
7 månader som Näringslivschef i Karlshamns Kommun
Den 1/11-17 påbörjades resan som näringslivschef och vår gemensamma resa med att stärka Karlshamn. Gick direkt in i jobbet 

och nu har redan 7 månader gått. Varför jag väljer att skriva lite efter just 7 månader har en enkel förklaring, det är mitt 
nummer sedan den aktiva idrottstiden. Och jag har haft tur än så länge, det har hänt mycket i Karlshamn och våra samarbeten 
utvecklas hela tiden. Måste också passa på att berömma mina fantastiska medarbetare, som springer för att hela tiden 
underlätta och utveckla företagandet. Sjukt bra jobbat!
En del säger att det borde hända mer och det kan man tycka, det tycker jag också! Tålamod är väl något alla vill ha, men sällan 
har och gällande näringslivsarbete är arbetet långsiktigt. 

För att nämna sju saker som vi arbetat med:
 Omstart av funktionen Näringslivslots 
 Anställt ny näringslivsutvecklare
 Satsat mer på extern kommunikation
 Omstart av fastighetsägar- och etableringsgrupp
 Välkomstbrev till nya företag
 Utvecklat våra egna aktiviteter och medarrangerat många andra aktiviteter/evenemang
 Utvecklat nya viktiga samarbeten

Hösten och våren 2018-2019
Vi fortsätter precis som innan, men……..

 Hösten och vårens stora fokus är en ny resa kring företagandets betydelse och varför företagandet är viktigt för 
Karlshamn. Vi tänkte diskutera detta ämne på alla nivåer såväl internt som externt och på olika sätt.

 Vår handels-/markanalys ska vara klar den 30 september och därefter startar vi ett arbete, där vi vill engagera såväl 
handlare som fastighetsägare för att tillsammans skapa möjligheter för framtiden. 

 Vi sätter också ett starkare fokus på mark och lokaler. Bakgrunden är den samlade lista som vi tagit fram för hur 
intressenter och behov ser ut i Karlshamn i dagsläget. Vi ska kraftsamla kring planeringen av Janneberg/Strömma-
området, men även andra exploateringsområden för att skapa förutsättning för utveckling och etablering de kommande 
åren! 

 Vi instiftar priset – Made in Karlshamn, där vinnaren blir nominerad till Guldekens nya pris Made in Blekinge
 Vi intensifierar även samarbeten kring såväl livsmedelsindustrin som investeringsfrämjande tillsammans med andra 

kommuner i Blekinge och Skåne! 
 Vi kommer utöka kommunikationen med dig som företagare via besök, möten, andra kontaktvägar, men ber samtidigt 

dig som företagare att höra av dig till oss för dialog.
 Vi fortsätter med att underlätta företagandet i skärgården och på landsbygden via olika projekt och annat arbete.
 Vi flyttar näringslivskontoret till Tjärö under vecka 35 inför PLX-festivalen. Välkommen ut till Tjärö på en kopp kaffe!

Målet för resan är att arbetet under hösten och våren ska ge oss alla bättre insikter och en bild för en kommande 
Karlshamnsstrategi, där vi tillsammans gjort vägvalen för ett ännu starkare och mer attraktivt Karlshamn.

Jag vet inte, men jag tycker det händer mycket i Karlshamn, men vi behöver bara prata ihop oss mer om vad vi vill göra och det 
tänkte vi att vi ska göra i höst!

Väl mött framöver och du, om du har frågor eller synpunkter med näringslivsperspektiv, tveka inte - hör av dig till oss på 
Näringslivsenheten!

Trevlig sommar och semester!

/Mathias Wijk
Näringslivschef, Karlshamn kommun


