Protokoll styrgruppsmöte för Tillväxt norra Bohuslän
Tid: måndagen den 24 april 2017, kl 13.00-16.30
Plats: Tanums kommunhus, Bullaren
Deltagare: Peter Dafteryd, Liselott Fröjd, Jan-Olof Johansson, Mats Abrahamsson, Britt Wall, Louise
Thunström, Ulf Ericsson, Maria Reinholdson, Maria Vikingsson, Carl Dahlberg
Ej närvarande: Ronald Rombrant, Leif Schöndell, Ronnie Brorsson

1. Mötet öppnas
2. Val av justerare
Liselotte Fröjd valdes till justerare.
3. Anmälan av övriga frågor samt godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll 170123 och 170131 godkändes.
5. Återkoppling till Framtidsdagen november 2015
Sammanfattade presentation av Carl.
Diskussion:
- Tänkte vi rätt? Behöver vi justera riktningen?
Styrgruppen är nöjd med inriktningen och arbetssättet.
Kompetensutveckling, digitalisering och ledarskap kopplat distansarbete blir
viktiga frågor för landsbygdsutveckling och kan delvis göras inom En funktionell
digital region. Turism är ett område som man vill ha med i olika former vilket
delvis görs genom Maritim utveckling i Bohuslän.
Beslut:
(Inriktningen) Det beslutades att diskutera ytterligare samarbeten inom turism
förutsättningslöst på septembermötet. Då detta är digitalt tar vi det istället på
oktobermötet.
(Struktur) Protokollet ifrån TNBs möten utan bilagor bör gå till diariet/KS i varje
kommun så att det kommer upp på KSO föredragningslista som en
informationspunkt.
(Struktur) Vi bjuder in näringslivsutvecklarna att vara med en timme på distans på
september mötet.
- Gör vi rätt saker?
Ja
Informationspunkter
6. Ekonomisk redogörelse 2016
Carl redovisade budget och utfall för 2016 i excelformat vilket är en bilaga till
Verksamhetsberättelsen. Skrivelser om de avslutade projekten och vissa specifika
kostnader finns i Verksamhetsberättelsen (bifogad protokoll 170123). Se bilaga
Översiktsbudget och Utfall 2016 med noter.
7. Skärgårdsrådet och landsbygdskommissionen
Carl redovisade några punkter av intresse ifrån skärgårdskonferensen (17 mars) samt
mötet med riksdagsledamöterna Emma Nohrén (MP) och Fredrik Christensson (C) om
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landsbygdskommittén. 2 bra punkter ifrån konferensen var projektet ”Ö för ö”
www.oforo.se samt diskussion förmånsbeskattningen av båtar i skärgårdsarbete (PM
om förmånsbeskattningen skickas ut men bifogas inte protokollet.
Även diskussionspunkterna med riksdagsledamöterna distribueras men bifogas ej.
Styrgruppen noterar att det är viktigt att ligga på i den följande hanteringen av
Landsbygdskommitténs 75 förslag och viktigt att bevaka dessa frågor. Sotenäs
kommun har svarat på remissen på förslaget.
Beslutspunkter
8. Godkännande av ekonomisk redogörelse 2016 (kvarvarande punkt ifrån 170123)
Redogörelsen godkändes.
9. Deltagande i Landbaserat vattenbruk -förstudie
Tillväxt Norra Bohuslän är med som medsökande till en Leaderansökan där Uddevalla
kommun är projektägare. Arbetet syftar till att underlätta näringslivsutvecklarnas
uppdrag i att hantera frågor om landbaserat vattenbruk och skapa ett hållbart
vattenbruk i Västsverige.
Deltagande i projektet godkändes med vissa tillägg:
- Man ska se till att kommunicera och ha samrepresentation med projektet
Etablering av landbaserad laxodling… detta för att inte dubbelarbeta samt att
tidsplanera arbetet så att bästa möjliga effekt uppnås i samklang med det andra
projektet. Peter Carlsson kan vara en sådan person.
- Styrgruppen behöver veta huruvida del av näringslivsutvecklarnas tid är den
ytterligare offentliga resurs som ingår i budgeten på ca 100’.
Projektuppföljning
10. Projektrapportering Maritim utveckling i Bohuslän
Delresultat (evenemangsstrategi): ett bra och positivt arbete mellan kommunerna med
evenemangshandboken har tydliggjort behovet av en ansvarig för evenemang per
kommun.
Beslut: Kommuncheferna får i uppdrag att se hur det kan lösas inom sin organisation.
Renée Daun kommer skicka underlag till kommuncheferna och förklara
frågan/uppdraget i större detalj.
MUB per delprojekt:
Gästhamnar – sammanställning gjord, studiebesök genomförs i april-maj
Evenemangsstrategi – Handboken lokalanpassad, avstämning och publicering på
respektive hemsida i maj
Livsmedel/Innovationsarena - idédag genomförd för 15 företag, uppföljning
pågår, samarbete med Maritima klustret för test av innovationsarena
Kunskapsturism och Skärgårdstransporter startar i höst
SERN-konferens i Italien i maj för innovativa/internationella samarbeten för
våra företag. Samt koppling till Leaders internationella grupp.

