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Handläggarens namn
Anna Hammarstrand 

9/7/2021

Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1 (Dnr 
KS2021/0903-1)
Sammanfattning
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och 
dagvatten finns. I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som 
innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om föreläggande för Kungälvs kommun att 
inrätta verksamhetsområde för fastigheter i Aröd. 

Fastigheter som föreslås ingå i kommunalt verksamhetsområde Aröd etapp 1 framgår av 
bilaga 1 (karta) samt bilaga 2 (fastighetsförteckning). Beslut om verksamhetsområde innebär 
att kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för tillhandahållande av 
vattentjänster till fastigheter angivna i bilaga 2.

Juridisk bedömning 
Enligt vattentjänstlagen ska kommunen inrätta verksamhetsområde när behov av 
vattenleverans och omhändertagande av spill- och dagvatten finns. Upprättande av 
verksamhetsområde och utbyggnad av kommunalt VA följer vattentjänstlagens syfte. 
Kommunen är huvudman för vattentjänster inom verksamhetsområdet.

Bakgrund
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om föreläggande för Kungälvs kommun att 
inrätta verksamhetsområde för Aröd, och se till att behovet av vattentjänster tillgodoses 
genom en allmän va-anläggning, Dnr KS2018/1106.
De fastigheter som ingår i verksamhetsområde Aröd etapp 1 framgår av karta bilaga 1, samt 
fastighetsförteckning bilaga 2.

Verksamhetens bedömning
Enligt vattentjänstlagen ska kommunen inrätta verksamhetsområden när behov av 
vattentjänster finns. Aröd har behov av vattentjänster och området ingår i VA-
utbyggnadsplanen. 
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Länsstyrelsen har gett Kungälvs kommun ett föreläggande förenat med vite om att upprätta 
verksamhetsområde för Aröd, och se till att behovet av vattentjänster tillgodoses genom en 
allmän va-anläggning. Genom att inrätta verksamhetsområde för Aröd etapp 1, följer 
kommunen Länsstyrelsens beslut.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Genom att upprätta verksamhetsområde och förse fastigheter med vattentjänster genom en 
allmän VA-anläggning skapas goda möjligheter för bebyggelseutvecklingen i kommunen, 
vilket följer kommunens mål om samordning av infrastruktur och byggnation.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Beslut om verksamhetsområde går i linje med nationella riktlinjer och globala mål om att 
alla ska ha tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet för god hälsa och hygien. 
Tillgång på rent dricksvatten och omhändertagande av spill- och dagvatten säkerställs för 
fastigheter som ansluts till den allmänna VA-anläggningen.
För att kunna fullfölja Agenda 2030 och de globala målen 3 (hälsa och välbefinnande), 6 
(rent vatten och sanitet), 9 (motståndskraftig infrastruktur), 11 (motståndskraftigt och 
hållbart samhälle) och 14 (nyttja hav och de marina resurserna på ett hållbart sätt och uppnå 
hållbar utveckling) krävs att VA-kollektivet är rustat att möta de önskemål och krav som 
ställs på den kommunala VA-hanteringen.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Kommunens gällande VA-utbyggnadsplan, Dnr KS2019/2053 ligger till grund för utbyggnad 
av den allmänna VA-anläggningen och anslutning av fastigheter i behov av kommunala 
vattentjänster.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
En kommunal vatten- och spillvattenanslutning säkerställer att både medborgare och brukare 
får tillgång till en hälsomässigt säker vatten- och spillvattenanläggning samt distribution 
genom densamma.

Ekonomisk bedömning
VA-utbyggnaden är taxefinansierad. Anläggningsavgifter för anslutning till och därefter 
avgifter för brukning av den kommunala VA-anläggningen kommer att tas ut i enlighet med 
vid var tid gällande VA-taxa.

Förslag till beslut
Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten upprättas, i 
enlighet med vattentjänstlagen och Länsstyrelsens beslut, för fastigheter angivna i bilaga 2 
(Fastighetsförteckning verksamhetsområde Aröd etapp 1) daterad 2021-06-22

Anders Holm Martin Hollertz
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Sektorchef samhälle och utveckling Verksamhetschef Teknik

Expedieras till: 
Samhälle och 
utveckling, 
Martin Hollertz
Sten-Ove Dahllöf

För kännedom till: 
Samhälle och 
utveckling, 
Elisabeth Wegèn, 
Anna Hammarstrand
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2021-06-24

KUNGÄLVS KOMMUN
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING
VA-TEKNIK

Enligt KF:s beslut Kartans datum

Skala

VERKSAMHETSOMRÅDE
VATTEN, DAG- OCH SPILLVATTEN
ARÖD

Ritn. nr

11

.

1:4 000 (A3)

Veksamhetsområde med vatten. dag- och spillvaten

Veksamhetsområde med vatten och spillvatten

Verksamhetsområde med dagvatten

Verksamhetsområde med spillvatten

Verksamhetsområde med vatten
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Aröd NR11 2021-06-22

rev.
Fastighet utan adress

X Del av fastighet ingår i verksamhetsområdet
X Del av fastighet ingår i verksamhetsområdet, saknar adress

