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Protokoll styrgruppsmöte för Tillväxt norra Bohuslän 
 

Tid:  måndagen den 4 september 2017,  kl 13.00-15.30  

Plats: Skype digitalt 
Deltagare:  

Peter Dafteryd, Liselott Fröjd, Jan-Olof Johansson, 

Britt Wall, Louise Thunström, Ronald Rombrant,  

Ulf Ericsson, Maria Reinholdson, Carl Dahlberg,  

Ej närvarande: Leif Schöndell, Maria Vikingsson, Ronnie Brorsson, Mats Abrahamsson 

Dagordning 

 

1. Mötet öppnas 

Ordförande förklarar mötet öppnat  

2. Val av justerare 

Till justerare valdes: Britt Wall 

3. Anmälan av övriga frågor samt godkännande av dagordningen 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes. http://www.tillvaxtbohuslan.se/wp-

content/uploads/2017/06/2017-06-12-protokoll-lysekil-kommunhuset.pdf 

 

Informationspunkter 

5. Webbutbildning för vattenbrukare – godkänd 

Carl beskrev nuläge med upphandling av filmtjänster och samarbetet med YH 

utbildningen på Campus Väst samt tidsplan (klart innan årsskiftet) och finansiering 

(helfinansierad av jordbruksverket med ca 500 000). 

6. Ren och Attraktiv kust - diskussion  

Möte inbokat 22 september med regionala miljönämndens och västkuststiftelsens 

företrädare. Till mötet bjuds dessa deltagare ifrån norra Bohuslän: Peter Dafteryd, Jan-

Olof Johansson, Mats Abrahamsson, Liselotte Fröjd, Ulrika Marklund och Carl 

Dahlberg. 

Nuläge framtidsbild (Ulrika Marklund) skickas till styrgruppen. 

7. Föreningen Norden  

a. Micael Rönntoft utvecklingsansvarig på föreningen Norden har träffat 

Leaderkontoret. Carl ser möjligheter för Norra Bohuslän i det som 

presenterades. Dels en analys/diagnos av utvecklingsarbetet och rollerna 

politiker/tjänstemän och dels en Norge/Sverige 

näringslivsutvecklingsmöjlighet liknande det de tidigare har gjort i Kvarken. 

Medlemskap i föreningen är en möjlighet.  

Carl ombeds kontakta Elsie Hellström för att samordna och se detta som en 

möjlighet för både Svinesundskommitéen och TNB. Förslagsvis bjuds Micael 

in på nästa eller nästnästa möte och Elsie ombeds närvara samtidigt.  

8. Infrastrukturmötet uppföljning 

Uppnådde vi det vi ville? 

Regional plan är nu på remiss fram till 6 oktober. 

http://www.vgregion.se/regional-

utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/regional-infrastrukturplan/ 

http://www.tillvaxtbohuslan.se/wp-content/uploads/2017/06/2017-06-12-protokoll-lysekil-kommunhuset.pdf
http://www.tillvaxtbohuslan.se/wp-content/uploads/2017/06/2017-06-12-protokoll-lysekil-kommunhuset.pdf
http://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/regional-infrastrukturplan/
http://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/regional-infrastrukturplan/
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Plan och remisser finns att ladda ner här. 

Infrastrukturmötet 19/6 och det året innan har förändrat Trafikverkets förhållningssätt 

gentemot kommunerna i positiv riktning. Fokus ligger dock alltjämt på städerna och 

landsbygden negligeras i mycket.  

Beslut: Vi kommer inte att bjuda in till ett nytt möte för alla fyra kommunerna nästa 

år. Respektive kommun bjuder in trafikverket till de möten de behöver. Respektive 

kommun kommer också svara på remissen till Fyrbodal som sammanställer till 

regionen.  

 

Beslutspunkter 

9. Lantmäteriet skrivelse 

Den föreslagna skrivelsen justerades på några punkter och kommer diarieföras och 

skickas till Lantmäteriet ifrån TNB och ordförande Peter Dafteryd skriver under. 

Justerad skrivelse bifogas protokollet. 

