
                                          

 
Tillväxt norra Bohuslän, Strömstads kommun, Tillväxtsekretariatet, 452 80 Strömstad 

www.tillvaxtbohuslan.se 
 

                                    
Protokoll till Styrgruppsmöte för Tillväxt Norra Bohuslän 
 

Tid:  måndagen den 29 januari 2018,  kl 13-1530 (1545) 

Plats: Digitalt 
Deltagare: Peter Dafteryd, Louise Thunström, Britt Wall, Jan-Olof Johansson, Ronald Rombrant, 

Maria Vikingsson, Carl Dahlberg 

 

Dagordning 

 

1. Mötet öppnas 

2. Val av justerare 

Britt Wall valdes till justerare 

3. Anmälan av övriga frågor samt godkännande av dagordningen 

18 e.) Havsplaneringsmiddag lades till. 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll drogs raskt och godkändes. 

 

Informationspunkter 

5. Omvärldsbevakning – Carl presentation 

Carl presenterade omvärldsbevakning om tillväxt, befolkningsutveckling, globala 

hållbarhetsmål, maritimt, kajer och GDPR. 

6. Ekonomi redovisning 2017  

Utfall 2017 presenterades. Beslut om godkännande fattas på kommande möte. Bilaga 

bifogas. 

7. Verksamhetsuppföljning 2017 

Verksamhetsberättelsen presenterades. Upplägget med utvärdering diskuterades. 

Beslut om godkännande fattas på kommande möte. 

 

8. Verksamhetsplan 2018 

a. Riktningsmöte 23 april 

Verksamhetsplanen 2018 presenterades. På kommande möte 23 april diskuteras 

inriktningsjustering av Tillväxt Norra Bohuslän så som på 2017 års marsmöte. 

På mötet presenterar kommuncheferna sitt uppdrag om inriktning för nästa 

mandatperiod. På mötet fattas beslut om godkännande av verksamhetsplan med 

justeringar. 

9. Remissvar turist SOU- Betänkande Ett land att besöka, en politik för hållbar 

turism och växande besöksnäring 

Kontaktpersonerna ifrån våra kommuner i ”Ett enat Bohuslän” kommer hålla i ett 

gemensamt svar på betänkandet och samköra detta med TRV’s svar. Elenor Olofsson 

håller ihop gruppen. Kommunalråden kommer underteckna gemensamt svar. Sista 

svarsdag 6/4. 

 

Beslutspunkter 

10. Nya projekt 
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Projektläge, ekonomi och strategi framöver kopplat till Leader presenterades för att ge 

bakgrund till projektförslagen. Generellt är det nu som vi ska söka Leaderprojekt för 

att ha möjligheten att få medel. 7/5 är LAG mötet då de behöver tas upp. 

Projektskisser kan läggas in innan dess. LOVA-bidragen har ökat finansieringsgrad 

och prioriteringarna stämmer bra med en del av det vi har sagt att vi vill göra i den 

maritima näringslivsstrategin och Blå ÖPs åtgärder. 

a. LOVA – ”Miljöanpassat båtbruk - landförvaring av fritidsbåtar under 

sommarsäsong” ansökan ägt av Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK). 

 

Beslut togs att ställa sig bakom projektet samt stödja projektet med information 

samt att Carl deltar i styrgruppen.  

 

Beslut togs även att Carl har mandat att söka LOVA bidrag då dessa ses som att 

inte kräva för mycket administrativa resurser.  

 

Med avseende på Leader projekt och EU-projekt måste det finnas utrymme 

inom Strömstad eller någon annan kommuns ekonomifunktion för att hantera 

projekten. Carl fick därför i uppdrag att förankra detta med Carsten Sörlie 

ekonomichef i Strömstad för att säkerställa att tillräcklig resurs finns att tillgå 

innan projekt godkännes av styrgruppen. Möjligheten att sätta in ett extra 

digitalt beslutsmöte för ny projektansökan innan nästa reguljära möte finns. 

 

b. Turistfiske Svenska gigas 

Projektet ligger i linje med maritima näringslivsstrategin samt Leaderstrategin 

och kan förberedas ytterligare. Beslut tas först efter kontroll med avseende på 

ekonomirersurs se ovan. 

 

c. Omställningsstrategi – Cirkulär ekonomi 

Det finns ett intresse för frågorna i styrgruppen. Grundtanken är god men en 

färdig projektplan inklusive finansiär finns ej. Carl undersöker vidare om det 

finns andra vägar att finansiera arbetet. 

 

d. Blå ÖP åtgärder 

Blå ÖP föreslår många åtgärder och styrgruppen lyfter att det är viktigt att det 

också blir konkret handling kopplat till arbetet med Blå ÖP.  

Ökad vattengenomströmning, Vikten av grunda områden, 

Småbåtshamnssanering och Miljövänliga småbåtshamnar är alla områden som 

finns med bland Blå ÖPs åtgärder och som går att söka LOVA bidrag för.  

