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Ett bra företagsklimat är viktigt för Karlstad.

Satsning på bättre företagsklimat i Karlstad
Karlstads kommun ska fortsätta utveckla och förbättra dialogen med det lokala näringslivet. Ledande politiker 
har bestämt sig för att satsa på företagsklimatet. Målet med satsningarna som görs är att förbättra 
förutsättningarna för företagen i kommunen. 
 
100 möten på 100 dagar 
Kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) är från och med hösten 2016 ordförande i  kommunens näringslivsråd. I 
samband med det görs en satsning från samtliga kommunalråd för att förbättra näringslivsklimatet i Karlstad. Startskottet är att 
genomföra 100 möten på 100 dagar. 
 
– Vi ska träffa företag, intresseorganisationer och andra offentliga organisationer för att lyssna och lära. Målet är att 
genomföra 100 möten på 100 dagar.  Det blir en rivstart på mitt nya uppdrag som jag verkligen ser fram emot, säger Monika 
Bubholz (MP) ny ordförande i tillväxtutskottet. 
 
– Jobben ligger till grund för tillväxten. Därför är det viktigt att vi har en bra dialog med företagen så att vi ökar förståelsen 
för vad vi som kommun kan bidra med för att förbättra företagsklimatet, säger Per-Samuel Nisser. 
 
Undersökningar och rankningar som bland annat Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför ger en indikation på vad 
kommunen kan göra för att förbättra näringslivsklimatet. Tillsammans med den informationen kommer underlaget som samlas in 
vid de 100 mötena utgöra en bra plattform för det fortsatta arbetet. 
 
Vill du ha ett besök? Varmt välkomna att höra av er! 
Lotta Eriksson chef enheten för näringsliv, universitet och turism, e-post: lotta.eriksson@karlstad.se

Billerud-Korsnäs storinvesterar på Gruvön!

I början av 2019 kommer en kartongmaskin stå klar på Gruvön. Det är den största i världen av sitt slag och sätter Värmland 
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på kartan.  
 

Vi gratulerar till en spännande satsning och ser fram emot att följa den här stora utvecklingen. 
 

Vilken fantastisk julklapp och avslutning på 2016! 

Dä årner säj, säger Maria med 
sina produkter - Design på 
värmländska.

Tre snabba frågor till en Karlstadsföretagare - 
Whiter Shade - Design Maria K-Back

Hej Maria! 
Du arbetar som designer och gör påhittiga inrednings- och pappersprodukter 
med ett stort hjärta för Värmland. 
 
Berätta om ditt företag och dina produkter 
- Det startade med en lust och en önskan att skapa inredningsprodukter för en vackrare 
vardag. Saker jag själv ville ha och saker jag ville ge bort i present –  med tydlig 
Värmlandsanknytning. Jag är stolt över mina rötter och det vill jag också visa med mina 
designs. Jag ville få in skogen i inredningen och jag älskar den värmländska 
berättartraditionen så det blev naturligt att hämta inspiration ur naturen och litteraturen.  
Mina produkter återfinns hos en utvald skara återförsäljare runt om i Värmland och i min 
webbshop, www.whitershade.se. Det som är spännande är att se att det värmländska 
fungerar även utanför Värmland! 
 
Vad är det bästa med Värmland? 
- Närheten till ”allt” vilket för mig skapar förutsättning till ett ”gött liv”. Det är nära till naturen 
för inspiration och lugn och ro i själen, nära till storstäderna för puls och nya idéer, nära 
till gemenskap och vänner men också ett bra företagsklimat för mig som mikroföretagare 
med närhet till nätverk och samarbetspartners, butiker och leverantörer. Det är lätt att 
både bo och verka i Värmland helt enkelt. 
 
Vilka utmaningar står du inför i ditt företagande? 
- Oj, MÅNGA! Jag är ju egentligen inte företagare utan designer som styrs av lust att 
skapa och har därmed ingen tydlig affärsplan utan mer en ”lustplan”. Det måste jag ändra 
på och bli mer affärsmässig med tydligare fokus på försäljning och marknadsföring. Jag 
måste också lära mig mer om e-handelns möjligheter och marknadsföring via sociala 
medier samtidigt som jag måste utöka mitt sortiment, skapa nya mönster och designs och 
hitta nya produktidéer och leverantörer. 
  

Konsumentrådgivarna i 
kommunen svara gärna på 
dina frågor

Hör av dig till konsumentrådgivarna!

Har du varit i en situation där du behövt hjälp vid reklamationer, tvistlösningar eller annan 
konsumentrådgivning? Vi jobbar för att ge konsumenter makt och möjlighet att göra aktiva 
och medvetna val. 
 
Du vet väl att du är välkommen att kontakta konsumentrådgivaren i din kommun även som 
företagare om du till exempel: 

� Säljer till privatpersoner och har funderingar om rättigheter och skyldigheter för 
konsumenter  

� Har en tvist med en konsument eller vill diskutera ett ärende  
� Har fått en bluffaktura eller känner dig lurad eller vilseledd av en telefonförsäljare 

Du når oss enklast på 054-540 46 90 eller konsument@karlstad.se 
Välkommen att höra av dig! 
 
Hälsningar från 
Ina, Elisabeth, Jennie och Jessica 
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Statyn av Eva-Lisa Holtz står 
utanför Stadshotellet i stan

Vem blir Årets Sola 2017?

Nu är det dags att nominera Årets Sola 2017! Känner du någon som är 
inspirerande, driftig och har ett gott bemötande? Gå in och nominera din 
kandidat på karlstad.se/solapriset. 

