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"Politiken kan ge verktygen så att nuvarande företag kan utveck-
las nya företag  kommer hit startar och blir större."



Ska Kalmar kunna växa och gå mot en ljus framtid måste fler kunna finna sin försörjning 
här eller på pendlingsavstånd. Politiken kan ge förutsättningar för att företag ska komma 
hit, starta och bli större. Därför är ett bra företagarklimat A och O för att människor ska 
kunna bo i och flytta till Kalmar. Små förändringar räcker inte för att ge resultat: Kalmar ska 
bli känd som Sveriges bästa företagarkommun. 
Kalmar kommun är en av Kalmars största arbetsgivare. Det gör att kommunen har ett 
mycket stort ansvar att bli en attraktiv arbetsgivare, inte minst genom att ge anställda 
möjlighet till utveckling och ökat eget ansvar i vardagen. 

Kommunen har ett stort ansvar när det gäller att hjälpa människor in på arbetsmarknaden 
och från utanförskap. Ett tätare samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen är 
ett måste och vårt ledarskap som kommun måste vara tydligt i  den här frågan. Men det 
handlar också om att vi ibland behöver gå ett extra steg för att komma dit vi vill. 
Ett steg på vägen tror vi kan vara en ”jobbfabrik” i Brofästet. En plats där nya företagare får 
möjligheten att utveckla sina idéer och skapa nya jobb. En plats där alla aktörer samlas, 
vårt näringslivskontor, statliga myndigheter, kontaktpersoner men främst också Linnéuni-
versitetet och även Kampradstiftelsen. Vi ser att vi på längre sikt kan erbjuda en plats unik i 
sitt slag i hela Sverige. Och där är vi redo att satsa.
Vi tillhör trots allt en region med starka företagartraditioner och vi tror att kombinationen av 
nya idéer och gamla traditioner kan skapa en unik möjlighet för oss. 

Företagen spelar en avgörande roll för Kalmars framtida utveckling. Nyetableringar av 
företag och företag som växer skapar nya arbetstillfällen. För att göra det så enkelt som 
möjligt att starta och driva företag måste Kalmar erbjuda god service till den som vill 
förverkliga en idé. Ett bra företagsklimat är avgörande för stadens möjligheter att växa. 
Moderaterna vill att Kalmar ska bli mycket bättre på att möta företagens behov. Vi vill 
inrätta ett säljteam inom näringsliv- och destinationsutveckling som kan arbeta proaktivt för 
att locka företag och etableringar till Kalmar. Det vi inte jagar kommer någon annan att få. 
Kommunen behöver arbeta strategiskt där det finns utvecklingspotential och utrymme för 
mer offensiva insatser. Vi vill fortsätta stärka bemötandet och servicen genom att följa upp 
och mäta bemötandet kontinuerligt för att sedan genomföra de förändringar som krävs. 
Det finns alltid mer att göra, inte minst inom bygglovshanteringen, för att företagare och 
privatpersoner ska få den service de förväntar sig.

Ett ansvar som vi som kommun definitivt har är tillgången på praktikplatser till dem som 
går olika utbildningar som till exempel SFI. Där måste vi som kommun ta ett större gemen-
samt ansvar och inse att vi kan göra och vi måste göra mer. 

Kalmar kommun har i och med Linnéuniversitetet en otroligt stor möjlighet att visa vilken 
modern och flexibel kommun och arbetsgivare vi är. Till skillnad från andra studentstäder 
så har vi redan idag ett stort antal studenter som väljer att stanna kvar efter avslutad utbild-
ning men det antalet kan bli högre genom att tidigt kunna erbjuda en attraktiv plats att 
jobba på. Därför vill vi införa ett studentmedarbetarsystem likt det i Region Skåne eller 
Sollentuna kommun.


