Protokoll Styrgruppsmöte Tillväxt norra Bohuslän
Deltagare:
Peter Dafteryd, Liselott Fröjd, Mats Abrahamsson, Jan-Olof Johansson,
Louise Thunström, Britt Wall, Ronald Rombrant,
Ulf Ericsson, Maria Vikingsson, Carl Dahlberg,
Ej närvarande: Leif Schöndell, Maria Reinholdtsson, Ronnie Brorsson,

Tid: måndagen den 16 oktober 2017, kl 13.00-15.00
Plats: Sotenäs Lokal Tryggö
Förslag på dagordning
1.
2.
3.
4.

Mötet öppnas
Britt Wall valdes till justerare
Anmälan av övriga frågor samt godkännande av dagordningen
Föregående mötesprotokoll

Informationspunkter
5. Nätverksuppföljning – tillgängliga kanaler
Som del av uppdraget att omvärldsbevaka redogjorde Carl för de nätverk som Tillväxt
Norra Bohuslän/Utvecklingskontoret deltar i.
a. Maritima klustret – fungerar bättre och bättre. TNB har en tydlig roll.
i. Turism – Renée deltar i fokusområdet.
ii. Havsförvaltning- Carl deltar i fokusområdet.
iii. Innovationsstödssystemet – påverkas via Maritim Utveckling i
Bohuslän (MUB).
b. Landsbygdsnätverket –
i. Taskforce Vattenbruk – aktivitet kopplat till havsförvaltning som
syftar till att underlätta tillståndsprocesser för framförallt vattenbrukare
(aktiviteten stöds av Jordbruksverket).
ii. TNC-utskottet (transnationella samarbeten inom Leader) –
understödjer Leadergruppernas internationella samarbeten.
c. SERN – utvärdering av värdet och möjligheterna för TNB pågår.
d. Framtiden är blå 2 – Projektet drivs av Svinesundskommitéen och samlar
representanter ifrån lantmäteriet, kartverket (norsk motsvarighet), Östfolds
fylkeskommune med flera. TNB deltar med koppling till Blå ÖP.
e. Mentor network 2nd homes- Finskt nätverk med relativt liten aktivitet sedan
deras besök i norra Bohuslän.
f. Höstning stilla havsösters – Projekt/nätverk som samlar institut, forskare och
myndigheter i Sverige, Norge och Danmark. Ger vissa möjligheter för att starta
upp ett turistfiske av japanska ostron. Här finns möjligheter för ett kommande
projekt för TNB.
6. Ny Landshövding - Anders Danielsson –
Polis, jurist, fd SÄPO-Chef, fd GD Migrationsverket. Har påbörjat en besöksrunda i
VGR. Eventuellt kommer det att bli en träff i vår med anslutning till
havsplaneringsprocessen.
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Beslutspunkter
7. Framtida organisation Ren och Attraktiv Kust – diskussion om nuläge och
utveckling framåt (eventuellt beslut).
Peter Dafteryd redogjorde för mötet som kommunalråden och Carl hade med regionen
och Västkuststiftelsen 22 september. Innan dess hade Västkuststiftelsens styrelse fattat
beslut om att inte fortsätta att arbeta med strandstädning men behålla projektet tills ny
värd har etablerats. Deras förslag var ett nytt kommunalförbund för denna fråga.
Kommunerna och regionen var tydliga med att man tycker att frågan borde passa bra
på västkuststiftelsen.
Regionen kommer bjuda in till ett nytt möte runt 19-21/12.
Beslut:
TNB kommer verka för att få till en förändring av Västkuststiftelsens uppdrag så att
strandstädning ingår i det uppdraget.
Projektuppföljning
8. Projektrapportering Maritim utveckling i Bohuslän
Evenemangsstrategi utkast presenteras och diskuteras – Renée Daun (Tommy
Anderssons rapport som förberedande information finns i kallelsen)
I området finns 107 evenemang. 32 arrangörer har svarat på enkäten men flera
arrangerar multipla evenemang och Tommy fortsätter med några djupintervjuer.
Renée och Tommy kommer stämma av evenemangsstrategin med partnergruppen och
sedan kommer den skickas till styrgruppen för eventuellt beslut på nästa möte.
Strategin kommer kräva lokal anpassning vilket projektet kan stödja i viss mån.
Några av Tommys huvudpunkter:
Evenemangssamordnare behövs