Linda Modin Klemner, fotograf och arrangör av bland annat Barnmässan, blev först med 
att få utmärkelsen 2015. Årets Sola 2016 är Marie Niljung, som fick utmärkelsen för sitt 
engagemang för att minska självmord.  
 
Nu är det alltså dags att nominera Årets Sola 2017.  
– Vi söker någon som är inspirerande, driftig och har ett gott bemötande. Alla som vill 
kan gå in på karlstad.se/solapriset och nominera Årets Sola, säger Ulf Johansson, 
näringslivsdirektör och juryns ordförande.  
 
Förutom att personen ska vara en god ambassadör och representant för 
Karlstadsregionen så ska Årets Sola uppfylla följande kriterier: 

� Vara inspirerande – och bidra till en livlig och inspirerande region.  
� Vara driftig – går gärna från ord till handling och vill hitta nya vägar.  
� Ha ett gott bemötande och vara en glädjespridare.  

Målbilden för utmärkelsen Årets Sola är Eva-Lisa Holtz, den driftiga servitrisen som 
startade sitt eget värdshus. Hon levde och verkade i Karlstad på 1700-talet och kallades 
för Sola i Karlstad för att hon alltid var så glad och gästvänlig. 
 
Bara för att Eva-Lisa Holtz var en kvinna betyder inte det att Årets Sola bara tilldelas 
kvinnor. Priset tilldelas person oavsett könstillhörighet. Den som nomineras kan vara 
privatperson, företrädare för en förening eller ett företag. 

  

Kristina Skogling, bygglovschef

Hur fungerar det att söka bygglov?

När behövs ett bygglov? Ibland kan det krävas bygglov exempelvis om du 
byter verksamhet i dina lokaler, om du ska sätta upp en skylt, riva väggar eller 
vid mindre ombyggnationer. Det kan vara svårt att veta vart man ska börja. 
Vilka förändringar kräver bygglov och inte? Vi tog kontakt med Kristina 
Skogling som jobbar som bygglovschef i kommunen. 
 
Hur ska jag gå tillväga när jag ska söka bygglov? 
Jag vill tipsa er om att ta kontakt med oss i ett tidigt skede. Du hittar viss information på 
karlstad.se/bygglov, men se till att kontakta en handläggare tidigt för att få koll på hur din 
process kan komma att se ut. Vi kan svara på frågor om vilket typ av bygglov du behöver 
söka, hur mycket det kan kosta och tidsperspektiv.  
 
Hur lång tid kan jag räkna med att det tar innan jag får besked från er? 
Vi hör alltid av oss via brev 2 veckor efter att vi fått in din ansökan. Här får du information 
om din ansökan varit komplett eller om den behövs kompletteras. Bygglovet kommer 
därefter ta max 10 veckor efter att alla handlingar är kompletta. 
 
Hur kommer jag i kontakt med en handläggare?  
Vi försöker vara så tillgängliga som möjligt och vill gärna träffa dig som står inför att söka 
bygglov. Utöver den hjälp som kontaktcenter kan ge under all kontorstid har även 
bygglovsavdelningen särskilda besökstider i Samhällsbyggnadshuset. Där kan du träffa 
en handläggare och ställa dina frågor, utan att boka en tid på förhand. De finns tillgängliga 
måndag-onsdag samt fredag 10.00-12.00 och 13.00-14.30 
 
 

http://karlstad.se/solapriset
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Hitta mer information om bygglov: karlstad.se/bygglov 
Kontakta bygglovshandläggarna via Kontaktcenter: 054 – 540 00 00 
Besöksadress: Samhällsbyggnadshuset, Gustaf Lovéns Gata 30 i Inre hamn, 
Karlstad. 
 

Ulf Johansson är 
näringslivsdirektör i Karlstad

Hälsningar från näringslivsdirektören

2016 – starten för byggandet av Karlstad 2.0 
 
Nu läser vi årets sista nyhetsbrev och det är dags att summera 2016. Ett ganska 
turbulent år är snart slut. Året kommer att gå till historien som det år när Karlstad 
hamnade i tillväxtvärk. I detta nummer handlar det, bland annat, om bygglov och just den 
delen av verksamheten har haft ett rekordår på många sätt. Byggandet i stan har kommit 
igång på allvar samtidigt som vi har ett extremt inflyttningstryck. Samtidigt är det just nu 
som de stora stadsomvandlingsprojekten är aktuella.  
 
Vi är på god väg att planera Karlstad 2.0. Det medför att även vi på 
kommunledningskontoret formar oss för att möta framtiden. Dels genom att få in ny 
kompetens för att hantera utvecklingsfrågorna – först ut är vår arenautvecklare som är 
på plats vid årsskiftet. Dessutom omformar vi organisationen i två tydliga enheter som har 
i uppdrag att tillsammans med er arbeta gemensamt för utvecklingen av staden. En 
planeringsenhet som är den del som driver utvecklingsprojekt inom ramen för fysiskt 
planering och dels en enhet för universitet, näringsliv och turism som har i uppdrag att 
samverka med er som företagare och verka för ett bra företagsklimat i alla branscher.  
 
Det innebär att vi kommer att förstärka organisationen med ett antal nya tjänster i början 
av 2017. Så håll utkik efter annonser om du eller någon i ditt nätverk är intresserade av 
att vara en del i kommunledningskontorets arbete med Karlstad 2.0.  
 
Till sist hjärtligt tack för ett bra 2016 och god jul och gott nytt år! 
  

Ett nyhetsbrev från editbar avsändare Karlstads kommun. 

Avsluta prenumeration 
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