Fastighet med adress och innanför verksamhetsområdet

VATTEN DAG- & SPILLVATTEN
Aröd E1

Trakt Fbet NR Adress 
Adress-
Plats

Kommu
ndel 

Hel/Del 
av

På grund 
av

Diarienumm
er

ARÖD 2:107 BERGLIDEN 10 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:108 BERGLIDEN 12 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:109 BERGLIDEN 14 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:110 BERGLIDEN 18 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:111 BERGLIDEN 8 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:13 NORRA ARÖDSVÄGEN 4 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:133 BERGLIDEN 30 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:134 HOBBYVÄGEN 3 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:136 BERGLIDEN 22 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:142 BERGLIDEN 26 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:143 BERGLIDEN 24 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:144 BERGLIDEN 28 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:145 BERGLIDEN 20 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:15 NORRA ARÖDSVÄGEN 8 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:16 NORRA ARÖDSVÄGEN 6 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:17 NORRA ARÖDSVÄGEN 10 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:18 BERGLIDEN 7 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:20 FLÖGEN 150 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:220 BERGLIDEN 2 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:224 HOBBYVÄGEN 5 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:239 NORRA ARÖDSVÄGEN 16 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:239 NORRA ARÖDSVÄGEN 18 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:239 x KS2018/1106
ARÖD 2:240 BERGLIDEN 4 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:24 HOBBYVÄGEN 6 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:78 NORRA ARÖDSVÄGEN 12 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:90 BERGLIDEN 16 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:93 BERGLIDEN 7 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:94 BERGLIDEN 5 KODE KS2018/1106
ARÖD 4:103 ALFREDSVÄGEN 7 KODE KS2018/1106
ARÖD 4:105 ALFREDSVÄGEN 6 KODE KS2018/1106
ARÖD 4:106 ALFREDSVÄGEN 8 KODE KS2018/1106
ARÖD 4:107 ALFREDSVÄGEN 10 KODE KS2018/1106
ARÖD 4:118 SÖDRA ARÖDSVÄGEN 8 KODE KS2018/1106
ARÖD 4:14 SÖDRA ARÖDSVÄGEN 9 KODE KS2018/1106
ARÖD 4:16 SÖDRA ARÖDSVÄGEN 5 KODE KS2018/1106
ARÖD 4:18 SÖDRA ARÖDSVÄGEN 11 KODE KS2018/1106
ARÖD 4:19 SÖDRA ARÖDSVÄGEN 7 KODE KS2018/1106
ARÖD 4:20 SÖDRA ARÖDSVÄGEN 3 KODE KS2018/1106
ARÖD 4:21 SÖDRA ARÖDSVÄGEN 1 KODE KS2018/1106
ARÖD 4:50 ALFREDSVÄGEN 5 KODE KS2018/1106
FLÖGEN 1:17 FLÖGEN 140 KODE X KS2018/1106
FLÖGEN 1:2 FLÖGEN 160 KODE X KS2018/1106
FLÖGEN 1:22 NORRA ARÖDSVÄGEN 2 KODE KS2018/1106
ARÖD 2:226 X KS2018/1106 vägar o extramark

ARÖD 4:5 X KS2018/1106 vägar o extramark
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-07
Sida 14 (28)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 107/2021

Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1 (Dnr 
KS2021/0903)
Sammanfattning
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och 
dagvatten finns. I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som 
innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om föreläggande för Kungälvs kommun att 
inrätta verksamhetsområde för fastigheter i Aröd. 

Fastigheter som föreslås ingå i kommunalt verksamhetsområde Aröd etapp 1 framgår av 
bilaga 1 (karta) samt bilaga 2 (fastighetsförteckning). Beslut om verksamhetsområde innebär 
att kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för tillhandahållande av 
vattentjänster till fastigheter angivna i bilaga 2.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1
Bilaga Verksamhetsområde Aröd etapp 1, bilaga 1
Bilaga Fastighetsförteckning verksamhetsområde Aröd etapp 1, bilaga 2

Förslag till Kommunstyrelsen
Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten upprättas, 
i enlighet med vattentjänstlagen och Länsstyrelsens beslut, för fastigheter angivna i 
bilaga 2 (Fastighetsförteckning verksamhetsområde Aröd etapp 1) daterad 2021-06-
22

__________

Expedieras till: 
Samhälle och 
utveckling, 
Martin Hollertz
Sten-Ove Dahllöf

För kännedom till: 
Samhälle och 
utveckling, 
Elisabeth Wegèn, 
Anna Hammarstrand
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 263/2021

Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1 (Dnr 
KS2021/0903)
Sammanfattning
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och 
dagvatten finns. I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som 
innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om föreläggande för Kungälvs kommun att 
inrätta verksamhetsområde för fastigheter i Aröd. 

Fastigheter som föreslås ingå i kommunalt verksamhetsområde Aröd etapp 1 framgår av 
bilaga 1 (karta) samt bilaga 2 (fastighetsförteckning). Beslut om verksamhetsområde innebär 
att kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för tillhandahållande av 
vattentjänster till fastigheter angivna i bilaga 2.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1
Bilaga Verksamhetsområde Aröd etapp 1, bilaga 1
Bilaga Fastighetsförteckning verksamhetsområde Aröd etapp 1, bilaga 2
Bilaga Protokollsutdrag - Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1 - 
Utskottet för Samhälle och utveckling

Förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten 
upprättas, i enlighet med vattentjänstlagen och Länsstyrelsens beslut, för 
fastigheter angivna i bilaga 2 (Fastighetsförteckning verksamhetsområde Aröd 
etapp 1) daterad 2021-06-22

__________

Expedieras till: 
Samhälle och 
utveckling, 
Martin Hollertz
Sten-Ove Dahllöf

För kännedom till: 
Samhälle och 
utveckling, 
Elisabeth Wegèn, 
Anna Hammarstrand
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 263/2021

Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1 (Dnr 
KS2021/0903)
Sammanfattning
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och 
dagvatten finns. I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som 
innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om föreläggande för Kungälvs kommun att 
inrätta verksamhetsområde för fastigheter i Aröd. 

Fastigheter som föreslås ingå i kommunalt verksamhetsområde Aröd etapp 1 framgår av 
bilaga 1 (karta) samt bilaga 2 (fastighetsförteckning). Beslut om verksamhetsområde innebär 
att kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för tillhandahållande av 
vattentjänster till fastigheter angivna i bilaga 2.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1
Bilaga Verksamhetsområde Aröd etapp 1, bilaga 1
Bilaga Fastighetsförteckning verksamhetsområde Aröd etapp 1, bilaga 2
Bilaga Protokollsutdrag - Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1 - 
Utskottet för Samhälle och utveckling

Förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten 
upprättas, i enlighet med vattentjänstlagen och Länsstyrelsens beslut, för 
fastigheter angivna i bilaga 2 (Fastighetsförteckning verksamhetsområde Aröd 
etapp 1) daterad 2021-06-22

__________

Expedieras till: 
Samhälle och 
utveckling, 
Martin Hollertz
Sten-Ove Dahllöf

För kännedom till: 
Samhälle och 
utveckling, 
Elisabeth Wegèn, 
Anna Hammarstrand



5 Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1 - KS2021/0903-2 Protokollsutdrag - Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1 - Utskottet för Samhälle och utveckling : Protokollsutdrag - Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1 - Utskottet för Samhälle och utveckling

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-07
Sida 14 (28)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 107/2021

Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1 (Dnr 
KS2021/0903)
Sammanfattning
Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta 
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spill- och 
dagvatten finns. I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som 
innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat om föreläggande för Kungälvs kommun att 
inrätta verksamhetsområde för fastigheter i Aröd. 

