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Mötesanteckningar Styrgruppsmöte för Tillväxt Norra Bohuslän 
 

Tid:  måndagen den 5 december 2016,  kl 12.00-16.00 (inkl lunch)  

Plats: Sotenäs, Nordens ark 
Deltagande: Liselotte Fröjd, Britt Wall, Mats Abrahamsson, Jan-Olof Johansson, Ronald Rombrant, 

Louise Thunström, Ronnie Brorsson 

Leif Schöndell, Ulf Ericsson, Maria Vikingsson, Carl Dahlberg 

 

 

Dagordning 

 

1. Mötet öppnas – Mötet öppnades 

2. Val av justerare – Britt Wall och Ronnie Brorsson valdes till justerare 

3. Anmälan av övriga frågor samt godkännande av dagordningen – dagordningen 

godkändes 

4. Föregående mötesprotokoll – genomgång av föregående mötesprotokoll, protokollet 

godkändes. 

 

Informationspunkter 

5. Omvärldspresentation – Carl – Presentation bifogas 

Diskussion 

Strategi för NoBo – hitta rätt nivå för att det ska finnas ett existensberättigande. 

Viktigt att hitta rätt nivå som man arbetar med. I annat fall lager på lager med samma 

saker i olika grupperingar. Hitta vad som är NoBo;s roll. Landsbygdsperspektiv som 

motkraft. Bra med omvärldsanalys men tror att det är viktigt att hitta rätt nivå. 

Fokusera på det som är viktigt för våra kommuner. Vad kan vi göra, det finns 

begränsningar. Blå ÖP är ett bra exempel. Hitta fokusområdena framåt tex boende, 

besöksnäring. Bör vi sträva efter en gemensam turistorganisation? 

 

6. Uppföljning: Forskningsstationerna Kristineberg och Tjärnö  
– utredning pågår om framtid – vad kan/ska TNB göra? 

Kommunerna har tydligt betonat vikten av att ha kvar båda stationerna. De har också 

tryckt på värdet av spetsforskningen. Det finns en osäkerhet om hur den fortsatta 

processen ser ut. Vore det värdefullt att förtydliga med en ytterligare skrivning? 

7. Projektidéer 

a. Vattenbruk på land – Uddevalla etc. 

i. Clas Mellby maritim utvecklare Uddevalla kommun– ansökan om 

Leaderprojekt för förstudie om etablering av fiskodling på land 

gemensamt för olika kommuner.  

b. Blå fångstgrödor 

Samla upp näring med hjälp av blå fångstgrödor. Möjligheten finns att genomföra 

en upphandling där företag erbjuds att samla upp näring ur havet. Det finns en pott 

inom HaV’s åtgärdsprogram för den marina miljön att söka för denna typ av 

verksamhet.  

c. Uppställningsplatser – Riskklass 1- framtida utmaningar 

50 st. uppställningsplatser i VG har höjts till klass 1 vilket innebär att de 
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behöver åtgärdas. TBT – finns i gruset där båtarna är uppställda. Denna 

förändring kommer att ”drabba” kommunerna, enskilda och båtklubbar. Det 

finns båtar som har kvar denna beläggning undertill. Den kommer fram när 

båten skrapas. Marken saneras genom att de översta decimetrarna tas bort och 

deponeras. Vattnet i båthamnarna fylls på från land så det är ingen idé att göra 

något i vattnet före åtgärderna är gjorda på land. Ca 20 % av båtarna är målade 

med TBT färg. Miljötillsyn – kommer att vara kommunernas ansvar. 

Styrgruppen är tveksamma till projekt runt detta. 

d. Medföljandeservice 

Finns det en vilja att skapa ett nätverk av företag och kommuner angående 

medföljandeservice. Ska det tex stå i rekryteringsannonserna att man hjälper 

till med att förmedla lediga arbeten i närområdet för den medföljande partnern? 

Initiativ till projekt finns hos Näringslivscentrum i Lysekil som vill bredda det 

till Norra Bohuslän. Styrgruppen ser behovet av denna typ av verksamhet. Hur 

och vem som gör vad, är en annan fråga. 

8. Plan för 2017 

Planen för året är verksamhetsplanen under punkt 9. På aprilmötet kommer vi 

rekapitulera framtidsdagen 2016 och se över inriktning för kommande projekt 

satsningar. 

