Verksamhetsplan Tillväxt Norra Bohuslän 2017 (v.20161116)
Syfte
TNB’s syfte är att med balans och varsamhet om miljö och människor skapa tillväxt och
utveckling i Norra Bohuslän. Samverkan för gemensam nytta i den funktionella regionen
norra Bohuslän är anledningen till att TNB finns.

Uppdrag
För perioden 2016-2022 med åter-aktualisering ett år efter val eller vid annan av
styrgruppen bestämd tidpunkt.
Tillväxt Norra Bohuslän ska vara en samverkansarena för de fyra kommunerna
Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil. Samverkansarenan ska utföra 6 huvudsakliga
funktioner:
Samverkan mellan kommunerna
Lobbying gentemot nationella och regionala organ
Omvärldsbevakning inom våra intresseområden
Underlagsberedning
Projektutveckling
Projektdrift

Intresseområden
Kärnfrågorna är marint och maritimt, samt arbete inom näringslivsutveckling,
infrastruktur, miljö och hållbar utveckling och fysisk planering.

Indikatorer kopplade till långsiktiga mål med årlig uppföljning
- Avsiktsförklaringen i den Maritima Näringslivsstrategi (MNLS)
(följer vi den? (Ja/Nej) - årlig enkätfråga till styrgrupp)
- % - andel av MNLS mål TNB har arbetat med under året
(sammanställs av processledare)
- Antal LEADER MÅL TNB har arbetat med under året
(sammanställs av processledare)
- Antal av kommunernas MILJÖMÅL TNB har berört under året
(sammanställs av processledare)

Koppling till långsiktiga mål och strategier
Blå samhällsbyggnadsmål i Blå ÖP och den Maritima näringslivstrategin
Avsiktsförklaring: Vi är överens om att
Skapa förutsättningar för marin utveckling
Uppmärksamma dess betydelse och potential här
Värdesätta och värna havets resurser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hållbart fiske – grund för identitet
Bärkraftigt vattenbruk
Utvecklad marin livsmedelsindustri
Småskalig lokal marin livsmedelsbransch
Kust och hav planerad för boende och besökare
Ren och attraktiv kust
Skärgårdslandskapet bevaras
Sjöfart- och båtnäringens behov prioriteras

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hållbart och hänsynsfullt båtliv
Tillgänglighet utan båt
Infrastruktur för ett förändrat båtliv
Attraktiva marinor och kommunala hamnar
Förutsättningar för marin energi
Utvecklad och förankrad forskningsnäring
(För utveckling av målen se Den martima näringslivsstrategin på
www.tillvaxtbohuslan.se)

LEADER- målen enligt Leaderansökan
1) Fler jobb och hållbar tillväxt i lokala lantbruks-, fiske- och vattenbruksföretag
genom ökad lönsamhet och konkurrenskraft.
2) Bevara och utveckla skärgårdslandskapets karaktärsdrag och kustsamhällenas
kulturvärden/identitet.
3) Fler jobb, ökad inflyttning och levande landsbygd med ökad sysselsättning i
mikro och småföretag genom hållbara besöksanledningar, goda förutsättningar
för landsbygdsföretagande och en aktiv fritid, smarta kommunikationer och god
service.
4) En ren och attraktiv naturmiljö genom förbättrade förutsättningar för hållbart
nyttjande av naturresurser, hållbar produktion och konsumtion.
De kommunala miljömålen
(inte samma för var kommun – kommer analyseras och sammanvägas under 2016)
1. Hållbar livsstil
Vi ska främja ett hållbart beteende via utbildning och information, erbjuda invånare och turister en
hälsosam livsmiljö samt se demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga medel i arbetet med hållbar
utveckling.
2. Biologisk mångfald
Vi ska ha god kunskap om och kommunicera om kommunens naturmiljöer samt ta hänsyn till värdefulla
naturmiljöer vid planering och exploatering.
3. God vattenstatus
Vi ska ha god kunskap om kommunens marina miljö, verka för en god marin livsmiljö samt verka för en
god grund- och dricksvattenförsörjning.
4. Hållbar energikonsumtion
Vi ska minska energiförbrukningen, verka för att andelen förnybar energi ökar samt främja klimatsmarta
transporter och kommunikation.

