För framtidens företagare och den moderna familjen

Möjligheternas
Karlshamn
Näringslivslotsen
gör det enklare och
snabbare för alla!
Teknik och goda
kommunikationer
PETER MATTISSON, KONCERNCHEF CIMON

NetPort Science Park
expanderar i etapp 5
KERSTIN NENSÉN, VERKSAMHETSCHEF
NETPORT SCIENCE PARK

Här finns boenden
med goda utsikter

En ljus framtid
med innovativa
och ansvarsfulla
satsningar

En ljus framtid med
hållbar tillväxt
Karlshamn erbjuder fantastiska möjligheter
både för framtidens företagare och för den
moderna familjen. Med närhet till allt följer
en lugnare takt med mer tid för det
som verkligen betyder något.

Med E22:an, järnväg, egen hamn och närhet till
ﬂera ﬂygplatser ligger Karlshamn mycket bra till.
2

KARLSHAMNS DIVERSIFIERADE
NÄRINGSLIV ÄR SPRUNGET
UR BÅDE TRADITION OCH
INNOVATION.

Med välkända storföretag,
en expansiv hamn och en
mängd aktörer som utvecklats
av starka idéer i kombination
med ny teknik finns anledning
att tro på en ljus framtid med
fortsatt tillväxt.

Karlshamn är
en plats där ännu
fler företag kan
utvecklas.

PER-OLA MATTSSON (S), KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
OCH MATHIAS WIJK, NÄRINGSLIVSCHEF
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Det är
tillsammans
vi lyckas
Varje företag som finns i Karlshamn är en
tillgång och en möjlighet. Karlshamns
kommun arbetar aktivt och på flera fronter
för att underlätta för er företagare.
Vi ger service och information.
Näringslivsenheten fungerar som
företagens förlängda arm in i den
kommunala organisationen.
Allt för att förenkla och göra
beslutsvägarna lite kortare.
Mycket av vårt arbete bygger på samverkan och
nätverkande med näringsliv, mark- och fastighetsägare
samt organisationer både lokalt och i övriga regionen.
Vi har störst möjlighet att lyckas om alla som har
intresse av att Karlshamn utvecklas positivt,
arbetar tillsammans.
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”Alla företag och medborgare
ska känna att de får en rättvis
behandling när de har kontakt
med kommunen i något ärende.
Det är ett sätt för den kommunala
organisationen att stödja tillväxt
och utveckling.”
DANIEL WÄPPLING, KOMMUNDIREKTÖR

”De mjuka värdena är viktiga för den
fortsatta utvecklingen av näringslivet.
Vi stödjer näringslivet bäst genom att
vara lyhörda för företagarnas behov
och effektivt handlägga varje
företagsärende.”
PER-OLA MATTSSON (S),
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
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Vi visar vägen
Mycket av den service som Karlshamns
kommun ger till näringslivet handlar om
att skapa mer tid för er företagare.
Du ska kunna ägna dig åt den egna
verksamheten och slippa lägga onödig
tid på att leta efter information eller rätt
kontaktperson inom kommunen.
Näringslivslotsen är ett exempel
på hur vi arbetar.

Hos Näringslivslotsen kan företagare
presentera sitt ärende eller ställa sina
frågor under ett möte där tjänstemän
från flera delar av kommunen medverkar.

Enskilda företagsbesök
och nätverksluncher.
Vi tillbringar också mycket tid ute på
fältet och har som målsättning att fånga
upp så många tankar och synpunkter
som möjligt under exempelvis enskilda
företagsbesök och näringslivsluncher.
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Externa resursgrupper, statliga och privata
• Region Blekinge
• Länsstyrelsen

Resursgrupper inom Karlshamns kommun

• Privata fastighetsägare

En enkel organisation gör det lätt att hitta rätt.

• Fastighetsenheten

• Arbetsförmedlingen

• Gata/Park

• Blekinge tekniska
högskola

• Fritidsenheten

Näringslivslotsen

• Projektkontoret
• Kultur Karlshamn

Träﬀa tjänstemän från olika delar av kommunen
och lös ﬂera frågor under samma möte.

