
MAJBREV till dig som företagare
Maj månad, en månad med mängder av händelser för näringslivet i Karlshamn. Trenden och näringslivet positivare enligt 
Svenskt Näringslivs undersökning.

Svenskt Näringsliv företagsklimat – Karlshamn har vänt trenden! Kurvan är på väg uppåt och Karlshamn har bättre resultat på 
alla punkter, enligt Svenskt Näringsliv. Mycket positivt för Karlshamn efter några år med negativa siffror.
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige – Dessa instanser har fattat beslut om att Karlshamn ska få en ny vision kallad 
”Karlshamn 50000”, vilket innebär en mängd förändringar i fokus och arbetssätt framöver.
Framtidsdialoger – Överenskommelse med näringslivet 27 maj – Näringslivet, politik och tjänstemän skrev under en 
överenskommelse kring att gemensamt jobba med beslutade fokusområden med riktning för Karlshamn 50000
Näringslivsenhetens enkät om näringslivsklimatet – Vår egen enkät om näringslivsklimatet gav oss en mängd kommentarer 
och att hela 79% av besvarande företag tycker det går BRA/Mycket BRA att driva företag i Karlshamn
Möten inom 3 fokusområden – kopplat till visionen ”Karlshamn 50000” har vi haft en del konkreta möten gällande BOSTÄDER, 
KOMPETENSFÖRSÖRJNING och ATTRAHERA – nya invånare, företag och besökare. Bra möten för att finna ansvarsområden 
gemensamma och ”var & en för sig”.
Summering av zonmöten inom handeln – vi har fortsatt arbetet efter zonmöten och kommer att leverera en summering med 
en del uppmaningar och aktiviteter som krävs från kommun, handel och fastighetsägare.
Karlshamns INTÄKTSBAS – vi har uppdaterat intäktsbasen, dvs företag som agerar utanför Karlshamn, i syfte att identifiera 
områden som finns behov av för att utveckla sin verksamhet.
KAN-gala 2020 – vi har fortsatt diskussionerna om upplägg och börjar närma oss en slutgiltig spännande bild
Vi har kört – Näringslivslots, Nätverkslunch den 21/5 på Södra Hoka, möten inom 3 olika fokusområden kopplat till Bostäder, 
Kompetens och Attrahera – nya invånare, företag och besökare
Vi har deltagit på – Sveriges Innovationsriksdag i Karlshamn/Karlskrona den 7-9/5, Svenskt Näringslivs företagsamma resa med 
besök på Contura Steel och Kronolaxen den 14/5 och Sölvesborgs näringslivsdag den 10/5, samt på möten kring ”Karlshamn 
frågar chans” och ett Näringslivschefsmöte i Karlskrona.
Vi har bl.a besökt – VMAB, MMG, Carlshamns Glasspråm, Innergården, Temptation, Kronolaxen, ÅF och Contura Steel m.fl
utöver alla andra diskussioner med företagare i Karlshamn.
ARK56 – Vi har lagt mycket tid på att slutföra detta projekt, där invigningen sker 2 juni på Eriksberg

Utöver detta så har vi haft fortsatta diskussioner om Strömma/Janneberg/Duveryd och en mängd 
andra frågor om detaljplaner och utvecklingsprojekt. Haft presskonferens kring att kommunen i 
augusti anställer en ny bygglovsarkitekt med fokus på etablering, företag och tillväxt!

Du som företagare är viktig för Karlshamn!

Vill du träffa oss för en diskussion, visa ditt företag och prata framtid, hör av dig till oss!
Vill du följa oss i vardagen? Följ oss och dela gärna våra sociala medier!

Instagram: @NaringslivKhamn Twitter: @NaringslivKhamn Facebook: NaringslivKarlshamn

KARLSHAMN



Karlshamn den 27 maj 2019
Karlshamns kommun och näringslivet 

i Karlshamn skrev under 
överenskommelse om framtiden!


