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Protokoll styrgruppsmöte för Tillväxt norra Bohuslän 
 

Tid:  måndagen den 11 juni 2018,  kl 13:00 – 16:00 

Plats: Lysekil, KF-salen 

Deltagare: Ronnie Brorsson, Liselotte Fröjd, Britt Wall, Jan-Olof Johansson, Ronald Rombrant, Ulf 

Ericsson, Maria Vikingsson, Leif Schöndell, Maria Reinholdsson, Carl Dahlberg 

Ej närvarande: Mats Abrahamsson, Peter Dafteryd, Louise Thunström, 
 

Dagordning 

 

1. Mötet öppnas 

2. Val av justerare 

Liselotte Fröjd valdes till justerare jämte ordföranden 

3. Anmälan av övriga frågor samt godkännande av dagordningen 

4. Föregående mötesprotokoll 

http://www.tillvaxtbohuslan.se/arkiv/ 

Föregående protokoll låg ej uppe på hemsidan och godkännandet bordlades till 

efterföljande möte. 

Informationspunkter 

5. Maritim utveckling i Bohuslän 

a. Renée Daun – Beskrev nuläge och resultat av projektet, presentation bifogas 

protokollet 

b. Lena Blomberg – Redovisade utvärderingen av projektet så här långt, 

presentation bifogas protokollet 

 

 

Beslutspunkter 

6. Verksamhetsinriktning 2019- (Leif Schöndell) 

a. Inriktningsjustering och Organisationsjustering 

Leif Schöndell presenterade sina tankar på uppdraget efter analys av 

styrdokumenten - se bifogad presentation 

b. Diskussion 

Inriktning 

Tanum – vill inte att TNB ska arbeta med besöksnäringsfrågor, vill att Leader-

samarbetet fortsätter, vill inte att fler kommuner bjuds in. Inriktningen bör vara 

tydligare havsmiljö, nedskräpning, havsnäringens förutsättningar 

Strömstad – Syftet, måste innehålla Tillväxt, vi måste fundera på detta så att 

det blir tydligt och att det är det vi bidrar till. Det blåa blir för snävt. Ska vi bära 

norra Bohusläns intressen i kommunalförbundet? Besöksnäring viktig stor fråga 

men vem bär den; för svår för Fyrbodal. 

Sotenäs – samarbetet har varit gynnsamt bl.a. genom kustzonsprojektet, som 

ledde fram till Blå ÖP. Utveckling tar tid. Viktigt är: Vad är vårt behov? Vad 

ska vi fokusera på. Resultaten ska leda oss till detta. Kan inte bortse från 

besöksnäringen. 

http://www.tillvaxtbohuslan.se/arkiv/
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Lysekil – Föreslår att Orust, som har liknande utmaningar och möjligheter, 

bjuds in. Kanske kan vi definiera vad inom besöksnäring vi avser, exempelvis 

förutsättningar för? Arbeta med de inte andra gör. Tillväxt=projekt som gynnar 

oss. Blå ÖP ger förutsättningar för turism. 

Form 

Tanum – Kan vi lära oss av diskussionerna runt Fyrbodal, kritiken av 

projektportföljen. Digitala möten gjorde det svårare. 

Strömstad - 1) regelbundna behovsinventeringar i kommunen; 2) tydliga 

målskrivningar kopplade till samhällsnytta; använd till att vässa kommunerna. 

Borde TNB kunna hantera scouting efter större investeringsmedel ex 

reningsverk.  

Lysekil – Nedskalning av organisationen är vi överens om. Färre möten. 

Operativ styrgrupp (utvecklingschefer/kommun). Fördjupa diskussionen om 

projekten så de matchar vår strategi. Ett enat Bohuslän är ingen 

projektorganisation. Vi behöver förankra viljeriktningen på hemmaplan. 

Sotenäs - Problemet är snarare att samarbetet mellan politik och tjänstemän inte 

fungerar tillräckligt väl. Vi behöver renodla så att politiken drar upp riktlinjerna 

och tjänstemännen står för det operativa. Det är viktigt att TNB kan vara en 

projektorganisation i de fall där en kommun är för lite. Lättare med finansiering 

hos Leader, region, nationellt och EU om man är fler. Beslut behövs då flera 

lämnar efter valet. 

 

Meningsskillnader 

Besöksnäringens del i TNB:s arbete. Bredd och spets.  