Fastigheter som föreslås ingå i kommunalt verksamhetsområde Aröd etapp 1 framgår av 
bilaga 1 (karta) samt bilaga 2 (fastighetsförteckning). Beslut om verksamhetsområde innebär 
att kommunen med stöd av vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för tillhandahållande av 
vattentjänster till fastigheter angivna i bilaga 2.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Upprättande av verksamhetsområde för utbyggnad av Aröd E1
Bilaga Verksamhetsområde Aröd etapp 1, bilaga 1
Bilaga Fastighetsförteckning verksamhetsområde Aröd etapp 1, bilaga 2

Förslag till Kommunstyrelsen
Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten upprättas, 
i enlighet med vattentjänstlagen och Länsstyrelsens beslut, för fastigheter angivna i 
bilaga 2 (Fastighetsförteckning verksamhetsområde Aröd etapp 1) daterad 2021-06-
22

__________

Expedieras till: 
Samhälle och 
utveckling, 
Martin Hollertz
Sten-Ove Dahllöf

För kännedom till: 
Samhälle och 
utveckling, 
Elisabeth Wegèn, 
Anna Hammarstrand
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KOMMUNKANSLIET
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se
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Handläggarens namn
Karolina Lovric

9/30/2021

Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035 (Dnr KS2020/0250-14)
Sammanfattning
Under våren 2019 påbörjades arbetet med att ta fram näringslivsstrategin i samarbete 
Västsvenska Handelskammaren. 

Västsvenska handelskammaren satte, tillsammans med representanter från ledningen i 
Kungälvs kommun, samman två fokusgrupper med lokala företagsrepresentanter. En grupp 
bestående av industri- och tjänsteföretag, en annan med företag inom besöksnäring och 
detaljhandel. Även Kungälvs kommun satte samman två fokusgrupper, en med politiskt 
förtroendevalda från alla partier och en med kommunala chefstjänstepersoner samt Vd:ar 
från kommunala bolag.

Näringslivet kan delas in i flera grupper såsom tjänsteföretag, tillverkning, hotell- och 
restaurang, turism och dagligvaruhandel.

Tolv remissvar inkom vid sista remissförfarandet. Sammantaget har förslag på 
näringslivsstrategi och kommande arbete erhållit positiv respons. Då kommunens styrande 
dokument ligger på olika nivåer och med olika sträckning i tid, kommer det att krävas 
ytterligare arbete med handlingsplaner där strategin omsätts. 

Eftersom näringslivsstrategin för Kungälvs kommun 2035 ligger på en övergripande nivå 
som stäcker sig till 2035, är detta kompassen i arbetet med näringslivsfrågor i Kungälvs 
kommun.
Strategin kan ses som ”vadet” och handlingsplanerna som ska tas fram i genomförandet av 
strategin som ”huret”, i det som ska uppnås fram till 2035. 

Indikatorerna i näringslivsstrategin är valda för att kunna följas upp under dess gällande. 
Indiktatorna är redan befintliga för att knyta an till förvaltningens redan pågående arbete. I 
handlingsplanerna kommer indikatorer för Agenda 2030 att specificeras och användas

Förvaltningen föreslår därmed: 
1. Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035 antas.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram handlingsplaner kopplade till det de tre 

målen i näringslivsstrategin utifrån Agenda 2030. 

Juridisk bedömning 
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Näringslivstrategin är ett övergripande styrande dokument som anger riktningen för 
kommunens arbete med näringslivet. Kommunallagens 1 § i andra kapitel förtydligar att 
kommuner får själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till 
kommunens område. Vidare fastställer 8 § att kommuner får genomföra åtgärder för att 
allmänt främja näringslivet i kommunen. Näringslivsstrategin riktar sig till näringslivet 
generellt, inte till specifika grenar eller verksamheter. 

Bakgrund

Inför att den gällande Näringslivsplan för ökad tillväxt 2016-2020 skulle sluta gälla, 
beslutade Kungälvs kommun att ta fram en ny näringslivsstrategi. Under våren 2019 
påbörjades arbetet med att ta fram näringslivsstrategin under ledning av Västsvenska 
Handelskammaren. Modellen för framtagandet som användes byggde på fokusgrupper. 

Genom en väl beprövad process identifierade dessa fokusgrupper sin syn på Kungälvs 
kommuns framtida riktning, mål och strategi kopplat till näringslivets förutsättningar. 
Processen ledde fram till en rapport som gav Kungälvs kommun ett underlag för att forma 
och besluta om en framtida näringslivsstrategi. Utgångspunkten var att intressenter från 
såväl Kungälvs kommun som näringslivet genom processen har varit delaktiga i att ta fram 
underlaget. 

Processdesign
Processen utgjordes av totalt fem olika mötesomgångar där representanter från den 
kommunala politiken, tjänstepersoner och näringslivet i Kungälv har arbetat på varsitt håll 
med att konkretisera sina visioner och önskemål om hur Kungälv och det lokala näringslivet 
kan samverka mot en målbild år 2035. 

Västsvenska handelskammaren satte, tillsammans med representanter från ledningen i 
Kungälvs kommun, samman två fokusgrupper med lokala företagsrepresentanter. En grupp 
bestående av industri- och tjänsteföretag, en annan med företag inom besöksnäring och 
detaljhandel. Även Kungälvs kommun satte samman två fokusgrupper, en med politiskt 
förtroendevalda från alla partier och en med kommunala chefstjänstepersoner samt Vd:ar 
från kommunala bolag.
 
Utöver dessa fem mötesomgångar har samtliga grupper vid två tillfällen mötts i 
tvärfunktionella grupper. En grundläggande del i processen är att alla inblandade hade en 
gemensam plattform att utgå ifrån. I denna beaktas utifrån- och in perspektiv, 
omvärldsperspektiv samt regionens och kommunens utgångspunkt. 

Detta arbete har till stor del tagit avstamp i och tagit inspiration från det 
näringslivsstrategiska program som Business Region Göteborg (BRG) har tagit fram för och i 
samverkan med Göteborgs Stad under 2017–2018. Det näringslivsstrategiska programmet har 
ett regionalt perspektiv och trycker på vikten av att gemensamt i Göteborgsregionen arbeta 
för ett hållbart och frodande näringsliv. Företagsklimatet ska vara fördelaktigt för alla 
aktörer som är verksamma i regionen. Även om Göteborg är regionens kärna och motor är 
det viktigt att alla parter tar sitt ansvar och på ett samordnat sätt agerar genomtänkt för att 
åstadkomma den förändring som krävs.
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Det som framkom i processen sammanställdes av Västsvenska Handelskammaren i en 
rapport: Fokus Kungälv – för ett bättre lokalt företagsklimat. Utifrån rapporten togs ett 
första utkast till näringslivsstrategi fram som skickades på remiss till dem som varit delaktiga 
i processarbetet.