 

Beslutspunkter 

9. Verksamhetsplan 2017 

Verksamhetsplanen godkändes 

10. Beslut om 2017 års mötesdatum 

Mötesdagordningen för 2017 godkändes 

11. Val av ordförande 2017 

Peter Dafteryd väljs till ordförandeskapet from årsskiftet 2016/2017. Jan-Olof 

Johansson väljs till vice ordförande för 2017. 

 

Ronnie Brorsson tar över ordförandeklubban för mötet 

 

12. Maritim näringslivsstrategi 

Den maritima näringslivsstrategin är sedan 17 oktober antagen i samtliga kommuner! 

Den maritima näringslivsstrategin är antagen from 17 oktober 2016 som politiskt 

dokument och nyttjas nu av näringslivsutvecklare och planerare. Den presenteras 

löpande för näringsidkare i kommunerna. 

13. Blå ÖP 

a. Tidplan samråd Blå ÖP – Se bilaga Politisk referensgrupp 

Senast den 7/2 2017 ska underlaget vara inlämnat till kommunernas beredning 

inför KS. Materialet skickas till kommuncheferna för fortsatt beredning i 

respektive kommun efter 7/12 2016. 

Förhoppningen är att den Blåa ÖP:n ska vara klar årsskiftet 2017/2018. Arbetet 

har pågått sedan 2013. 

b. Politisk referensgrupp 

Ett gediget arbete är gjort och nu är det dags att processa materialet så att det 

kommer i mål. 

14. Nuläge Maritim utveckling i Bohuslän 
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Folder – foldern delas ut. Det saknas en dragning av materialet i Sotenäs kommun. 

Många kopplingar till Granitkusten och evenemang och ett gemensamt möte bör sättas 

upp. Carl för detta vidare till Renée. 

15. Nuläge En Funktionell Digital Region 

Think tank är genomförd och många nya idéer kom fram. Det kommer att finnas ett 

behov av att rekrytera en social och nätverksintresserad IT kunnig/intresserad person 

för arbete i projektet.  

16. Nuläge Granitkusten (Britt Wall) 

Jordbruksverket har beslutat att prioritera projektet. Sotenäs kommun är projektägare. 

Det är en tid sedan förstudien och nästa steg är att genomföra workshops. 2 

arbetsdagar är inplanerade för att starta igång arbetet. Projektet kommer att använda 

TNB:s hemsida för att kommunicera projektet. 

17. Nuläge Leader-samarbetet (stående punkt) se bifogad dragning 

Krister Olsson 

I dagsläget har LAG-gruppen hittills godkänt 18 ansökningar. 8 av 18 projekt handlar 

om turism.  

5 nya projekt kommer upp på möte 12/12. Det är en ökning av projektansökningar 

som har en maritim anknytning där 3 av 5 projekt är maritima. Det kommer att vara 

ytterligare ett beslutsmöte den 20/2 2017 där 10 -12 projekt kommer upp för beslut. 

Det är ett bra söktryck just nu men kan bli ännu bättre. De hittills godkända projekten 

har tagit 22 % av budgeten i anspråk. Med det som är på gång till beslut (om alla 

godkänns) kommer det att uppgå till sammanlagt 30 % av den totala budgeten. Det är 

bra att komma så nära 50 % som möjligt till nästa halvårsskifte för att säkerställa att 

hela budgeten används inom tidsramen. Det är möjligt att fatta beslut om nya projekt 

tom 2020 (så länge det finns medel).  

18. Redovisningar 

a. Stryks - överflödigt 

19. Övriga frågor 

a. Uppföljning - Svenskt Norskt Politikermöte 11 november 

Forum om gränsmöjligheter – presentationer kring vattenbruk, marin biogas, 

landbaserad RAS anläggning och Blå ÖP. Mycket norska politiker. 

b. Rapport - Maritima klusterkonferensen 14 november 

Uppdatering maritim utveckling 

Intressant konferens som varmt rekommenderas. Ett bra upplägg med ett stort 

antal mindre 10 min dragningar. 

c. Uppföljning - Vänersamarbetet 17 november 

Ett möte angående Vänersamarbetet är genomfört. 

20. Tack av avgående ordförande 

Avgående ordförande avtackades för ett gott arbete 

21. Mötet avslutas – mötet avslutas 

 

Justering 

 

_____________________   _______________________ 

Ronnie Brorsson   Britt Wall 