Gemensam evenemangskalender
Samordna marknadsföring
Sponsorer kan sponsra multipla evenemang
Mindre kostnader
Översyn av egen evenemangsportfölj
9. Nuläge Leader-samarbetet (stående punkt)
Se bifogad presentation.
10. Blå ÖP
Spridning av projektet (Berlin, Smögen/Simrishamn, Tanum/Norge, SKL).
Blå ÖP har presenterats i Berlin på Biomarineer-konferensen på en marine spatial
planning session. Nätverket kan vara mycket bra för Maritima Klustret och TNB. Vi
fick mycket positiv feedback på denna presentation.
På ett gemensamt möte på Smögen har Simrishamn, TNB och Fiskekommunerna med
andra lokala aktörer diskuterat turistfiske, strandstädning och havsplanering i syfte att
utbyta erfarenheter samt följa upp fiskeuppropet. Krister Olsson kommer delta på
fiskekonferensen 16-17/11 i Simrishamn men det vore bra om någon politiker ifrån
TNB också kunde delta.
På grenskarteseminariet har Carl presenterat arbetet med Blå ÖP och vår web-GIS
lösning för norska och svenska kolleger. Goda möjligheter finns att förpacka vår
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planering i en WMS-tjänst för att på så sätt tillgängliggöra vår lokala planering i
närliggande områden på svensk och norsk sida. I övrigt finns en tydlig rörelse emot
Öppna Data som kommer möjliggöra fler tjänster baserade på myndigheternas
underlag. Lantmäteriet har en sådan strategi men arbetar fortfarande med flera
finansieringsmöjligheter.
Blå ÖP presenteras 16/10 på SKL’s planeringsdagar av Amin Payanderhad.
Höstens politiska process utifrån samrådsredogörelse. Referensgruppsmötet 23/10
kommer handla om samrådsredogörelsen och förslaget på åtgärder. Detta kommer
justeras och gå till ett extra insatt TNB styrgruppsmöte för beslut. I slutet av november
kommer ett utkast på utställningshandling skickas till politiken för ett
referensgruppsmöte 15/1 eller 22/1 preliminärt därefter kommer TNB 29/1 ta beslut
om utställning.
Dokumentets status - senaste ifrån Länsstyrelse och Boverket. Enligt myndigheternas
jurister är inte Tematisk Översiktsplan (TÖP) möjlig att använda i vårt fall och därför
kommer Blå ÖP bli en Fördjupad Översiktsplan (FÖP). Det kommer medföra vissa
anpassningar till befintliga planer men hanteras av plangruppen.
11. Funktionell digital region
Ny plattform testas nu av Leaderkontoret då den förra var för skranglig. Plattformen är
ny och enkel men kommer fungera. Intresse finns bland styrgruppen för att använda
den för olika områden. Huvudsyftet är att kunna arbeta med diskussion i ett nätverk
runt lokala frågor. Carl tror att den kommer vara ett bra sätt att jobba med lokal
utveckling. Leaderkontoret kommer utvärdera första versionen och sedan kommer den
testas på Leaders projektledare. Därefter kan en vidare spriding göras.
12. Övriga frågor
a. Föreningen Norden – Elsie Hellström har bokat ett möte med Michael
Rönntoft. Frågan tas upp vid senare möte.
b. Lantmäteriet svar på skrivelse - Svaret bifogas. Peter Dafteryd följer upp med
ett möte på Lantmäteriet i Uddevalla.
c. IVPA-I väntan på ambulans
IVPA avtalet gör så att bara vissa typer av sjukdomstillstånd får nyttjas på
avtalet. För våra kommuner är det viktigt att inte bara basuppdraget kan avtalas.
Beslut:
Carl får i uppdrag att skriva en skrivelse till Fyrbodal som kommunalråden
undertecknar.
d. Första styrgruppsmöte 2018 blir 29/1 kl 13 på Skype.
13. TNB Framtid nästa mandatperiod diskussionspunkt (endast politik)
Ej protokollförd.
14. Mötet avslutas
Peter Dafteryd, Ordförande
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Britt Wall, justerare

Carl Dahlberg, sekreterare
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