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Näringslivspolitisk plan för Kristinehamns kommun 
2018-2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Näringslivspolitisk plan för Kristinehamns 
kommun 2018-2022.  
 
Kommunfullmäktige upphäver Näringslivspolitiskt program antagen av 
fullmäktige enligt § 21 2013-03-21 från och med 2017-12-31. 
 
Sammanfattning  
Ett Näringslivspolitiskt program för Kristinehamns kommun 2012-2018 antogs 
av Kommunfullmäktige 21 mars 2013. Näringslivssamverkan i Kristinehamn, 
Närsam, tillsammans med kommunledningsförvaltningen fick i uppdrag att 
arbeta fram ett förslag till nytt Näringslivspolitisk plan för tidsperioden 2018-
2022. Förslag till plan bifogas tjänsteskrivelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-05-03 
Näringslivspolitisk plan för Kristinehamns kommun 2018-2022 
 
 
Skickas till 
Kommunalråd 
Samtliga förvaltningar 
Samtliga bolag 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kanslichef 
 
 
  
 
 
Anders Dahlén  Peter Eskebrink  
Kommunchef  Kanslichef  
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Näringslivspolitisk plan 
Kristinehamns kommun 

2018 – 2022 
 
Bakgrund 
Ett näringslivspolitiskt program för Kristinehamns kommun 2012 – 
2018 antogs av Kommunfullmäktige 21 mars 2013. 
Näringslivssamverkan i Kristinehamn, Närsam, tillsammans med 
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta fram ett 
förslag på ny Näringslivspolitisk plan för tidsperioden 2018 – 2022.   
 
Vision 2030 
Kristinehamn 2030 – den vänliga och nyskapande 
skärgårdskommunen 
 
Kristinehamns kommuns prioriterade områden fram till 2022 
Ett av fem prioriterade områden är: Näringsliv – Företagande, arbete, 
hållbar tillväxt 
 
Kommunfullmäktiges övergripande mål 
Kommunfullmäktiges övergripande mål för det prioriterade området, 
Näringsliv, är: 
Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott 
företagsklimat som skapar förutsättningar för och bidrar till tillväxt. 
 

Gott företagsklimat 
Näringslivet i Kristinehamn skall uppleva att Kristinehamns kommun; 
sprider lättfattlig information, är tillgängliga, har ett gott bemötande, 
har rätt kompetens, arbetar rättssäkert och är effektiva i sin 
myndighetsutövning och i sina kontakter med företag. 
Näringslivet i Kristinehamn skall uppleva att Kristinehamns kommun; 
politiker och tjänstemän, har en positiv attityd till företag och 
företagare i Kristinehamn.  
 

Tillväxt 
• Befintligt näringsliv 

Kristinehamns kommun skall skapa förutsättningar för 
att Kristinehamns näringsliv skall ha god 
konkurrenskraft och tillväxt.  
 

• Nyföretagande 

• Kristinehamns kommun skall skapa förutsättningar för 
att Kristinehamns näringsliv växer i antal företag.  

• Etableringar 

• Kristinehamns kommun skall skapa förutsättningar för 
att Kristinehamns näringsliv växer med 
företagsetableringar.  
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• Innovation 

• Kristinehamns kommun skall skapa förutsättningar för 
att Kristinehamn skall vara den bästa värd för 
kommersialisering av innovationer inom våra utpekade 
kompetensområden. 

 
Mätbara mål och indikatorer 
Varje nämnd och varje bolag skall sätta mätbara mål med tydliga 
indikatorer som bidrar till det övergripande målet.  
 
Målen för tillväxt och näringslivsklimat skall mätas över tid och i 
jämförelse med andra kommuner i Sverige. 
 
Syfte  
Syftet med en Näringslivspolitisk plan är att långsiktigt skapa goda 
förutsättningar för tillväxt och ett gott företagsklimat i Kristinehamn. 
Syftet är dessutom att stödja nämnder och bolag med en gemensam 
plattform i deras respektive målsättningar för att nå det övergripande 
målet för det prioriterade området, Näringsliv. 
Syftet är också att belysa näringslivsfrågorna som integrerad del av 
kommunens arbete.  
 
Prioriterade områden 2018 - 2022  
Följande områden prioriteras i den Näringslivspolitiska planen fram till 
2022 och skall genomsyra alla nämnders och bolags arbete med att 
bidra till att Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun 
med ett gott företagsklimat som skapar förutsättningar för och bidrar 
till tillväxt. Områdena har ingen inbördes prioritering. 
 

• Planberedskap för ett diversifierat näringsliv 
• Strategi och överblick över lämpliga fastigheter för kommersiell 

verksamhet 
• Infrastruktur i form av kommunikationer, väg, järnväg och 

sjöfart, samt bredband/fiber. 
• Kristinehamn som logistikstad 
• Prioriterade handelsområden – Centrum, Broängen och 

Drevsta/Höja 
• Realisera Kristinehamns besöksplan 
• Tillväxt inom företagsstödjande sektorn  
• Vägval för innovationsarbete – skoglig bioekonomi och 

strömningslära/hydrodynamik 
• Kompetensförsörjning genom samverkan i 

arbetsmarknadsområdet till vårt befintliga och framtida 
näringsliv 

• Entreprenörskap i skolan 
• Kommunal service till näringslivet  
• Digitalisering av tjänster till näringslivet 
• Dialog med näringslivet 
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 Nämnd 

Kommunfullmäktige 

 

[Näringslivspolitisk plan 

Barn- och ungdomschecklista 
För att säkerställa att barn och ungdomars rättigheter beaktas vid alla 
kommunala beslut, ska en barn- och ungdomschecklista upprättas vid 
beredning av ärenden till nämnd och styrelse samt i upprättandet av budget och 
kommunövergripande styrdokument. Barn- och ungdomschecklistan ska finnas 
med från början av ärendeprocessen. Anvisningar i hur man fyller i Barn- och 
ungdomschecklistan finns i dokumentet Praktisk tillämpning av barn- och 
ungdomsplanen i Kristinehamns kommun. 
 
1. Kommer beslutet att påverka barn och ungdomar, nu eller i 

framtiden? 

  JA   NEJ 

Förklara oavsett svar: 
      
 
Om, ja, fortsätt med frågorna 

2. Har barnets bästa beaktats? 

  JA   NEJ 

Förklara oavsett svar: 
      

3. Beskriv eventuella intressekonflikter 

       

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sina åsikter? 

  JA   NEJ 

Förklara oavsett svar: 
I samband med att förvaltningarna tar beslut utifrån frågor gällande 
näringslivspolitisk plan bör ungdomar involveras i dessa beslut. 

 



2 

 

Om det behövs hjälp att få barn och ungdomars åsikter i ärendet, kontakta 
Folkhälsoenheten i kommunen för att bestämma vilket metodområde/metod, 
utifrån den barn- och ungdomspolitiska planen, som passar bäst för ändamålet 
samt om det går att använda andra redan befintliga 
undersökningar/kartläggningar för att ta del av ungdomars åsikter. 

Har ungdomssamordnaren kontaktats, kryssa i nedanstående ruta och skriv en 
kommentar om utfallet av detta. 

Är ungdomssamordnaren kontaktad    JA 

Kommentar: 
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