Synpunkterna från den första remissomgången sammanställdes och utkastet uppdaterades 
och skickades därefter ut på remiss en andra gång. Denna gång fick alla som ville, inkomma 
med synpunkter på utkastet.

Tolv remissvar inkom och utkastet bearbetades, där vissa av remissvaren beaktades.

I det näringslivsstrategiska programmet som BRG arbetar utifrån, finns en målbild, ett 
övergripande mål och tre underliggande mål. Målbilden uttrycker viljeinriktningen för vad 
som ska uppnås genom det samlade arbetet med näringslivsutveckling till år 2035 och 
Kungälvs kommuns målår är satt i samklang med detta program. 

Programstrukturen för Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035 är densamma som i 
det näringslivsstrategiska programmet som BRG tagit fram, men utgår från Kungälvs 
kommun och dess förutsättningar.

För att genomföra näringslivsstrategin kommer handlingsplaner att tas fram för de tre 
målen. 
År 2021 och 2022 fokuseras handlingsplanerna på mål 3: Företagsklimat och 
innovationskraft. År 2023 och 2024 tas handlingsplaner fram för mål 1: 
Kompetensförsörjning och attraktionskraft och år 2025 och 2026 fortsätter arbetet med 
handlingsplaner för mål 2: Samhällsplanering. I handlingsplanerna kommer ansvar och 
tidpunkt för genomförande att anges.

Verksamhetens bedömning
Tolv remissvar inkom vid sista remissförfarandet. Sammantaget har förslag på 
näringslivsstrategi och kommande arbete erhållit positiv respons. Då kommunens styrande 
dokument ligger på olika nivåer och med olika sträckning i tid, kommer det att krävas 
ytterligare arbete med handlingsplaner där strategin omsätts. 

Kommunens förslag med anledning av remissvaren

I och med att näringslivsstrategin för Kungälvs kommun 2035 ligger på en övergripande 
nivå som stäcker sig till 2035, är detta kompassen i arbetet med näringslivsfrågor i Kungälvs 
kommun.

Strategin kan ses som ”vadet” och handlingsplanerna som ska tas fram i genomförandet av 
strategin som ”huret”, i det som ska uppnås fram till 2035. Därför kommer en del av 
remissvaren att beaktas i det kommande arbetet med handlingsplaner. 

Vissa av noteringarna i remissvaren handlade om specifika indikatorer som ska användas vid 
arbetet med målen i strategin. För att göra arbetet med näringslivsfrågorna så långsiktigt som 
möjligt och samtidigt skapa en fördjupad kunskap i förvaltningen kring näringslivsfrågor, 
kommer inga nya indikatorer att sättas, utan redan befintliga indikatorer som används i 
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kommunens måluppfyllelse i bland annat Stratsys, kommer att vara en del av 
näringslivstrategin. De kommentarer i remissvaren som kunde arbetas in i 
näringslivsstrategin i detta skede har beaktats och inarbetats in i dokumentet.  

Indikatorerna i näringslivsstrategin är valda för att kunna följas upp under dess gällande. 
Indiktatorna är redan befintliga för att knyta an till förvaltningens redan pågående arbete. I 
handlingsplanerna kommer indikatorer för Agenda 2030 att specificeras och användas.  

De olika delarna och indikatorerna i näringslivsstrategin är avstämda med förvaltningens 
berörda verksamheter.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet avseende näringslivsstrategi lägger grunden för det långsiktiga arbetet med 
näringslivet och målen som gemensamt ska uppnås. Detta berör kommunfullmäktiges 
strategiska mål om att medborgare och näringsliv ska känna ett ökat förtroende för Kungälvs 
kommun.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Näringslivsstrategin lägger grunden för kommunens långsiktiga arbete med näringslivet och 
målen inom flera områden såsom utbildning, sysselsättning och hållbarhet. Arbetet och 
styrdokumentet har sin grund i Agenda 2030. Ett innovativt och dynamiskt näringsliv och 
ett bra entreprenörs- och företagsklimat, med en mångfald av företag och företagare är 
avgörande för omställningen till en hållbar utveckling. En mångfald av företag och 
arbetsplatser skapar även goda förutsättningar för ökad sysselsättning och ett nära samarbete 
mellan kommun och näringsliv inom utbildningsområdet, ger ökade möjligheter inom 
bland annat kompetenshöjande insatser och utbildning. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Det finns inga nuvarande gällande politiska styrdokument som specifikt styr arbetet med 
näringslivet. 
Näringslivsstrategin gäller för hela kommunens verksamhet, oavsett driftsform. 
Näringslivsstrategin ligger i linje med kommunens översiktsplan (ÖP), kommunens program 
för social hållbarhet, Agenda 2030 och det näringslivsstrategiska programmet 2018 – 2035, 
framtaget av Business Region Göteborg i samverkan med Göteborgsregionen.

Syftet med program för social hållbarhet är att tillsammans med civilsamhället, näringslivet, 
hälso- och sjukvården och övriga offentliga institutioner öka innanförskapet i vår kommun. 
Detta ligger i linje med mål och strategier i näringslivsstrategin. Vidare har Kungälvs 
kommun
och olika samhällsfunktioner såsom näringsliv, polis, arbetsförmedling, bostadsbolag, 
föreningsliv, kyrkor, och ideella organisationer en samverkan genom det så kallade 
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Samhällskontraktet. Tillsammans har man arbetat fram idéer till hur man gemensamt kan 
bidra till ett socialt hållbart samhälle och den sociala översiktsplanens konkreta mål.

Översiktsplanen ska vara vägledande vid framtagande av detaljplaner och bygglov. I 
näringslivsstrategin lyfts arbetet med detaljplaner fram som en del i hållbar planering och 
skapande av förutsättningar för nyetableringar av företag och expansioner av redan befintliga 
företag och aktörer.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Näringslivsstrategin är ett övergripande dokument som visar riktningen för 
näringslivsarbetet i Kungälvs kommun. Dokumentet ska vara vägledande för tjänstemän, 
näringslivet och andra aktörer och skapa samsyn i arbetet. Det skapar även en tydlighet för 
kommuninvånare, vilket är positivt ur ett flertal av perspektiven, såsom brukar-, 
skattebetalar- och näringslivsperspektivet.

Ekonomisk bedömning
Näringslivsstrategin är ett övergripande dokument som visar riktningen för 
näringslivsarbetet i Kungälvs kommun och innebär inte ett nytt projekt eller nya satsningar. 
Arbetet ryms inom ram och ordinarie uppdrag. 

Förslag till beslut
1. Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035 antas.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram handlingsplaner kopplade till det de tre 

målen i näringslivsstrategin utifrån Agenda 2030. 