 

Projektuppföljning 

10. Projektrapportering Maritim utveckling i Bohuslän 

Delresultat evenemangstrategi (Renée Daun) 

Projektet har benchmarkat andra framgångsrika kommuner och tagit fram en handbok. 

Man har gjort en definition av Evenemang som är skild ifrån Arrangemang samt 

samlat in enkätsvar ifrån evenemangsaktörer. Rapport kommer till nästa möte 

inklusive förslag på gemensam strategi.  Evenemangsansvarig och behovet av denna 

funktion är uppmärksammat och tilldelat i kommunerna. En lokal anpassning av 

strategin kommer behövas.  

Renée presenterade analysen av evenemangsportföljerna i respektive kommun. 

Evenemang kan hjälpa till att marknadsföra en kommun. Arrangörer bestämmer vilka 

evenemang som blir av men kommunen kan också styra flödet. Vad vill man och syns 

det? 

Pdf bifogas. 

Halvtidskonferens MUB 11 december – Fokus på Evenemangsstrategi och 

gästhamnar. Flyer med save the date är utskickad. Viktigt att få med rätt tjänstemän. 

11. Nuläge Leader-samarbetet (stående punkt) 

Carl Dahlberg drog utvärderingsresultat och delresultat Leader Bohuskust och 

gränsbygd utifrån Krister Olssons material.    

Pdf bifogas. 

12. Blå ÖP 

Samrådsredogörelse och förslag på åtgärder är klara.  

Carl redogjorde för beslutsgången och möjliga vägar att gå vidare i arbetet. 

Tanum har uttryckt intresse om mer tid innan referensgruppsmöte och därför har 

processen skjutits framåt och det nya datumet för referensgrupp blir 23/10.    

Frågan om höstens politiska process skjuts till 16/10 då styrgruppen har kunnat 

stämma av med sina kolleger.  

På ”Kust och havs seminarium” - SKL i Stockholm 16 oktober kommer TNB 

representeras och presenteras av Amin Payanderhad.  

Vägen till Blå ÖP – en processbeskrivning har förberetts under sommaren och 

kommer delas ut innan nästa möte för att ge en bakgrund till de olika projekten och 

processerna. 
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13. Funktionell Digital region 

En ny plattform är på väg. 

14. Övriga frågor 

a.) Taskforce Vattenbruk – en liten grupp sammankallad av Maritima klustret 

(Carl och David Langlet) kommer att se över tidsåtgången på tillstånd för 

vattenbruk som ibland tar 6 år vilket inte kan uppfattas som bra av någon 

oberoende av synpunkter i sakfrågorna. Nätverket stöds av 

Landsbygdsnätverket (Jordbruksverket). 

b.) Landsbygdsnätverket – gruppen för ökat internationellt samarbete – Carl är 

ny medlem i denna grupp. 

c.) Fiskekommunerna gjorde ett upprop 28/6 i samband med ett seminarium i 

Almedalen (bifogas). Det var riktat som stöd för kustnära fiske och den 

sociala aspekten av hållbarheten för detta fiske. Som uppföljning av detta 

kommer en delegation ifrån Simrishamn hit under oktober/november 

månad för att ha workshops om fisketurism, havsplanering och marint 

skräp tillsammans med Bohuslänska aktörer. En ny påstötning på 

relationen HaV och Jordbruksverket kopplat till kustnära fiske och social 

hållbarhet planeras också.   

d.) Boverket besökte oss 31/8, för att få inspel till en översikt de gör om hur 

man bör planera havet ifrån kommunalt och regionalt håll. Vi hade varit väl 

förtjänta av sådana riktlinjer när vi började vårt arbete och kommer att 

hjälpa till så gott vi kan i arbetet. Boverket var mycket nöjda med vår 

uppslutning och input ifrån både politik och tjänstemän. 

e.) På nästa möte 16/10 kommer punkten: TNB Framtid nästa mandatperiod 

diskussionspunkt (endast politik) läggas till. 

15. Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

Peter Dafteryd, Ordförande 

 

 

 

 

 

Britt Wall, justerare 

 

 

 

 

Carl Dahlberg, sekreterare  


