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Protokoll Styrgruppsmöte för Tillväxt Norra Bohuslän 
 

Tid:  måndagen den 23 april 2018,  kl 12:30 - 15:45 

Start med lätt lunch 12 

Plats: Tanum Tedacthuset 
Deltagare: Peter Dafteryd, Liselotte Fröjd, Louise Thunström, Mats Abrahamsson, Britt Wall, Jan-

Olof Johansson, Ronald Rombrant, Ulf Ericsson, Maria Vikingsson, Leif Schöndell, Carl Dahlberg 

Ej närvarande: Ronnie Brorsson, Maria Reinholdsson 
 

Förslag på dagordning 

 

1. Mötet öppnas 

Mötet öppnades 

2. Val av justerare 

Liselotte Fröjd och Louise Thunström valdes till justerare 

3. Anmälan av övriga frågor samt godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes med tillägg till punkt 13 a att Mats Abrahamsson lämnar 

styrgruppen för Ren och attraktiv kust och hans plats behöver tas av någon ifrån norra 

Bohuslän. 

4. Föregående mötesprotokoll 

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

 

Informationspunkter 

5. Granitkusten Etapp 2 (Carl Forsberg) 

Carl Forsberg presenterade riktlinjerna för Granitkusten etapp 2. Granitkusten 2 är ett 

3-årigt projekt som ska stödja 12 miljöer att utvecklas till besöksmål av minst 

Sverige/Norden nivå. Dessa besöksmål förenas av graniten. Projektet Granitkusten 

jobbar nu med att ta fram en ansökan. Man ser gärna att TNB är projektägare. 

Finansieringen ämnas sökas ifrån VGR och Fyrbodal samt de fyra kommunerna och 

Munkedal. Var kommun förväntas bidra med 30 tkr per år i tre år (2019-2021).     

6. Ny ekonom – ökad omfattning 

Ekonomienheten i Strömstad kommun har anställt en blivande projektekonom som 

kommer arbeta 50 % för Svinesundskommitéen, 35 % för TNB och 15 % för 

Strömstads kommuns ekonomienhet. Vilket möjliggör fortsatt projektdrift och 

projektinitiering för TNB.  

 

Beslutspunkter 

7. Godkännande av Ekonomi utfall 2017 – (bilaga) 

Utfallet som presenterades på förra mötet godkändes.   

8. Godkännande av Verksamhetsberättelse 2017 (bilaga) 

Verksamhetsberättelsen som presenterades på förra mötet godkändes. 

9. Verksamhet 2018-19 

a. Dragning av vad vi hittills har kommit överens om TNB (bilaga) 

Carl gick snabbt igenom tidigare överenskommelser. 

b. Presentation av kommunchefernas uppdrag om inriktning TNB nästa 

mandatperiod (Ulf Ericsson) 

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


                                          

 
Tillväxt norra Bohuslän, Strömstads kommun, Tillväxtsekretariatet, 452 80 Strömstad 

www.tillvaxtbohuslan.se 
 

Respektive kommuns ingång i diskussionerna presenterades av respektive 

företrädare.    

c. Diskussion om inriktning av TNB verksamhet på kort och lång sikt i helgrupp 

-  Granitkusten ska detta område ingå bland våra fokusområden? 

-  Möjligheter med EU-projekt – vilken roll bör TNB spela? 

-  Omställningsstrategi – Cirkulär ekonomi – en TNB fråga? 

Summering av diskussionen: 

Kommunerna är överens om att justera och smalna av inriktningen av 

verksamheten.  

Kommunerna är överens om att formen för samverkan behöver justeras. 

 

 

Beslut: Kommuncheferna får i uppdrag att till följande möte presentera ett 

förslag på justering av ämnesinriktning eller ämnesformulering samt en 

organisationsförändring som låter politiken hantera de grova dragen och 

tjänstemännen detaljerna. Leif Schöndell är sammankallande och tar Carl till 

hjälp. 

 

d. Godkännande av Verksamhetsplan 2018 med justeringar ifrån diskussion 

(bilaga) 

Verksamhetsplanen justerades med tillägg av kommunchefsuppdraget ovan och 

godkändes. 

10. Nya projektbeslut 

a. Ostronfisketurism i Bohuslän – gigas-stilla havsostron- LEADER (bilaga + 

budget) 

Beslut togs om godkännande av Projektet. 

Projektet kommer gå upp till LAG-beslut 7/5. 

b. Hållbart Fiske – Fiskekommunerna, Samförvaltningen, TNB 

samverkansprojekt – EHFF (inlämnat) 

Beslut togs om godkännande av Projektet. 

c. KOMPIS förlängning 2018  

Beslut togs att låta Carl ansöka om KOMPIS förlängning och att överlåta till 

firmatecknare att godkänna om stöd för max 300 tkr. 

 

d. Huvudmannaskap och finansiering för Granitkusten steg 2 

Beslut: beslut togs att gå vidare med att låta ansökan skrivas fram i TNBs 

namn. Om detta behöver justeras utifrån kommunchefernas uppdrag under 9c så 

kan det göras när beslut tas.  

Carl får i uppdrag att se om finansieringen (3*120 tkr) kan tas inom TNBs 

kvarvarande medel. 

11. Remissvar angående “Samråd om förslag till havsplaner. Dnr 396-18” 

Beslut togs om att skicka remissvaret vidare till respektive KS. 

Projektuppföljning 

12. LOVA Blå ÖP åtgärder 2018 - beslutat och påbörjat  

Projektet har beviljats av Länsstyrelsen.  

13. Övriga frågor (i mån av tid) 

a. Uppföljning Framtida organisation Ren och Attraktiv Kust 
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Mats Abrahamsson lämnar styrgruppen för Ren och attraktiv kust och hans plats 

behöver tas av någon ifrån norra Bohuslän. Beslut om vem tas vi nästa möte. 

b. Rapport Riksdagsseminarium - Taskforce Vattenbruk 14/2 

http://www.maritimaklustret.se/fokusomraden/havsforvaltning/tidigare-

aktiviteter-och-seminarium/ 

c. Vattenbrukskonferens, MSP for small sea spaces 

Carl presenterade både Taskforce Vattenbruk arbetet samt 

Vattenbruksutbildning för webben på konferensen. 

Carl deltog och presenterade vårt arbetet på inbjudan av EU-kommissionen i 

Slovenien   

d. Ny budget för 2018 Maritim utveckling i Bohuslän  

Bordlades 

e. Blå ÖP  

Se Film på hemsidan.Sprid.  

http://www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op/ 

f. Projektrapportering Vattenbruk för webben 

http://www.tillvaxtbohuslan.se/vattenbruksutbildning/ 

g. Öppet hus Europa dagen 9 maj Utvecklingskontoret 

 

 

 

 

 

 

__________________________  _____________________  

Jan-Olof Johansson, Ordförande  Liselotte Fröjd och Louise Thunström, 

    Justerare 

 
Carl Dahlberg, sekreterare 
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