverken krattar manegen för tillväxt och inflyttning i vår bygd. Som företag var Ivö- 

verken banbrytande men de var långt ifrån först. Ett av de bolag som var tidigt på plats, Västanå Kvarn i Näsum, betalade  

exempelvis skatt till danska staten redan år 1380.  

 

1900-talet sveper in och vårt brukssamhälle tar form, många år senare förstärks bilden av industriprägel när andra stora aktörer 

kopplat till tillverkning startar upp sina verksamheter här. Tänker i första hand på LB- Hus (1957) och Nymölla Bruk (1962).  Rent 

generellt kan man konstatera att 1900-talet i vår kommun präglats av många arbetstillfällen och låg arbetslöshet. Det fanns en tid 

när man många gånger gick direkt från grundskola till anställning och fixad försörjning. De som läste vidare gjorde det i grunden 

för att söka jobb. Den inställningen ska visa sig gå i arv under lång tid, att starta eget har inte varit naturligt här.  Så sent som på 

mitten av 90-talet hade vi någonstans 40 % av alla arbetstillfällen i tillverkande industri. Under stora ekar växer inga träd, men 

tider förändras…  

Nya tider
På senare år har stor förändring och omställning skett kopplat till arbetsmarknad och näringsliv, inte minst har det varit så här i vår 

kommun. Tänker närmast på industrins investeringar i modern teknik samt människans nya sätt att tänka. 

Låt oss jämföra läget idag med hur det såg ut i mitten på 90-talet. År 1995 har vi 12 437 invånare i kommunen, vid förra årsskif-

tet landade siffran på 12 650 st. En ökning med dryga 200 personer ger en marginell tillväxt om knappa 2 %. Tittar vi på antalet 

arbetsplatser under motsvarande period är bilden densamma, år 1995 fanns 4 550 sådana, den sista december 2021 fanns det  

4 622 st. Frågor uppstår, har det varit stiltje och händelsefattigt här mellan hav och sjö i 27 år?  Eller än tydligare, har det inte hänt 

ett skit? Faktum är att det hänt väldigt mycket, det framgår när vi fördjupar oss lite i siffror kopplat till var jobben finns idag.  
 

NÄRINGSLIVSCHEFENS SPANING:  
En företagsam resa mellan hav och sjö!
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År 1995 fanns det 750 registrerade, juridiska, enheter i kommunen, idag finner vi 970 st, en ökning med hela 22 %. 

Under de där övergripande nyckeltalen har kommunen gjort en resa av sällan skådat slag, vårt samhälle har tagit många steg mot 

att bli mindre sårbart och mer mångfacetterat. I takt med att de stora arbetsgivarna minskat sin personalstyrka och satsat på mo-

dern teknik har många små valt att växa, företag har flyttat in och nyföretagandet har ökat. 

Stoltheten är stor över att våra stora företag har kunnat behålla sin konkurrenskraft och att de små blivit både större och fler. I siff-

ror byggda på fakta 2020 framgår att vi har 18 % procent av våra företag i storleksklass 1-4 anställda, riket landar på 20 %. Tittar 

man vidare på företag med 5-9 anställda så landar vi på 11% mot rikets 9 %. Detta är både storslaget och banbrytande!

Sammanfattningsvis… 

Vi har en fantastisk industrihistoria som varit modell på nationell nivå kring ett samhällets tillkomst och utveckling. Åren går, tider 

förändras, noteras bör att det inte är den nya tekniken som tar jobben ifrån oss, det är den gamla. Om de stora arbetsgivarna inte 

investerar och följer med i utvecklingen kommer de att släckas ner. Förändringens vindar har också fört med sig ett allt mer företag-

samt tankesätt bland våra invånare, andra och bredare drivkrafter kring framtida försörjning har slagit rot.

Avslutningsvis, det finns all anledning att känna sig stolt över allt fint som finns här. Tusen tack till dig som företagare för att du valt 

att satsa just i vår bygd, du är med och skapar tillväxt.  Från kommunens sida skapar vi inga nya jobb, inte heller några företag. Vår 

roll i sammanhanget är att skapa bra förutsättningar för dig.  
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