
Till     

Kungälv, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla och 

Öckerö kommuner  

”Ett enat Bohuslän” - avsiktsförklaring kring besöksnäringen 

Under året har ledande förtroendevalda från Bohusläns kommuner diskuterat förutsättningarna för 
att fatta beslut om en gemensam avsiktsförklaring kring besöksnäringen i Bohuslän – ett enat 
Bohuslän.  
Målsättningen har varit att samtliga kommuner vill och kan ställa sig bakom en gemensam 
avsiktsförklaring för offentlig samverkan kring besöksnäringen. Helt enkelt att arbeta mer 
tillsammans för utveckling av besöksnäringen i Bohuslän. 
 
Förslaget till avsiktsförklaring är kommunernas överenskommelse om att arbeta tillsammans för 

utveckling av besöksnäringen i Bohuslän och är den politiska plattformen i det gemensamma arbetet. 

I avsiktsförklaringen tydliggör kommunerna den politiska viljan och den övergripande inriktningen.  

Målet är att öka det ekonomiska värdet av besöksnäringen och ge företagen ökad lönsamhet samt 

att öka sysselsättningen. Då krävs och förutsätter det att kommunerna stärker och driver samverkan 

mellan kommuner, företag, organisationer och myndigheter. 

 

I förslaget till avsiktsförklaring definieras ett antal samverkansområden; planering och infrastruktur, 
affärs- och företagsutveckling, kommunikation och marknadsföring, utvecklingsarbete samt området 
beakta och ta hänsyn.  
 
Under förutsättning av respektive kommuns godkännande planeras ett gemensamt undertecknande 
av avsiktsförklaringen på Swedish Maritime Day på Svenska Mässan i Göteborg den 8 april 2014.  
 
Därefter är det som en bland flera uppgifter i det fortsatta arbetet viktigt att arbeta fram en 
handlingsplan1.  
  
Vi bifogar förslaget ”Ett enat Bohuslän” - avsiktsförklaring kring besöksnäringen” och 

rekommenderar kommunen besluta att 

1. godkänna avsiktsförklaringen  

2. ge kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet i uppdrag att underteckna 

avsiktsförklaringen. 

Vi emotser kommunens beslut senast 2014-02-28. 

Uddevalla 2013-11-11 

 

För 11 kommuner ingående i projektet ”Ett enat Bohuslän” 

 

Clas-Åke Sörkvist (C) Miguel Odhner (S) Essam El Naggar (FP) 

Ordförande  1: e vice ordförande 2: e vice ordförande 

                                                           
1
 Under 2012 blev Bohuslän utsett till en av fem nationella pilotdestinationer med särskilt stöd från 

Näringsdepartementet via Tillväxtverket för att utveckla besöksnäringen.  