Haleh Lindqvist Erik Lindskog 
kommundirektör administrativ chef 

Expedieras till: 

För kännedom till:
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1. Inledning 
Detta dokument syftar till att på ett övergripande plan ange målen med och inriktningen för 
kommunens hållning till och arbete med näringslivsfrågor. 

 
Under 2019/2020 pågick ett arbete med Västsvenska Handelskammaren, utifrån en väl 
beprövad process. Under processen träffades tre olika fokusgrupper; en fokusgrupp med 
representanter från lokala näringslivet, en med politiker och en med kommunala 
tjänstepersoner. De har fått identifiera sin syn på framtida riktning, mål och strategi som 
kopplats till näringslivets förutsättningar. Resultatet av projektet utgör grunden till 
kommunens framtida riktning, mål och strategier för näringslivsutvecklingen. Slutsatserna 
sammanställdes i en strategirapport som har legat till grund för det fortsatta arbetet. 
 
Näringslivsstrategin innehåller tre mål och sex strategier och kommer att kompletteras med 
operativa handlingsplaner, där konkreta mål och ansvar framgår, som kommer att ha årlig 
översyn. 

 

2. Relation till andra styrdokument och omfattning 
Strategin gäller för hela kommunens verksamhet, oavsett driftsform. Näringslivsstrategin 
ligger i linje med kommunens översiktsplan (ÖP), kommunens program för social hållbarhet, 
Agenda 2030 och det näringslivsstrategiska programmet 2018 – 2035, framtaget av Business 
Region Göteborg i samverkan med Göteborgsregionen. 

 

3. Syfte och avgränsningar  
Strategin ska tala om hur Kungälvs kommun ska arbeta för att skapa bättre förutsättningar 
för företagande. En samsyn av näringslivspolitiken är av stort vikt för ett gott företagsklimat. 
Strategin utgår ifrån att god kvalitet i skola, vård och omsorg är grunden för ett gott 
företagsklimat. Tillgång till bra bostäder är också en grundförutsättning för ett blomstrande 
näringsliv men behandlas inte i denna strategi. 
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4. Programstruktur  
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5. Målbild 2035 
Kungälvs kommuns näringslivs målbild för 2035 tar sitt avstamp i de regionala mål som övriga 

GR-kommuner arbetar utifrån. Den har formulerats i dialog med näringsliv, lokala 

företagarföreningar, akademi, politiker, förvaltningar och kommunala bolag samt regionala 

samarbetspartners. Näringslivet kan delas in i flera grupper såsom tjänsteföretag, tillverkning, 

hotell- och restaurang, turism och dagligvaruhandel. Målbilden uttrycker kommunens 

viljeinriktning för vad som ska uppnås genom det samlade arbetet med näringslivsutveckling till 

år 2035. Målåret är satt i samklang med det näringslivsstrategiska programmet 2018 – 2035, 

framtaget av Business Region Göteborg 

Kungälvs kommun är en regional förebild för förmågan att samarbeta – i en miljö där 

människor utvecklas och trivs. Näringslivet har fullt stöd från kommunen och kan 

känna stolthet över att verka i en av världens mest nytänkande storstadsregioner. 

 

 

I målbilden utrycks att Kungälvs kommun ska vara en regional förebild för sin 

samverkansförmåga. Det innebär en utvecklad samverkan mellan kommunen, näringslivet, 

akademin och ideella sektorn, samt med regionala aktörer, både nationellt och internationellt. 

Syftet med denna utvecklade samverkan är att skapa ett näringslivsklimat som präglas av 

nytänkande, där nya lösningar snabbt fångas upp och där människor kan utvecklas och trivas.  

Målbilden uttrycker också att kommunen ska skapa gynnsamma förutsättningar för och ge stöd 

till näringslivet. Detta stöd kan bland annat manifesteras genom en effektiv handläggning av 

ärenden och god service från både tjänstepersoner och politiker. Stödet uttrycks även i de 

övergripande processerna, som skapar möjligheter för företag att växa, skolor som utvecklar bra 

kompetens, samt stort utbud av bostäder av olika slag.   

 

6. Tre mål och åtta indikatorer  
Det övergripande målet för Kungälvs kommuns näringslivsstrategi är att skapa förutsättningar 

för: 

Minst 4 200 nya jobb till 2035  

Med nya jobb avses 4 200 fler sysselsatta från 2016 till 2035 i Kungälvs kommun.  

För att uppnå den långsiktiga målbilden och det övergripande målet, har tre underliggande mål 

formulerats. Målen tar fasta på de strategiska områden som näringslivsstrategin omfattar. De tre 

underliggande målen är: 
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Mål 1: Kompetensförsörjning och attraktionskraft 

Kungälvs kommun är en del av en storstadsregion i Europa som på ett framgångsrikt sätt 

kan tillvarata kompetens och attrahera talang. 

Mål 2: Samhällsplanering 

Kungälvs kommun är en del av en storstadsregion i Europa som erbjuder goda 

förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt.  

Mål 3: Företagsklimat och innovationskraft 

Kungälvs kommun är en del av en storstadsregion i Europa som har ett mycket gott klimat 

för företagande och innovation. 

Till varje mål kopplas prioriterade indikatorer och önskvärt läge för dessa, för att kunna följa 

målens utveckling vid uppföljning. De prioriterade indikatorerna kommer kontinuerligt att ses 

över för att säkerställa att de mäter vad som avses, samt kompletteras om nya indikatorer 

uppkommer som är bättre lämpade till att mäta måluppfyllelse. 

I följande stycken beskrivs vart och ett av målen, de prioriterade indikatorer som används för att 

följa målens utveckling, samt önskat läge för dessa indikatorer.  

 

Mål 1: Kompetensförsörjning och attraktionskraft 
 

Kungälvs kommun är en del av en storstadsregion i Europa som på framgångsrikt sätt 

kan tillvarata kompetens och attrahera talang. 

Det första målet har fokus på människan och att tillvarata varje människas inneboende drivkraft 

och talang. För att Kungälvs kommun ska lyckas nå målet, krävs ett strategiskt arbete inom 

kompetensförsörjning och attraktionskraft. 

Önskat läge: 

• Fler samverkansprojekt per år skola/näringsliv  

• Fler antal sysselsatta 

• Öka antalet arbetsställen (då ett företag kan finnas på flera platser) 

Prioriterade indikatorer:  

• Antal samverkansprojekt skola/näringsliv 

• Antal sysselsatta 

• Antal arbetsställen 
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Mål 2: Samhällsplanering 

Kungälvs kommun är en del av en storstadsregion i Europa som 
erbjuder goda förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt. 