 

Till nästa möte – Alla är överens om att en fördjupad diskussion om inriktning 

behöver tas i varje kommun, både politik och tjänstemän till nästa gång.  

Inriktningen: Maritim inriktning eller breddning? Intern eller externt fokus?  

Formen: Se Leifs förslag samt antal möten  

Leif kallar kommuncheferna till ett separat möte i augusti.  

Eventuellt tar politiken ett eget möte innan nästa styrgruppsmöte. 

 

Var kommun lämnar en skriftlig sammanställning på viljeinriktning. 

Frågan kommer upp på septembermötet. 

 

7. Nya projektbeslut 

a. Huvudmannaskap och finansiering för Granitkusten steg 2 

Projektet är redo att dras för Fyrbodal och regionen (kultur och näring). 

Påverkan på TNB:s ekonomi, 120 tkr x 3 (30 tkr x 4 kommuner x 3år). Det 

motsvarar de medel som finns i TNB för projekt. Ska vi använda dem eller ska 

vi göra en inbetalning per kommun? Jan-Olof Johansson föreslår att besluta för 

år ett och sedan besluta för år 2 och 3 framöver.  

Beslut: styrgruppen beslutar att ställa sig bakom projektet och att initialt 

finansiera år ett med TNB-medel sammanlagt 120 tkr. 

 

8. Val av representant i Ren och Attraktiv kust 
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Styrningen har förändrats, ny budget/ny finansiering. Västkuststiftelsen har 

numera ansvaret och där lyfts projektspecifika frågor (i dess styrelse). Övriga 

beslut tas lokalt i varje kommun. Styrgruppen för projektet med kommunala 

representanter är därmed upplöst. Form för rapportering till politik ej uttalad. 

Fråga: Bör vi driva på för mer medel? Fokus ligger på att behålla det nationella 

som finns. Samtidigt är det nu som läget finns att påverka då EU-fondernas 

riktlinjer håller på att sättas. Liknande påstötning gjordes i förra perioden med 

en delegation till Bryssel (DG MARE) med hjälp av Anders Carlberg. Carl 

kopplar mot regionen i denna fråga. 

 

Projektuppföljning 

9. Granitkusten Etapp 2 – uppföljning, Stryks, hänvisas till punkt 7. 

10. Ostronfisketurism - projekt godkänt 7/5. Kontakter är påbörjade. 

11. KOMPIS förlängning 2018 Blå ÖP–  

a. Ansökan om förlängning inlämnad enligt beslut på förra mötet. Troligtvis 

kommer beslut ganska snart. 

b. Blå ÖP Utställningsutlåtande och förändringar inför antagande 

(preliminärt). En hel del kommentarer. Försvaret har blivit mer kategorisk i 

sina svar. Svaren kommer att sammanfattas men det som avviker kommer att 

redovisas separat. Tanum får en dragning på onsdag, men förankringsprocessen 

ser lite olika ut i de olika kommunerna. Ingen stor skillnad mellan 

utställningshandling och beslut. Carl visar tidplanen för Blå ÖP.  

 

12. Övriga frågor  

a. Remissvar angående Gröna infrastruktur 

Handlingsplanen för grön infrastruktur innehåller 8 områden där 2 är fysisk 

planering och västerhavet. Några av åtgärderna i Blå ÖP ingår i åtgärdslistan. 

Hur har kommunerna tänkt kring remissen på hemmaplan? 1 september är sista 

dagen för remissvar. Borde vi stämma av gemensamt? Carl kollar med 

ansvariga tjänstemän om det finns grund/syfte med ett gemensamt svar/riktning. 

Inte fokus på detaljer – men kan kommunerna bidra till genomförandet av 

planen som Länsstyrelsens tagit fram? 

Beslut tas vid nästa möte. 

 

b. Leader – nuläge (Stående punkt Krister Olsson) 

Carl redovisar för Krister nuläge för Leader-samarbetet. 

 

13. Nästa möte  

a. Skypemöte 29/6 15-15:30 – Accepterande av Blå ÖP Utställningsutlåtande och 

antagandehandling. Beslut om remissvar Grön Infrastruktur. 

 

 

 

 

 

__________________________  _____________________  

Jan-Olof Johansson, Ordförande  Liselotte Fröjd, Justerare 
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Carl Dahlberg, sekreterare 

 

 


