
Förslag på förbättringsåtgärder för ett bättre företagsklimat i Karlskrona 
 
Dialogmöten i augusti 2018 om hur det lokala företagsklimatet i Karlskrona ska 
förbättras och vilka åtgärder som bör göras resulterade i många förslag. 
 
Attityd och bemötande, kompetensförsörjning, tydligare information, bättre 
återkoppling och snabbare hantering i planprocesser var några av de områden som 
tydligt framkommer som förslag på förbättringar.  
 
Utvecklad infrastruktur och stärkta kommunikationsmöjligheter var andra tunga 
fokusområden som lyftes fram från företagens sida som förutsättningar för utveckling 
och tillväxt.  
 
En annan fråga var att skapa tydliga målbilder kring vad beslutsfattarna i kommunen 
vill med sitt näringsliv. Det är först då man kan arbeta efter tydliga strategier och nå 
mätbara mål.  
 
Fler förslag på förbättringsåtgärder som lyftes fram:  

• Bygg fler och olika typer av bostäder för att matcha olika målgruppers behov. 
Fler studentbostäder behöver byggas för att attrahera unga studerande att 
flytta till kommunen och säkra kompetensförsörjningen på sikt. 

• Utveckla infrastrukturen. Tåg- och bussförbindelser samt transportleder 
behöver byggas ut för att stärka företagens möjligheter att knyta till sig rätt 
kompetenser och skapa förutsättningar för tillväxt och expansion.  

• Öka samverkan med de baltiska länderna i frågor som rör 
näringslivsutveckling och utbildning. 

• Bemötandet, attityden och engagemanget hos tjänstemän i den kommunala  
• Tydlig och tillgänglig information till företagen om frågor som rör det lokala 

näringslivet. Informationen om vilken service kommunen kan erbjuda 
företagen måste förstärkas och tydliggöras. 

• Målbild – Ex; Vad vill vi med vårt näringsliv – Så många företag ska vi ha till 
2030 

• Tillgång till kompetens. Skolan hänger inte med i den snabba utvecklingen när 
det gäller vad arbetsplatserna efterfrågar för kompetenser. Kvaliteten på 
yrkeshögskolorna bör förbättras och dialogen mellan företag och skola 
förstärkas.  

• Samverkan/dialog mellan skola och näringsliv.  
• Bättre framförhållning i planarbetet. 
• Snabbare planprocess och bättre återkoppling (bättre att få ett nej än ingen 

återkoppling alls). 
• Fler konstruktiva möten mellan kommun, politiker och näringsliv. 

Informationsutbyten från båda håll. 
• Mall för företagsbesök med förberedelser och efterarbete. En utarbetad mall 

för uppföljning av företagsbesök. 
• Skapa nätverksforum för unga småföretagare.  

 
Förslagen på åtgärder kommer att sammanställas av kommunen och följas upp i 
bland annat nyhetsbrev och andra forum som berör de lokala företagen i Karlskrona.  
 