• Bygglov
• Mark och
exploatering

• NetPort Science Park

• Plan
• Miljö
• Vatten och avlopp

• Serveringstillstånd
• Karlshamn Energi AB
• Karlshamns Hamn AB
• Karlshamns
Fastigheter AB

• Företagarna
Karlshamn
• Centrumföreningen
• Svenskt näringsliv
med flera

• Räddningstjänst
• Turism
med flera

Näringslivslotsen gör det
enklare och snabbare för alla!
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Plats för fler
Karlshamns kommun äger mycket mark som
lämpar sig för etablering och utveckling av
ett flertal verksamheter – från industri och
handel till transport och logistik.

VISIONSSKISS ÖVER JANNEBERGS
FRAMTIDA VERKSAMHETSOMRÅDE

TIDIG VISIONSSKISS ÖVER STÄRNÖ
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KONCEPTSKISS ÖVER ETAPP 5
PIREN KARLSHAMN
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E22

E22

Kommunen har bland annat stora områden i
anknytning till både E22:an och hamnområdet.
Även den fortsatta utvecklingen av NetPort
Science Park är en viktig del i erbjudandet till
mer kunskapsintensiva företag. Här kommer
nästa byggetapp att ge plats för nya kreativa
möten i en inspirerande miljö.
Som en kostnadsfri service förmedlar vi
mark och lokaler från privata mark- och fastighetsägare via en digital plattform. Näringslivskontoret
samverkar även med fastighetsägare för att kunna
bidra med lösningar när företag har planer på
utveckling, flytt eller nyetablering.

Flera etableringsområden för
olika behov
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Framgång
föder framgång
NetPort Science Park är en mötesplats för
människor och företag, idéer och innovationer.
Här samverkar näringsliv, Blekinge Tekniska
Högskola och forskning inom framför allt tre
fokusområden: Digitala Medier, Energi
och Intelligenta Transportsystem.

Den kreativa miljön och utbytet mellan Karlshamns kommun och
högskola har gett resultat i form av såväl nya livskraftiga företag som
ett stort antal arbetstillfällen. Även för befintliga företag i Karlshamns
allt större tjänste- och kunskapssektor fungerar miljön som en frisk
källa för den viktiga kompetensförsörjningen.
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DET KRÄVS POLITISKT MOD FÖR
ATT SATSA PÅ MER ÄN VÅRD, SKOLA
OCH OMSORG.

Den kreativa
miljön och utbytet
mellan näringsliv
och högskola har
gett resultat…

”Karlshamn har ett långsiktigt framtidsfokus
som är bra för näringslivet. När NetPort
Science Park nu expanderar i etapp 5
ges plats för ännu fler aktörer inom våra
fokusområden Digitala Medier, Energi och
Intelligenta Transportsystem.”
KERSTIN NENSÉN, VERKSAMHETSCHEF
NETPORT SCIENCE PARK

”I flera olika projekt arbetar vi aktivt för att
hjälpa företag att attrahera, utveckla och
behålla personal. Inte minst med hemvändarkampanjen ”Karlshamn frågar chans”,
som lockar utflyttade Karlshamnsbor att
flytta hem igen.”
LOTTA JOHANSSON, PROJEKTUTVECKLARE
NETPORT SCIENCE PARK

11

Ännu fler
resurser
Den som startar företag i
Karlshamn har alla möjligheter att få stöd på vägen.
NyföretagarCentrum och
Blekinge Business Incubator
hjälper till med rådgivning,
coachning, kontakter och
startup-tekniker.
UF-företagandet på våra
gymnasieskolor är också
utbrett och många inom
det lokala näringslivet
fungerar som rådgivare
för kommunens allra yngsta
entreprenörer.