11. Nuläge Leader-samarbetet (stående punkt)
Carl gick igenom de LAG-klara projekten för att ge alla en överblick.
12. Blå ÖP
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Samråd pågår – tidsplan presenterades för hösten 2017.
Styrgruppen justerade tidsplanen framåt så att den politiska referensgruppen får
material 1 september och har ett möte tidigast 1 månad efteråt så att alla politiska
grupper hinner diskutera igenom förslaget. Styrgruppen kommer ta beslut ”Godkänna
samrådsredogörelse och förslag på justeringar” 16 oktober. Beslut om
”Utställningshandling sker därför i januari/februari 2018”. Beslut om ”Antagande av
Blå ÖP” beräknas ske september 2018. Bifogad finns Bilaga ny tidsplan Blå ÖP
170428.
13. Övriga frågor
a. Kustsjukhuset – operationssal resurs finns, förslag på undersökning/utredning
norra Bohusläns vårdutbud och vårdkonsumtion.
Carl och Jan-olof har diskuterat med företrädare för kustsjukhuset som har
operationsresurser som skulle kunna skapa mer arbete i vår region. De pekar på
att norra Bohuslän konsumerar avsevärt mindre vård jämfört med Göteborgs
regionen och att resurserna ifrån regionen koncentreras till Göteborg. En
möjlighet för TNB skulle vara att göra/beställa en mindre utredning då vi ser
att möjligheten till vård och vårdutbud är en attraktivitetsfaktor.
Styrgruppen anser att frågan ligger på den regionala politiska nivån och vill i
dagsläget inte undersöka effekterna av förd politik inom landstinget för Norra
Bohuslän.
b. Uppföljning: Forskningsstationerna Kristineberg och Tjärnö
Styrgruppen konstaterar att man har arbetat väl ifrån kommunerna och att
utredningen som Axel Wenblad tagit fram pekar på nya möjligheter för ett
Forsknings och Innovationscenter på Kristineberg med flera olika aktörer.
Anne Gunnäs får en eloge för konstruktivt arbete med detta. Även på Tjärnö
har man nu bättre samverkan med Strömstad och Tanums kommuner än på
länge och ser positivt på framtiden. TNB’s hemsida har en special sida under
näringsliv om forskningsnäringen i våra kommuner.
http://www.tillvaxtbohuslan.se/maritim-naringslivsstrategi/forskning/
c. Inför Infrastrukturmötet 19 juni
Kommuncheferna samlar respektive kommuns behov och frågor man vill ta
upp 19 juni med Håkan Wennergren trafikverkets regionchef. Carl för detta
vidare till trafikverket.
Några frågor som kom upp på mötet var GC-vägar, sänkt fart på 171,
infotavlor, omledning vid olyckor, västra vägen Tanum (kommer tas på separat
möte).
d. Kommunikation: film MNLS; digital presentation
Carl tipsar om en film som vi har gjort om den maritima näringslivsstrategin:
http://www.tillvaxtbohuslan.se/maritim-naringslivsstrategi/
Samt om en digital presentation/film om samrådet för Blå ÖP som snart ligger
ute.
e. Naturvårdsverksremiss inlämnad
TNB har lämnat gemensamt svar på naturvårdsverkets remiss om
nedskräpningsbot och strandskräp.
f. Möte med Mikkeli delegation
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Jan-Olof och Carl samt tjänstemän ifrån kommunerna möter 25-26/4 en
delegation ifrån Mikkeli-regionen i östra Finland som är intresserade av
delårsboende. Carl rapporterar till styrgruppen om detta besök.
g. Önskemål om uppföljning av mötet med Landshövdingen
September 2016 hölls ett möte på landshövdingens residens vilket följdes av en
process runt havsplanering. Carl undersöker styrgruppens förväntningar och
önskemål om uppföljning. Tidigare har konstaterats att Västerhavsveckans
invigning inte kommer bli en sådan träff men att en del (Peter, Carl, Jan-Olof)
ändå kommer finnas på plats.
Beslut: Styrgruppen finner att vi bör vänta med en större träff till Blå ÖP är
antagen och att detta är något vi bör göra till en större händelse 2018.
h. Strandstädning fördelning av resurser
Peter undersöker om fördelningen av resurser kommer ut till kommunerna
ifrån ren och attraktiv kust. Ulrika Marklund är kontaktperson där och Mats
Abrahamsson menar att det sker en fördelning. Respektive kommun
kontrollerar om organisationen fungerar på hemmaplan och rapporteras på
nästa möte.
i. BID utveckling
Regionen har idag specialstöd för BID (Business Improvement District).
Skaftö har ett projekt på gång. Finns det andra i vår region som vore lämpliga?
Koster och Resö kommer upp som förslag. Carl diskuterar frågan vidare med
Näringslivsutvecklarna.
14. Mötet avslutades
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