Det andra målet har fokus att skapa en hållbar tillväxt ur samtliga dimensioner – den ekonomiska, 

den ekologiska och den sociala. Agenda 2030 är vägledande för kommunen här. 

För att Kungälvs kommun ska lyckas nå målet, krävs ett internt strategiskt arbete inom hela det 

regionala samhällsplaneringsområdet, teknisk och fysisk infrastruktur, tillgänglighet, 

markberedskap och fysisk planering. 

Önskat läge: 

• Ökad differentiering av näringslivet i Kungälvs kommun

• Ökat antal företagsetableringar

• Ge förutsättningar för att redan befintliga företag ska kunna stanna kvar och utveckla sin

verksamhet

Prioriterade indikatorer: 

• Antal branscher representerade i kommunen.

• Antal startklara hektar för verksamhetsetablering och kontor

• Antal sysselsatta

Mål 3: Företagsklimat och innovation 

Kungälvs kommun är en del av en storstadsregion i Europa som har bäst 
klimat för företagande. 

Det tredje målet har fokus på näringslivsklimatet och att skapa gynnsamma förutsättningar för 

nya företag att etableras, befintliga företag att växa och innovationer att utvecklas. För att 

Kungälvs kommun ska lyckas nå målet, krävs ett strategiskt arbete inom företagsklimat och 

innovationskraft. 

Önskat läge: 

• Förbättra Kungälvs kommuns index i SKRs Insikt

• Bättre placering i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet
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Prioriterade indikatorer:  

• SKRs Insikt årliga index 

• Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet  

 

7. Sex strategier för att stärka näringslivets förutsättningar 
Utifrån de utmaningar som Kungälvs kommun och regionen står inför, samt de prioriteringar 

som framkommit i dialogen med näringslivet, har sex strategiska områden identifierats. För att 

Kungälvs kommun ska lyckas uppnå målbild och mål, måste ett strategiskt arbete drivas inom 

samtliga dessa områden: 

 

• Kompetensförsörjning 

• Attraktionskraft 

• Infrastruktur och tillgänglighet 

• Markberedskap och fysisk planering 

• Företagsklimat 

• Innovation 

 

Strategi 1: Kompetensförsörjning 
 

Kungälvs kommun tillvaratar och attraherar kompetens. 

Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för att 

näringslivet i Kungälvs kommun ska vara konkurrenskraftigt och fortsätta utvecklas. För att säkra 

morgondagens kompetensförsörjning ska Kungälvs kommun arbeta aktivt med att identifiera och 

tillvarata den kompetens som redan finns här, samt attrahera kompetens regionalt och nationellt. 

 

Det gör Kungälvs kommun genom att: 

• Utveckla skola-näringslivssamverkan och låta entreprenörskap löpa som en röd tråd 

genom hela utbildningssystemet. 

• Stödja kompetenshöjande åtgärder för företagen i samverkan med hela 

utbildningsväsende och regionala näringslivsorganisationer. 

 

Strategi 2: Attraktionskraft 
 

Kungälvs kommun är en attraktiv plats att besöka, verka och bo i. 
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Tillväxten har en regional logik och det är regioner snarare än kommuner som konkurrerar om 

kompetens och kapital. Kungälvs kommun ska vara en plats som är attraktiv att besöka, verka 

och bo i. För att vara det behöver Kungälvs kommun både leverera en god samhällsservice och 

förmedla berättelsen om Kungälvs kommun som attraktiv plats. 

 

Det gör Kungälvs kommun genom att: 

• Visa öppenhet för att attrahera investeringar och stödja företagsetableringar. 

• Kraftsamla marknadsföringen av Kungälvs som etablerings- och besöksort.  

• Verka för att fler besöksnäringsföretag arbetar utifrån Agenda 2030. 

 

Strategi 3: Infrastruktur och tillgänglighet 
 

Kungälvs kommun har en fungerande infrastruktur och god 
tillgänglighet. 

Med sitt geografiska läge med närheten till Göteborg och Oslo och dess starka position som 

internationell logistiknod samt direkt tillgång till vattenvägar, nationellt som internationellt, har 

Kungälvs kommun en gynnsam placering för företagsverksamhet. 

 

Det gör Kungälvs kommun genom att: 

• Verka för bra infrastruktur och goda kommunikationer inom kommunen och regionalt. 

• Verka för ökad kollektiv jobbpendling. 

 

Strategi 4: Markberedskap och fysisk planering 
 

Kungälvs kommun erbjuder innovativa möjligheter till verksamhetsmark 
och fysisk planering. 

För att underlätta näringslivets etablering och expansion, behöver Kungälvs kommun, 

tillsammans med Göteborgsregionen, planera för tillväxt.  

 

Det gör Kungälvs kommun genom att: 

• Prioritera personal- och kompetensintensiva företagsetableringar.  

• Tillhandahålla startklara hektar för verksamhetsetablering och kontor. 

• Se över befintliga verksamhetsområden och detaljplaner för att kunna förtäta dessa 

områden. 
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Strategi 5: Företagsklimat 
 

I Kungälvs kommun är det enkelt att driva företag. 

Ett positivt företagsklimat är en förutsättning för att näringslivet ska fortsätta välja Kungälvs 

kommun som bas för etablering och expansion. I Kungälvs kommun ska det vara enkelt att driva 

företag. 

Det gör Kungälvs kommun genom att: 

• Fortsätta att aktivt arbeta med attityder till och förståelse för företag och företagande hos 

politiker och tjänstemän. 

• Arbeta systematiskt med att förenkla kommunens processer ur ett näringslivsperspektiv.  

• Tillhandahålla snabb, enkel och tillgänglig myndighetsutövning. 

• Kommunen ska vara en attraktiv kund som stimulerar marknadsaktörer att lämna anbud. 

Små och medelstora företags behov och förutsättningar ska särskilt beaktas. 

 

 

Strategi 6: Innovation 
 

Kungälvs kommun stärker näringslivets förutsättningar för innovation 

Kungälvs kommun ligger i Sveriges viktigaste industriregion som är basen för flera globala 
kunskapsintensiva tillverkningsföretag. Det skapar unika förutsättningar för regionen att vara 
testarena för utveckling av ny teknik, nya processer och affärsmodeller som kan lösa framtidens 
samhällsutmaningar. Kungälvs kommun ska stödja denna utveckling genom att stärka 
näringslivets förutsättningar för innovation och inom kommunen vara öppen för innovationer i 
sina verksamheter.  