Årets aktiviteter 2017
Samverkansfunktion mellan kommunerna (löpande)
Framförallt via pågående ”Blå ÖP projektet”, ”Funktionell digital region”
och ”Maritim Utveckling i Bohuslän”.
Lobbyingfunktion (löpande och kopplad till projekt)
Remissvar havsplanering (vinter 2017)

Kommunikationsplan övergripande mellan projekt och intresseområden
uppdateras och följs.
Årligt möte med trafikverket
GU’s omvärdering av forskningsstationerna
Omvärldsbevakningsfunktion (löpande inom våra intresseområden)
Under 2017 kommer havsplaneringen och marin näringsutveckling samt
digital utveckling vara viktiga områden att följa.
Underlagsberedande funktion
Behovsstyrt underlagsarbete på styr- eller ledningsgruppens uppdrag.
Projektutveckling (projektinitiering)
LEADER projekt kommer skapas under året.
Ett kopplat till landbaserat vattenbruk med Uddevalla som huvudman.
Ett projekt runt blåa fångstgrödor kommer initieras om finansiärer finns.
Projektdrift
Projekt En Funktionell Digital Region (LEADER)
Långsiktigt projekt med digitala nätverk. IT-bas och nätverk kommer
genereras under året.
Projekt Blå ÖP
Blå Översiktsplan i Norra Bohuslän – tematiskt tillägg till respektive ÖP.
Samråd, MKB, Sammanställning av samråd, Utställningshandling
Projekt Förutsättningar för blåa näringar (LEADER)
Projekt Havsplan och Kustzon- Blå ÖP Norra Bohuslän-(KOMPIS-LST)
Projekt - VÅGA (LST)
Projekt MUB (ERUF, VGR)
Marin Utveckling i Bohuslän- förverkligande av MNLS.
Evenemangsstrategi, Kunskapsturism, Marina Livsmedel, Gästhamnar,
Sjötransporter, Innovationsarena
Avslutade
Projekt Maritim Näringslivsstrategi (MNLS)
Projekt Blå ÖP och MNLS -2014-2015 (VGR, LST)
Slutredovisad 2016 (förlängd för att uppfylla finansieringskrav men inte
utökad budget 2016)
Projekt Förstudie Blå Affärsutveckling (VGR, FYRBODAL)
Slutredovisad 2016
Projekt Inför Maritim Utveckling i Bohuslän (VGR)
Slutredovisad 2016

Budget och Finansiering 2016
TNB basverksamhet finansieras via kommunala medel (62,5'/år och kommun) som går
in i Leaderprogrammet. Där växlas pengarna upp till 757'. Dessa pengar kommer TNB
till del genom att Processledaren för TNB är anställd på 30 % av Leaderkontoret. För
resterande medel söks leaderprojekt med TNB som ägare.
Respektive projekt har egen budget och egen finansiering. En översiktsbudget finns som
bilaga till denna verksamhetsplan och inkluderar både pågående och sökta projekt.

Finansiärer:
Kommunerna
Leader (ERUF och Havs och fiskerifonden)
Länsstyrelsen
Västra Götalandsregionen
ERUF
Kommande:
Driftsbudgeten för TNB kommer utvecklas under 2016.

Avräkning/Avrapportering
Verksamhetsberättelse för året presenteras på följande års första möte inklusive
ekonomisk berättelse samt måluppföljning kopplad till långsiktiga mål.
Budget för kommande år samt verksamhetsplan för kommande år presenteras vid årets
sista möte. Budgetprognos för helåret?

