
FÖRETAGSGUIDE
Det ska vara enkelt att vara företagare i Bromölla

NÄRINGSLIVSENHETEN



    Viktigt att tänka på... 
När du ska starta en verksamhet eller ändra något i en  

befintlig, kolla upp vad som gäller i god tid innan. I många  

fall kan det behövas lov, tillstånd eller någon form av  

registrering för det du önskar göra. 

Maria Block 
Näringslivsutvecklare

Vi vill att det ska vara enkelt  
att driva företag i Bromölla!
I Bromölla kommun präglas näringslivet av såväl tradition som  

förnyelse. Här finns stora välkända företag, massvis med duktiga 

småföretagare och allt fler företagare där emellan. Vi behåller vår 

stolthet och tradition kopplat till industri och mixar den med nytänk 

och minskad sårbarhet.  Det är viktigt för Bromölla kommun att ver-

ka för en positiv utveckling av näringslivet och vi drivs av att skapa 

bra förutsättningar för företagande både på kort och lång sikt. Det 

ska vara enkelt att ha med kommunen att göra och på kommunens  

näringslivsenhet jobbar vi varje dag med målbilder om nöjda  

företagare och ett gott företagsklimat. 

SERVICE OCH FÖRENKLING  
Vi arbetar för att fler ska vilja starta företag i kommunen men vi vill också skapa  
förutsättningar för att du ska kunna utveckla ditt företagande.

    Ställ dina frågor till vår företagslots
För att starta, etablera eller förändra i din verksamhet, din 

lokal eller i ditt sortiment kan du behöva tillstånd eller lov från 

kommunen. Företagslotsen hjälper dig att göra rätt men också 

att hitta rätt i vår organisation. Ställ dina frågor och få ett  

samlat svar tillbaka från berörda eller boka tid med vår lots. 

Vi vill underlätta för dig att få en bättre helhet och bra start 

när du vill göra något. Ett antal fasta lotstider finns löpande, 

vid brådskande ärenden bokar vi tider utöver dessa. En lotsning 

går också bra att hantera via mail eller telefon, då ser vi till att 

du får ett samlat svar så fort som möjligt. Frågor eller bokning 

kring lotsen, kontakta oss på Näringslivsenheten. 

 
    Få tips och hjälp kring nyföretagande 
När du vill starta ett företag, ändra bolagsform eller se över  

något annat i ditt företag, då är vår rådgivare på Nyföreta-

garcentrum en perfekt hjälp. Kostnadsfritt, konfidentiellt och 

kunnigt. Boka en stund med Ingemar Andersson och få hjälp 

med dina frågor. 

                          Ring, maila eller boka tid direkt via webben!  

             Telefon 070 - 490 70 59

                                Maila bromolla@nyforetagarcentrum.se 
                                                  nyforetagarcentrum.se/bromolla

    Utveckla en idé med Krinova  
Vill du ta större kliv och utveckla din verksamhet eller har du 

en ny idé kring produkt eller tjänst, då finns Krinova inom nära 

räckvidd. Boka en tid för ett första möte. De vill garanterat 

träffa dig!

                          

                           krinova.se/utveckla-foretag 
 

    Hyr eller hyr ut lokal
Letar du efter lokal till din verksamhet eller har ytor som du 

vill hyra ut? Vi har ett avtal med ObjektVision som är den 

största och ledande marknadsplatsen idag. På vår hemsida 

finner du vårt lokalregister, här kan du ta del av det utbud som 

finns och här kan du som fastighetsägare också kostnadsfritt 

lägga ut dina objekt.   

                       

                        bromolla.se/naringsliv-och-arbete/foretags 

                        service/mark-lokaler/

     
    Hitta rätt snabbt med vår A-Ö 
Hitta rätt bland kommunens kontaktpersoner och ansvarsom-

råden, vi har gjort en enkel guide som hjälper dig. Guiden listar 

ämnesområden som hanteras av kommunens förvaltningar 

och bolag, guiden går enkelt att ladda ned eller printa ut. 

 

                 bromolla.se/naringsliv-och-arbete/foretagsservice/ 

                 foretagens-a-o/
 

Per-Anders Green 
Näringslivschef



INFORMATION, NÄTVERKSTRÄFFAR OCH RELATIONER

     Frukostmöten och träffar 
Det är när vi träffas som det händer saker! Vi bjuder in till våra 

frukostmöten Bromölla Live vid ett antal tillfällen under året. 

Tiden är 7.30-9.00 och innehåller, förutom en härlig frukost, 

ett program med varierande teman och gäster. Inbjudningar 

går ut via nyhetsbrev, facebook samt via våra sidor på  

bromolla.se. Du anmäler dig enkelt via mail direkt till oss eller 

via formulär i en digital inbjudan. Känn dig varmt välkommen 

att delta! Vi bjuder även in till träffar med specifika teman och 

mot riktade målgrupper årligen.  

     Följ oss på facebook 
Information från oss och våra partners, inbjudningar, nyheter 

med mera lägger vi löpande på vår sida. Följ oss för att hänga 

med lite extra i det lokala näringslivet, @naringslivbromolla.   

     Håll koll via vårt nyhetsbrev 
Ta del av vårt digitala nyhetsbrev som vi skickar löpande under 

året. Ett enkelt sätt att hålla dig uppdaterad. Prenumererar gör 

du enkelt via ett mail till maria.block@bromolla.se  

Brevet kommer till den mail du önskar och går att läsa direkt i 

din mobil. 