 

Det gör Kungälvs kommun genom att:  

• Arbeta för ökad digitalisering och ny teknik. 

• Initiera, utveckla och samordna klusterinitiativ och strategiska samverkansprojekt där 

kompetenser korsbefruktas.  

• Positionera regionen som internationellt ledande test- och demomiljö för hållbara 

lösningar på samhällsutmaningar.  

• Bidra till Göteborgs position som den innovativa motorn i svenskt näringsliv.  

• Satsa aktivt på kreativa näringar som katalysator för innovation. 
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8. Strategins funktion  
Strategin ska betraktas som en plattform för vidare arbete med såväl näringslivsservice som mer 
övergripande frågor.  

 
En näringslivsstrategi är levande och föränderlig över tiden, och ska därför revideras löpande 
2025, 2030 samt 2035. Den kommer att kompletteras med operativa handlingsplaner där 
konkreta mål och ansvar framgår. 
 
 

9. Kommunens roll 
Kommunen ska stärka samverkan med det lokala näringslivet samt näringslivs- och regionala 
organisationer. Kommunen ska förtydliga rollfördelningen mellan kommun och näringsliv. 
Kommunen ska fortsätta utveckla kompetensen i kommunen kring företagande samt utveckla 
attitydarbetet. Kommunen ska ha goda kunskaper om tillgängliga resurser inom och utanför 
kommunen.  
 
 

10. Organisation/uppföljning 
 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens näringslivspolitik, vilken leds, samordnas och 
bereds av kommunstyrelsens presidium. 
 
 Kommunstyrelsen: 

• Fastställer strategin för Kungälvs kommuns arbete med näringslivsfrågor. 

• Fastställer riktlinjer för näringslivsarbetet. 

• Följer arbetet årligen, i samband med årsredovisningen.  

• Ansvarar för samordning, uppföljning och utvärdering av denna strategi.  

• Ansvarar för samverkan och samarbete med näringslivet.  

 

Etablerande av näringslivsforum 
Då inflytandet och påverkan från det lokala näringslivet är viktig, föreslås att ett näringslivsforum 

inrättas. Syftet är att det ska vara en naturlig koppling mellan kommun och näringsliv där 

näringslivsrepresentanter kan vara med och påverka Kungälvs kommuns utveckling med 

övergripande frågor, dock inte hantering av enskilda ärenden. En levande dialog mellan 

kommunens företag, kommunens politiker och tjänstepersoner är mycket viktig för att nå ett 

lyckat resultat. 

Näringslivsforumet föreslås träffas en gång per halvår och alla företag i kommunen bjuds in att 

delta vid dessa tillfällen. Arbetet med näringslivsfrågorna belyses såväl från Kungälvs kommuns 

sida som från näringslivets sida.  

KS presidium samt kommundirektör, tjänstepersoner inom näringsliv och kommunikation deltar. 

Vid behov bjuds berörda politiker och tjänstepersoner in.  
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Förvaltningen  
Det övergripande arbetet med omvärlds- och tillväxtfrågor handläggs inom förvaltningen, som 
även ansvarar för övergripande marknadsföring av kommunen.  
 
Förvaltningen: 

• Ansvarar för löpande näringslivsservice genom kommunens näringslivsstrateg med stöd 
av kommunens kundcenter.  

• Ansvarar för det övergripande arbetet med omvärlds-och tillväxtfrågor tillsammans med 
Business Region Göteborg, Västsvenska Handelskammaren, Göteborgsregionen, Västra 
Götalandsregionen och flera lokala och regionala samverkanspartners. 

• Ansvarar för övergripande marknadsföring av kommunen.  

• Ansvarar för etableringsfrågorna i samarbete med kommunens bolag. 

 

Näringslivet 
För att näringslivsstrategin ska kunna genomföras har även näringslivet ett ansvar. 
 
Näringslivet: 

• Samverkar med Kungälvs kommun i relevanta frågor. 

• Tar tag i målkonflikter i ett tidigt skede. 

• Följer det arbetssätt som gemensamt tagits fram i arbetet med Västsvenska 
Handelskammaren 2019–2020. 

• Deltar i processarbete. 

• Deltar i näringslivsforum. 
 
 

11. Utvärdering och giltighetstid  
Strategin revideras och utvärderas 2025, 2030 och 2035. 
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 261/2021

Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035 (Dnr KS2020/0250)
Under våren 2019 påbörjades arbetet med att ta fram näringslivsstrategin i samarbete 
Västsvenska Handelskammaren. 

Västsvenska handelskammaren satte, tillsammans med representanter från ledningen i 
Kungälvs kommun, samman två fokusgrupper med lokala företagsrepresentanter. En grupp 
bestående av industri- och tjänsteföretag, en annan med företag inom besöksnäring och 
detaljhandel. Även Kungälvs kommun satte samman två fokusgrupper, en med politiskt 
förtroendevalda från alla partier och en med kommunala chefstjänstepersoner samt Vd:ar 
från kommunala bolag.

Näringslivet kan delas in i flera grupper såsom tjänsteföretag, tillverkning, hotell- och 
restaurang, turism och dagligvaruhandel.

Tolv remissvar inkom vid sista remissförfarandet. Sammantaget har förslag på 
näringslivsstrategi och kommande arbete erhållit positiv respons. Då kommunens styrande 
dokument ligger på olika nivåer och med olika sträckning i tid, kommer det att krävas 
ytterligare arbete med handlingsplaner där strategin omsätts. 

Eftersom näringslivsstrategin för Kungälvs kommun 2035 ligger på en övergripande nivå 
som stäcker sig till 2035, är detta kompassen i arbetet med näringslivsfrågor i Kungälvs 
kommun.
Strategin kan ses som ”vadet” och handlingsplanerna som ska tas fram i genomförandet av 
strategin som ”huret”, i det som ska uppnås fram till 2035. 

Indikatorerna i näringslivsstrategin är valda för att kunna följas upp under dess gällande. 
Indiktatorna är redan befintliga för att knyta an till förvaltningens redan pågående arbete. I 
handlingsplanerna kommer indikatorer för Agenda 2030 att specificeras och användas

Förvaltningen föreslår därmed: 
1. Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035 antas.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram handlingsplaner kopplade till det de tre 

målen i näringslivsstrategin utifrån Agenda 2030. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035
Bilaga Näringslivsstrategi Kungälvs kommun 2035

Förslag till Kommunfullmäktige
1. Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035 antas.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram handlingsplaner kopplade till det de tre 

målen i näringslivsstrategin utifrån Agenda 2030. 
__________
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 261/2021

Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035 (Dnr KS2020/0250)
Under våren 2019 påbörjades arbetet med att ta fram näringslivsstrategin i samarbete 
Västsvenska Handelskammaren. 