Det är ett styvt arbete att få till alla aktörer, ta in offerter och budgetera för 

insatser för respektive aktör och sätta samman dessa till olika ansökningar. En 

möjlighet är att TNB söker ett kortare planeringsprojekt för att göra detta 

förarbete. Carl kollar med Lst om detta är möjligt och återkommer snarast till 

styrgruppen om det är lämpligt. Det är för ont om tid (deadline 31/1) för att få 

till ett färdigt åtgärdsprojekt. Flera av dessa projekt bör också av sin natur ligga 

i respektive kommun (miljöenheten). Ett annat alternativ är att i höst förbereda 

för olika projekt att söka januari 2019. 
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Det diskuterades också om detta borde vara ett kommunikationsprojekt för att 

få ihop aktörer och inspirera dessa till att söka själva. 

 

Projektuppföljning 

 

11. Blå ÖP  

Utställningshandling ligger nu hos kommunerna. Sotenäs är först ut 6/2. Utställning 

påbörjar 15/3. Webbkarta kommer i februari.  

Stormöte 13/3 Göteborg. Regionalt möte Uddevalla 28/3. Båda dessa är öppna för 

politiker och tjänstemän samt andra som vill komma. Anmälan krävs. Carl 

vidarebefodrar inbjudan till politisk referensgrupp för 13/3.  

12.  
13. Projektrapportering Maritim utveckling i Bohuslän 

a. Ny budget för 2018  

Projektrapportering bordlades då det drogs i detalj på decembermötet med 

efterföljande konferens.  

14. Projektrapportering Vattenbruk för webben 

15. Granitkusten (Britt Wall) 

a. Nästa steg 

Britt presenterade projektet kortfattat. Många små och ömtåliga ideella aktörer 

erbjuder besöksaktiviteter i norra Bohuslän. Dessa behöver stöd att utvecklas. 

Projektet har samlat dessa och analyserat deras gemensamma situation. Projektrapport 

kommer innan slutkonferens 13/3 som alla är välkomna på. Britt bjuder in 

styrgruppen.  

16. Funktionell digital region 

Organisationsstrukturen för projektet kommer justeras. Carl kommer presentera en ny 

struktur. Framförallt kommer en utvecklingsgrupp eller liknande skapas. Om någon i 

styrgruppen är intresserad av att vara ägarrepresentant i denna vore det bra. 

Övrig projektrapportering bordlades. 

17. Nuläge Leader-samarbetet (stående punkt) 

Projektmedlen börjar sina. Insatsområde 3 och 4 är i princip fulltecknade. 

Medlen förutsätts vara portionerade på septembermötet. Efter det kommer delar 

betalas tillbaka och visst tillskott kommer ske ifrån regioner som inte utnyttjat 

sina medel. 

Ytterligare rapportering bordlades då det drogs i detalj på decembermötet. 

 

18. Övriga frågor 

a. Uppföljning Framtida organisation Ren och Attraktiv Kust – uppföljning 

Frågan bordlades. 

b. Taskforce Vattenbruk – information, eventuellt deltagande 14/2 

Carl informerade om Riksdagsseminariet ”Så skapas nya jobb och hållbar 

matproduktion” 14/2 (frukostmöte) och ser gärna att någon av våra politiker 

deltar. Huvudmålgrupp är riksdagsledamöter och Bohusbänken är inbjuden.   

c. Tyck till om kommande sammanhållningspolitik 

Politiker och tjänstemän uppmanas svara på nedanstående: 
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EU-kommissionen bjuder in alla medborgare att svara på frågor och tycka till om EU-fonder 
efter 2020 inom den så kallade sammanhållningspolitiken. Fram till och med den 8 mars kan 
man svara på frågorna i det öppna samrådet. 

 
http://www.landsbygdsnatverket.se/5.17b9bf1c1611836a176dac2c.html 

 

d. Lena Blomberg deltar på nästa styrgruppsmöte 

Lena Blomberg, Ochstra AB, är extern utvärderare för MUB-projektet och 

kommer delta på vårt kommande möte för att utvärdera vårt arbetssätt. 

e. Havsplaneringsmiddagen 26/4 

Olyckligtvis har 3 av 4 kommuner inte möjlighet att skicka KSO eller 

oppositionsråd på detta möte. Vi får se om det kommer senareläggas eller ej. 

Om inte vore det bra om respektive kommun har ngn högre tjänsteman på plats. 

Man kan också tänka sig att man skickar en politisk ersättare men det kan bli 

svårt för de kommuner som exempelvis har KF. 

 

 

 

 

 

__________________________  _____________________  

Jan-Olof Johansson, Ordförande  Britt Wall, Justerare 

 
Carl Dahlberg, sekreterare 
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