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

Tid: måndagen den 11 december 2017, kl 09.30-11.30
Kaffe ifrån 9.00
Plats: Spahotellet Strömstad
Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Val av justerare
Ronnie Brorsson valdes till justerare.
3. Anmälan av övriga frågor samt godkännande av dagordningen
4. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
Informationspunkter
5. Omvärldsbevakning – Carl presentation
Punkten bordlades till mötet 29/1-2018
6. Ekonomi budget 2018 - bilaga bifogas
Carl föredrog översikten över projektens budget för 2018.
Flera mindre projekt avslutas Q1 2018. Några projekt kommer att tillkomma.
Granitkusten är förlängt till sista december 2018. Redovisad budget är för hela
projektet.
KOMPIS avslutas mars 2018.
MUBs budget kommer att justeras.

Beslutspunkter
7. Val av ordförande Tillväxt Norra Bohuslän 2018
Jan-Olof Johansson valdes till ordförande och Mats Abrahamsson till vice ordförande
för 2018.
8. Möten för 2018
Möten för 2018 fastställdes. Uppdaterad bilaga redovisar mötena för året inklusive 2
korta digitala beslutsmöten för Blå ÖP processen. Carl gör kalenderbokningar för alla
mötena.
9. Godkännande av Evenemangsstrategi för norra Bohuslän
Gemensam Evenemangsstrategi för norra Bohuslän godkändes. Bifogas.
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Efter beslut i respektive kommunstyrelse kommer strategin åtföljas av handlingsplaner
i respektive kommun som inkluderar en visions-/inriktningsdel samt beskriver hur
arbetet ska utföras.
10. Blå ÖP –
Godkännande av samrådsredogörelse
Samrådsredogörelsen godkändes.
Den kommer skickas till KS för de 4 kommunerna parallellt med
utställningshandlingen.
Kommentarer inför utställningshandlingen:
- säkerställ att det blir tydligt vilken plan som gäller i gränslandet FÖP eller ÖP
- ”Forskningsnäringen” – för inte in nya termer
- Försvaret – på vilket sätt krockar vårt förslag med övningsområdet? – Vi har tagit
bort områdena som krockar i utsjön men behållt dem nära land. Viss krock återstår
därmed.
Information:
Tidsplan 2018 - bifogas
Tidsplanen bifogas – Antagande förväntas i slutet av september 2018
Finansiering 2018
KOMPIS projektet och Förutsättningar för blåa näringar löper ut Q1 2018. TNB har
kommunicerat med Lst om önskemål för en del 2 av KOMPIS. Om HaV tillsätter
medel för KOMPIS-2 kommer TNB söka dessa.
Projektuppföljning
11. Projektrapportering Maritim utveckling i Bohuslän
Status för projektet redovisades. Detaljer presenterades på delkonferensen samma
eftermiddag.
Ny utökad budget för 2018 på väg då projektet har löpt under budget 2017.
12. Projektrapportering Vattenbruk för webben
Projektet är förlängt tom 28/2 2018. Filmning och klippning pågår för fullt.
13. Funktionell digital region
www.lingon.me
Siten är uppe men brottas fortfarande med många små justeringar. Projektet kommer
öka farten under 2018.
14. Nuläge Leader-samarbetet (stående punkt)
Krister Olsson föredrog nuläget.
75% av budgeten uppbokad. Bra inflöde av kraftfulla idéer. Bra tempo.
Medlen kommer ta slut och kan till viss mån utökas genom omfördelning av nationella
potter.
LUS (Leaderföreningarna i Sverige) trycker på för att Leader ska få större del av
fonderna att fördela i kommande period. Leader är bra på att förmedla EU-nyttan i
breda folklager.
Landsbygdsproposition kommer till våren. Många viktiga frågor med brett stöd.
15. Övriga frågor
a. Uppföljning Framtida organisation Ren och Attraktiv Kust – uppföljning
BHU kommer ha uppe frågan innan jul. Regionen kommer bjuda in till möte under
Q1.
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b. Verksamhetsuppföljning på nästkommande möte – utvärdering
Styrgruppsmedlemmarna uppmanas svara på enkäten som kommer ut snart.
c. Tillstånd för algodling- Catxalot
Företaget Catxalot har lyft frågan om tillstånd för Algodling och svårigheten
med detta. Carl hänvisar till att denna process är igång på flera fronter bland
annat genom uppvaktningar av Näringsdepartementet via
Svinesundskommitéen. Se även Taskforce Vattenbruk nedan. Carl återkopplar
till företaget
d. Taskforce Vattenbruk – information
Carl och David Langlet (Maritima klustret) håller i en process med stöd av
landsbygdsnätverket där processen för tillstånd har nagelfarits av en bred grupp.
Slutsatserna ifrån detta kommer samlas till en skrift och presenteras på ett
riksdagsseminarium 14 februari 2018. Slutsatserna har flera punkter där vissa
kräver lag- eller föreskriftsändringar medans annat kan utföras på annat vis.
Syftet är att skapa bättre, tydligare, enklare förutsättningar för ett hållbart och
innovativt vattenbruk.
e. Möte med näringsdepartementet om småskaligt fiske samt
Fiskekonferensen i Simrishamn
Peter Dafteryd deltog i mötet med Näringsdepartementet och HaV som
uppföljning av fiskeuppropet och som dessutom hanterades på fiskekonferensen
där Liselotte Fröjd och Anders Olsson (Strömstad) deltog.
Som bakgrund kan tilläggas att sjömaten kom in sent och till liten del i
livsmedelsstrategin.
Slutsatsen ifrån mötet är att fiskekommunerna och norra Bohuslän måste
hjälpas åt med andra aktörer att hålla uppe frågan då HaV prioriterar andra
värden framför det småskaliga och lokala sociala effekter.
16. Mötet avslutas

Peter Dafteryd, Ordförande

Ronnie Brorsson, justerare

Carl Dahlberg, sekreterare
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