Västsvenska handelskammaren satte, tillsammans med representanter från ledningen i 
Kungälvs kommun, samman två fokusgrupper med lokala företagsrepresentanter. En grupp 
bestående av industri- och tjänsteföretag, en annan med företag inom besöksnäring och 
detaljhandel. Även Kungälvs kommun satte samman två fokusgrupper, en med politiskt 
förtroendevalda från alla partier och en med kommunala chefstjänstepersoner samt Vd:ar 
från kommunala bolag.

Näringslivet kan delas in i flera grupper såsom tjänsteföretag, tillverkning, hotell- och 
restaurang, turism och dagligvaruhandel.

Tolv remissvar inkom vid sista remissförfarandet. Sammantaget har förslag på 
näringslivsstrategi och kommande arbete erhållit positiv respons. Då kommunens styrande 
dokument ligger på olika nivåer och med olika sträckning i tid, kommer det att krävas 
ytterligare arbete med handlingsplaner där strategin omsätts. 

Eftersom näringslivsstrategin för Kungälvs kommun 2035 ligger på en övergripande nivå 
som stäcker sig till 2035, är detta kompassen i arbetet med näringslivsfrågor i Kungälvs 
kommun.
Strategin kan ses som ”vadet” och handlingsplanerna som ska tas fram i genomförandet av 
strategin som ”huret”, i det som ska uppnås fram till 2035. 

Indikatorerna i näringslivsstrategin är valda för att kunna följas upp under dess gällande. 
Indiktatorna är redan befintliga för att knyta an till förvaltningens redan pågående arbete. I 
handlingsplanerna kommer indikatorer för Agenda 2030 att specificeras och användas

Förvaltningen föreslår därmed: 
1. Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035 antas.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram handlingsplaner kopplade till det de tre 

målen i näringslivsstrategin utifrån Agenda 2030. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035
Bilaga Näringslivsstrategi Kungälvs kommun 2035

Förslag till Kommunfullmäktige
1. Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035 antas.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram handlingsplaner kopplade till det de tre 

målen i näringslivsstrategin utifrån Agenda 2030. 
__________
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Interpellation till Miguel Odhner Kommunfullmäktige 20210902

Marstrandsfärjans släpper ut 365 ton koldioxid per år, vilket är ca tredjedel av alla utsläppen 
från kommunenen verksamheter

Det finns ett beslut på att den nuvarande färjeförbindelsen mellan Koön och Marstrandsön 
skall elektrifieras senast 2030.

Med tanke på innehållet IPCC:s senaste rapport härom vecka känns det som ett beslut som 
fattats av personer som är okunniga och helt omedvetna om den klimatkris vi redan har här 
idag och ändå mer är på väg in i.

FN:s klimatpanel IPCC visar att klimatet förändras oerhört snabbt och utan motstycke på 
tusentals år. Klimatförändringarna leder till smältande isar, stigande havsnivåer, ökad 
koncentration av nederbörd, torka, skogsbränder och allt fler tillfällen med extremväder.

Med dagens utsläppstakt kommer vi inom tio år att passera Parisavtalets mål om 1,5 graders 
temperaturhöjning, vilket är tio år tidigare än forskningen tidigare trott!

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres säger att rapporten ska tolkas som röd flagg för 
mänskligheten och att resultaten ska ses som en dödsstöt för användningen av fossila 
bränslen.

Att vänta i 10 år med att ta bort fossilt bränsle för färjan innebär att ytterligare 3650 ton 
koldioxid släpps ut och driver på klimatförändringarna. Detta får ABSOLUT INTE SKE! Här kan 
vi inte sakta maka oss framåt! Här måste vi redan nu spurta för att komma i mål i tid!

Det finns eldrift idag! Trafikverket började med eldrift redan 2009 i Hamburgsund och har 
minst 20 färjor i eldrift idag. Färjorna Helsingborg - Helsingör är eldrivna sedan 2018.

Mina frågor är följande!

1/ Förekommer det idag ett påbörjat projekt för att snarast få fram hur en projektering för 
hur en elektrifierad förbindelse ska se ut mellan Koön och Marstrandsön.

2/ Hur ser tidsplanen ut i sina olika delar och när ser man att en elektrifierad förbindelse kan 
vara i drift.

3 / Eldrift är idag den ultimata lösningen för färjetrafiken mellan Koön och Marstrandsön, 
men varför kan man inte omedelbart och under tiden fram till eldrift byta ut den fossila 
diseseln till HVO-bränsle och därmed få ner utsläppen av koldioxid till nästa noll.

Pierre Rehnlund, Liberalerna Kungälv
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Interpellation 
 
Till kommunstyrelsens ordförande 
 
För en tid sedan avverkade Bokab ett skogsområde, den så kallade 
Eklunden, i  östra Tunge i Ytterby. Enligt kommunens antagna FÖP har 
området pekats ut som ett område med höga naturvärden.  
 
Något samråd med kommunens planenhet och/eller kommunekolog inför 
avverkningen har uppenbart inte ägt rum. Inte heller de boende i närheten har 
informerats om en kommande avverkning. 
 
Händelsen väcker frågor om hur väl det kommunala bolaget arbetar för miljö 
och hållbar utveckling. Enligt Bokabs egen uppförandekod, så som den 
publicerats på hemsidan senast den 28 september i år, tycks bolaget ha tagit 
sig rätten att göra egna tolkningar av vad som gäller, och vad man tänker 
efterleva. 
 
Under rubriken Miljö står följande: 
¨ 
”Bokab rättar sig efter de lagar och regler som gäller beroende på typ av 
frågeställning. I görligaste mån vill Bokab efterleva Kungälvs lokala miljömål.” 
 
Med anledning av avverkningen och formuleringarna i Bokabs uppförandekod 
ställer vi följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: 
 
1) Anser kommunstyrelsens ordförande att avverkningen av Eklunden är 

linje med ”Kungälvs kommuns lokala miljömål”? 
 

2) Varför kan ett kommunalt bolag i Kungälv på egen hand välja att i 
”görligaste mån” följa dessa miljömål? 

 
3) Bokab hävdar att de ska rätta sig efter lagar och regler  ”beroende på typ 

av frågeställning”. Vid vilka frågeställningar anser kommunstyrelsens 
ordförande att Bokab inte behöver rätta sig efter lagar och regler? 

 
 
 
Kungälv 28 september 2021 
 
Lottie Lord (MP) 
Lennart Wennerblom (MP) 
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