  

        Näringsliv och arbete på bromolla.se 
Under näringsliv och arbete på kommunens webb finns våra 

sidor. Här finns ytterligare information kring det vi lyfter i den-

na guide, nyheter, aktuella inbjudningar och pågående projekt.  

 
 

    Vi gjorde 150 företagsbesök 2022      
Vi besöker löpande kommunens företag. En del träffar vi i olika 

sammanhang och har mycket utbyte med och många kanske vi 

aldrig träffar. Besöken är ett sätt för oss att lära känna företagen, se 

hur det går och ta del av vardagens utmaningar. Vi får signaler på 

saker som vi kan föra vidare, ibland får vi klagomål, då kan vi för-

söka rätta till och ibland ser vi till att knyta ihop olika företag med 

varandra. Varje besök genererar väldigt mycket god nytta.  

 

Lägg gärna ett mail eller ring någon av oss, vi vill inget hellre än att 

besöka dig och din verksamhet! 

NÄRINGSLIVET I SIFFROR

970
registrerade juridiska enheter 
i kommunen, dvs företag och 

verksamheter.

Idag finns totalt

4662
Antal personer som arbetar i 

kommunen och antingen bor i 
eller utanför.

Antal arbetstillfällen

600
vara aktiva verksamheter.  

Många delar upp sin verksamhet i 
olika registrerade bolag.

Av dessa 970 beräknas ca

 11%
Rikssnittet ligger på 9 %.  

Banbrytande siffror för oss!

Antal företag med 5-9 
anställda är 

52
2021 var antalet starter 65. 

Antal nya företag som  
startades i Bromölla 2022

5666
Antal personer som bor i och  

arbetar i eller utanför 
kommunen.

Förvärvsarbetande  
20-56 år

10 STÖRSTA ARBETSGIVARNA 

Sylvamo Sweden AB, Mill 
 
Geberit AB 
 
CGI Sverige AB 
 
LB-Hus AB 

K-G Paulssons Bär & Grönsaker AB 

Bröderna Sibbesson AB 
 
Tunnby Mat AB 
 
G. Larsson Starch Technology AB 

Trygve Bengtson Åkeri AB 

Bröderna Björklunds Grus AB  

    3:a i Skåne
I december fick vi den glada nyheten att Bromölla hamnade på  

topp 3 i Skåne när det gäller bästa tillväxt under 2022! 
Aktiebolag som ökat sin omsättning, gått med vinst eller  

nyanställt har bidragit till placeringen. 
 



   Vi mäts i vårt arbete på olika sätt! 
Årligen görs olika mätningar på kommunens service och tillväxt. När det gäller tillfällen där företag tillfrågas så är det 

framförallt två mätningar som sätts i fokus. Dels SKRs Insikt, dels Svenskt Näringslivs Det lokala företagsklimatet. Vi har 

under 2021 även genomfört en egen mätning som vi kallat Dialog 50. 

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. En enkät skickas till de företag  som haft ett avslutat 

myndighetsärende med kommunen under året. Här får företagare tycka till utifrån hur man upplevt bemötande, tillgäng-

lighet, handläggningstider etc. 

Svenskt Näringsliv gör varje år en enkätundersökning i Sveriges 290 kommuner med frågor gällande Det lokala före-
tagsklimatet. Slumpmässigt utvalda företag får ge sina synpunkter utifrån en mängd frågeställningar varav en hel del är 

kopplade till kommunens arbete. Attityder till företagande, kommunens service och bemötande, kommunikation och 

upphandling är exempel på sådana.

I vår egen undersökning, Dialog 50 fick 50 utvalda företag ett samtal med intervju från kommunalråd, kommunchef, 

teknisk chef, myndighetschef eller från oss på näringslivsenheten. Utfallet stämmer överens med andra mätningar, det är 

enkelhet, tydlighet och gott bemötande som företagen tycker är det allra viktigaste. 

Förutom de mätningar som görs så tar vi med oss mycket feedback från möten med våra företag i alla de besök och 

kontakter som görs under året. Vi jobbar vidare med att utveckla och förbättra så att alla som jobbar med företags- 

relaterade ärenden i kommunen ska upplevas enkla, tydliga, vänliga och kunniga. Vi vill göra ett bra arbete och att vi får 

in synpunkter och feedback på saker som kan göras bättre är av stor vikt för oss. Det behöver vi få in löpande, gärna i 

anknytning till där tveksamheter uppstår.

Varmt välkommen att kontakta oss för hjälp att komma vidare, hitta rätt kontaktvägar,  
boka tid med lotsen, bjuda in oss till ett företagsbesök, prata företagande, ge feedback eller kanske har  

du ett nytt initiativ du önskar diskutera! 

Håll utkik efter våra frukostmöten, vi blir väldigt glada om du kommer!

Per-Anders Green 
Näringslivschef

Tel: 0456-82 22 72 
Mobil: 0709-17 12 72 

E-post: per-anders.green@bromolla.se 
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Bromölla kommun  ·  Besöksadress: Kommunhuset, Storgatan 48  ·  Adress: Box 18, 295 21 Bromölla  ·  www.bromolla.se

Maria Block 
Näringslivsutvecklare

Tel: 0456-82 20 06 
Mobil: 0709-17 12 88

E-post: maria.block@bromolla.se 

 
 