Styrgruppen
Styrgruppens mötesstruktur
6 möten per år varav 2 digitala (tidsatta på sista mötet för året innan)
Kopplade kommunchefsmöten
Styrgruppens mandat
Styrgruppen har kommunalrådens mandat att fatta beslut. Vid viktiga
frågor ska dock alltid dessa förankras i kommunstyrelserna.
Styrgruppens uppgift
Styrgruppen leder TNB mot dess långsiktiga mål och styr inriktningen på
arbetet. Styrgruppen har också till uppgift att förankra verksamheten i
kommunerna inom både politiken och på tjänstemannasidan.
Ordförande och vice ordförandes uppgift
Ordförande representerar TNB utåt i press och där uttalanden krävs.
Ordföranden tar tillsammans med processledaren fram dagordning för
mötena. Ordförande agerar också ordförande vid mötena. Vice ordförandes
uppgift är att bära ordförandens uppgifter när denne inte har möjlighet.
Rollen som ordförande och vice ordförande roterar bland kommunalråden.
Kommunchefsgruppen
Kommunchefsgruppen träffas en timma innan styrgruppens möten och
fungerar som ledningsgrupp. Den förankrar beslut i respektive kommuns
tjänstemannaorganisation. Kommunchefsgruppen ansvarar för att
kommunernas organisationer och resurser är tillgängliga för
förverkligandet av TNB’s uppgifter.
Processledaren
Processledaren är anställd i en av kommunerna och har den kommunen
som arbetsgivare. Processledaren driver verksamheten och svarar mot
styrgruppen.
Resurser
TNB har budgetresurser i huvudsak kopplade till projekt. Verksamheten
bygger på samarbete och en överenskommelse mellan kommunerna. Några
riktlinjer för denna:
- Respektive värdkommun står för kostnaderna runt möten
- Mindre kostnader faktureras ej mellan kommunerna
- OH-kostnader för personal tas inte ut om det ej är del i projektbudget.

-

TNB strävar efter att ha både extern och intern (lånad kommunal)
personal
Det ska finnas möjlighet för kommunerna att ta del av TNB drivna
projekt i varierande grad. Även om strävan är gemensamma projekt
med likvärdig insats.

Pågående och tidigare satsningar
Projektnamn
Blå ÖP o MNLS
Kustzonsprojektet
Suscod
Hav möter Land

Påbörjat
2013
2008
2011
2011

Avslut
2017
2011
2013
2013

Resultat
Blå ÖP o MNLS
Underlag o Rapporter
Förarbete Blå ÖP
Underlag för
havsplanering
Underlag för
havsplanering

Samverkansplan för
värdefulla kust och
skärgårdsområden

2009

2011

Delårsboende

2012

2014

Strategisk plan för
besöksnäringen
Besöksråd Norra
Bohuslän

2004

2009

Ny bild av
delårsresursen
Gulingen

2009

2012

Turismutveckling

Blå affärsutveckling –
förstudie
Inför Maritim utveckling i
Bohuslän
Maritim utveckling i
Bohuslän

2015

2016

Samlar erfarenheter
ifrån tidigare arbeten

2016

2016

2016

2019

Innovationsarena

MareNovum

2008

2010

Tjärnö Innovations
System
Grön affärsutveckling
Stenakademien

2005

2008

2002
…

2006
2012

Samarbeten med
universiteten
Lokal företagsutveckling
Livskraftiga företag
Fokus på sten

Granitkusten
En Funktionell Digital
Region

2016
2016

2017
2019

Turismutveckling Sten
Nätverksbaserad
digital kompetens

Plattform Ren o Attraktiv
kust
Ren och Attraktiv kust
Ren Kust
Attraktiv Kust

2015

…

2015
2013
2010

2016
2015
2013

Förvaltning av
strandstädningsfrågan
Plattformen
Strandstädarkartan
Hantering av marint
skräp

Kommentar
3 projekt
Bas för Blå ÖP
EU-projekt
Generella
Specifika för NoBo

Innovationer
Forskningskopplat
Utbildade
stenarbetare

Egen finansiering