”KARLSHAMN HAR ETT
UNIKT EKOSYSTEM FÖR
SPELUTVECKLING.
Här finns såväl erfarna aktörer
och specialister som högskoleutbildningar och spelinkubator.
Det ger goda tillväxtmöjligheter.”
MATTIAS NYGREN
VD OCH GRUNDARE AV THE STATION
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Den som
startar företag i
Karlshamn har
alla möjligheter
att få stöd på
vägen.
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Naturligt nära
I Karlshamn är restiderna
till arbete, skola och aktiviteter
korta. Även i regionen skapar
en väl utbyggd infrastruktur
närhet till det mesta.
E22:an har byggts ut kraftigt de senaste åren och ökat
rörligheten inom hela Öresundsregionen, med korta
pendlingsavstånd till och från våra grannkommuner.
Malmö och Köpenhamn ligger bara ett par timmar
bort med bil eller tåg. Till Ronneby flygplats är det
en dryg halvtimme och till Kristianstads flygplats
knappt en timme.
Karlshamns hamn är en expansiv storhamn
med attraktivt läge, färjelinje till Klaipeda i
Litauen och en ökande godstrafik över Östersjön.
År 2024 påbörjas bygget av Sydostlänken,
en ny järnvägssträckning som knyter ihop
hela mellersta och södra Sverige med
handelsvägarna österut.

”I Karlshamn finns både bra
utbildningsmöjligheter och en god
arbetsmarknad. Det underlättar
även för medflyttare som behöver
nytt arbete i den nya livsmiljön.
ANN-CHARLOTTE RAMSTRÖM,
HR MANAGER SÖDRA CELL MÖRRUM
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”Det finns en vilja inom kommunen att
jobba integrerat med företagen. Man
håller sig informerad om vad vi har på
gång och bjuder in till olika aktiviteter.
För oss är också naturen och framför allt
Mörrumsån en stor tillgång. Vi har kunder
och leverantörer från andra länder som
reser hit privat på vårarna för att fiska.”
TOMAS ANDERSSON, FABRIKSCHEF ABU GARCIA

”Vid nyrekrytering har vi ett
bra samarbete med Blekinge
Tekniska Högskola och har
alltid hittat de resurser vi sökt.
Dessutom byter man inte
arbetsgivare lika ofta här, vilket
är ett stort plus.”
JONAS PERSSON, VD EVOMATIC

”Hamnen är ett draglok för
många etableringar i Karlshamn.
Därför är det spännande att se
att kommunen vill framåt, att
man satsar stort och investerar i
mark och infrastruktur för att ta
hand om fortsatt växande flöden
i hamnen.”
MATS OLSSON, VD KARLSHAMNS HAMN
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Boende med
goda utsikter
Karlshamn kan uppfylla de mest
skiftande önskemål när det gäller
boendemiljöer. Sveriges sydligaste
skärgård börjar här.

”Vi har valt att ha koncernens huvudkontor i
NetPort Science Park i Karlshamn. Med teknik och
goda kommunikationer samarbetar vi enkelt med
såväl kunder som egna kontor i Sverige och i de
länder där vi har verksamhet.”
PETER MATTISSON, KONCERNCHEF CIMON
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Det finns gott om både lägenheter
och villor med havsutsikt. För den som
värdesätter närhet till aﬀärer, service och
kommunikationer finns en levande stadsmiljö. Andra förverkligar drömmen om ett
liv på landet, bland skog, sädesfält, sjöar
och ekbackar. Alla vill inte bo på samma
sätt, men i Karlshamn finns verkligen
något för alla.
Dessutom har kommunen god tillgång
på mark och en ambition att utveckla
nya stadsdelar som behövs i ett växande
Karlshamn. Flera av de områden som ska
växa fram de kommande åren präglas av
en närhet till havet. Exempelvis kommer
Stärnö Sjöstad att kombinera ett mycket
attraktivt läge med meningsfull fritid,
korta avstånd till arbetsplatser, kultur,
skolor och handel.

