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Protokoll styrgruppsmöte för Tillväxt norra Bohuslän 
Deltagare: Jan-Olof Johansson, Peter Dafteryd, Louise Tunström, Britt Wall, Ronald 

Rombrant, Maria Vikingsson, Michael Johansson (ersättare Leif Schöndell), Per-Olof 

Hermansson, Carl Dahlberg 

Ej närvarande: Mats Abrahamsson, Liselotte Fröjd, Ulf Ericsson, Leif Schöndell (ersatt)  

Tid:  måndagen den 3 september 2018,  kl 14:00 – 16:30 

Plats: Tanum, Omsorgsrummet 
 

Dagordning 

 

1. Mötet öppnas 

2. Val av justerare 

3. Anmälan av övriga frågor samt godkännande av dagordningen 

4. Föregående mötesprotokoll 

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

 

Informationspunkter 

5. Maritim utveckling i Bohuslän 

a. Renée Daun – RD lämnar sin tjänst som projektledare och börjar som 

näringslivsutvecklare i Lysekil. RD blir del av partnergruppen. Carl ökar sitt 

engagemang i projektet till 40% och andra resurser tas in för att lösa specifika 

uppgifter. 

Workshop med politiker och tjänstemän runt tillstånd och utmaningar i våra 4 

kommuners restauranger baserat på intervjustudie. Styrgruppen kommer 

ombedjas bjuda in några från respektive aktuell nämnd för att delta i 

workshopen 26/10. Frågorna handlar bland annat om tillstånd och 

personalbostäder. Därefter kommer en uppföljande workshop mellan tjänstemän 

och restauratörer genomföras för att verifiera resultatet ifrån den första 

workshopen.   

 

Beslutspunkter 

6. Avslut av Tillväxt Norra Bohusläns verksamhet 

a. Dragning av underlag för avslut (bifogat) 

Styrgruppen har tagit del av underlaget och låter justering av underlaget gå vidare 

till kommunchefsgruppen. 

Önskemål finns att utvärdera konsekvenserna ytterligare. Exempelvis visa på vilka 

konsekvenser som blir viktigast.  

b. Diskussion 

Strömstad 

- Förhållningssättet förvånar, irritation över att få beskedet på detta sätt. 

- Förordar man från styrgruppen en avveckling utgår vi ifrån beslut fattas i 

respektive KS/KF. 

- Vi har ett solidariskt ansvar att avveckla verksamheten. 

http://www.tillvaxtbohuslan.se/arkiv/
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- En arbetsgrupp behövs som jobbar igenom Carls dokument. Vi måste visa vår 

omvärld och eftervärld att vi tar ett aktivt ansvar för att hitta bästa tänkbara 

lösning. 

Tanum 

- Louise: Diskussionen har till nu handlat om att hitta nya former. Vill inte gå 

emot majoriteten. 

- Louise: Känns som ett snabbt beslut där man inte funderat på alternativ eller 

konsekvenser 

- Louise: Det enda jag fått till mig är att KC fattat beslut om nedläggning 

Sotenäs 

- Britt: Oerhört förvånad över avvecklingsbeslut/-förslag. Mats A ser positivt på 

att TNB läggs ned och att man i stället kan träffas informellt några gånger per 

år. 

- Britt: Jag har inte fått någon signal tidigare om att TNB ska läggas ner. Är 

förslaget förankrat eller behöver det jobbas igenom. 

- Britt - Vi har arbetat med viktiga frågor men arbetsformerna kan bli mer 

effektiva. 

Lysekil 

- Jan-Olof: Inriktning-avveckla TNB i dess nuvarande form. Vad är då nästa 

arbetsform? KC får detta uppdrag. 

- Ronald: Lite mer info om konsekvenser, vi har ett ansvar för att t ex Blå ÖP 

lever vidare. Ska man inte använda 2019 för att hitta en framtida lösning? Det 

här behöver nog ligga till sig och smältas. 

 

Generellt 

Beslutsunderlag – vilka ämnesområden har man behov av samarbeten inom. 

Samverkan behövs i olika former.  

Ansvar att förmedla vidare till nästa generation.  

 

Styrgruppen beslutar:  

- att inför nästa mandatperiod ta fram förslag till en förändring av nuvarande 

former för samarbetet samt motiv till varför förändringar bör göras. 

- att ge kommuncheferna i uppdrag att till nästkommande möten med styrgruppen 

förbereda frågan om vilka behov finns för samarbete samt hur pågående projekt 

ska fullföljas eller avslutas. 

 

7. Nya projektbeslut (eventuellt) 

a. Ändring av huvudman för Granitkusten steg 2 

Beslut: 

Sotenäs ombeds undersöka om man kan ta över projektägarskapet för Granitkusten 

(inlämnad ansökan) då Strömstad inte är en naturlig ägare om TNB inte finns kvar i 

samma form. 

 

b. LOVA-åtgärder Blå ÖP beslut om avslut 

LOVA åtgärder Blå ÖP är ett initieringsprojekt för åtgärderna kopplat till Blå ÖP. 

Det kräver samverkan för att fungera och det finns en finansiering till januari. Om 
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man inte vill samverka i samma utsträckning blir det mycket svårt att få till detta 

projekt.  

Beslut: 

Frågan överförs till kommunchefsgruppen att bereda och beslut fattas på nästa 

möte. Carl får i uppdrag att beskriva läget för finansiären (Länsstyrelsen) och att få 

respit på halvtidsredovisning. 

 

Projektuppföljning 

8. Processer efter årsskiftet  

Punkten hanterades under 6. 

9. Övriga frågor  

a. Skrivelse till SKL- angående Leader nästa period 

Skrivelsen trycker på värdet av Leader för utvecklingen av våra kommuner.  

Beslut: 

Skrivelsen skickas i något förkortad form skickas till Fyrbodal som håller på med 

en remissrunda i ärendet (se bilaga) i stället för till SKL direkt. 

b. Leader – nuläge (Stående punkt Krister Olsson) 

Carl presenterade snabbt nuläge Leader ifrån utvärderingsmötet 20/8 (se bilaga). 

10. Nästa möte  

15/10 Strömstad. Då fullt deltagande är önskvärt för att ha mandat att hantera 

avslutsfrågan korrekt. 

 

Justering 

 

 

 

Jan-Olof Johansson, Ordförande   Britt Wall, justerare 