”Vi jobbar aktivt och framtidsinriktat med
utveckling och planering av olika typer av
kommunal mark. Det gäller såväl bostäder
med stadsnära och havsnära lägen som
kontor, handel, kultur, idrott och industri.”
EMINA KOVACIC, STADSARKITEKT I KARLSHAMN

Mindre tid i
bilkö ger mer tid
för njutning
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Ett varierat näringsliv
Karlshamn har ett brett och varierat
näringsliv. Handel och besöksnäring är
traditionellt starka grenar och allt fler
gäster väljer att besöka Karlshamn.

HENRIK ARVIDSSON OCH FELIX JOHANSSON, BLEKINGE KAFFEROSTERI
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Det finns en
närhet här som
gör det lätt att få
personligt kontakt
med kommun och
myndigheter.

SMAK FÖR BLEKINGE
Även kring livsmedel finns en
stark tradition, numera med både
större aktörer och med möjlighet för
mindre företag att testa och utveckla
framtidens livsmedel. Namnkunniga
industrier verkar också i kommunen,
liksom kreativa kunskapsföretag och
aktörer inom ny teknik.
”Det finns en närhet här som gör
det lätt att få personligt kontakt
med kommun och myndigheter.
Det märks att företagen är viktiga,
att man bryr sig om oss.”
ASTRIT HODZA, VD BLEKINGEDELIKATESSER
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Naturupplevelser
till vardags
Den ständiga närheten till hav, skog
och annan natur ger stora möjligheter
till rekreation.
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Den unika natur som Karlshamns
invånare kan njuta av till vardags lockar
också många och långväga besökare.
Bland annat är safariparken Eriksberg,
Mörrums Kronolaxfiske och Kreativum
stora besöksmål.
En samverkan inom hela Blekinge
syftar till att ytterligare utveckla och tillgängliggöra resurser som skärgård, kust
och Blekingeleden.
”Vi söker ofta en tidig kontakt med
kommunen för att berätta om våra
planer när vi har något nytt på gång.
Jag tycker att vi får både snabb och
professionell hjälp – inte minst när det
gäller att hitta fram till rätt personer
inom kommun eller myndigheter.”
PER-ARNE OLSSON, VD ERIKSBERG

En fin plats
att växa upp
– för både människor
och företag.
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Vi uppmärksammar
och belönar
Varje år samlas Karlshamns näringsliv
under extra glittriga och festliga former.
Syftet är att uppmärksamma och premiera
de lokala företag och entreprenörer som
med idéer och handlingskraft bidrar till
att driva Karlshamn framåt.
Under KAN-galan delas priser ut i flera olika
tävlingskategorier. Att evenemanget blivit så uppskattat
och välbesökt visar inte bara på en gemenskap och
glädje i stunden, utan också på en stark framtidstro
och vilja att fortsätta utvecklas.
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Prisutdelning,
fest, mingel och
underhållning!
KAN-galan arrangeras sedan 2014 och
delar ut priser i olika tävlingskategorier
– bland annat årets företagare, årets butik,
Gilla Karlshamn-priset och Stadsbyggnadspriset.
Allltid fullsatt.

Fler priser som
uppmärksammar
Karlshamns näringsliv
Made in Karlshamn är sedan
2018 ett nytt pris som ska lyfta
fram viktiga företag.
Priset Made in Karlshamn
ingår i klassen Made in Blekinge
och är ett pris som Karlshamns
kommun instiftat och som ska gå
till företag som bidrar till att stärka
varumärket Karlshamn/Blekinge.
Priset delas ut under hösten
på Guldekengalan.
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Ansvarig utgivare: Karlshamns kommun, Näringslivsenheten Produktion: Rabadang AB Foto: Joakim Lenell, Bengt Nyberg, Hans-Peter Bloom, Jonke Höglund, Photomic och Karlshamns kommun.

Välkommen till Karlshamn.
Vi ska göra allt för att du ska trivas!

Karlshamns kommun, Näringslivsenheten
Rådhuset, 374 81 Karlshamn, Tel 0454-815 00, naringsliv@karlshamn.se, www.karlshamn.se
Näringsliv Karlshamn
NäringslivKhamn

