Protokoll styrgruppsmöte för Tillväxt norra Bohuslän

Deltagare: Jan-Olof Johansson, Liselotte Fröjd, Louise Tunström, Ronald Rombrant, Ronnie
Brorsson, Per-Olof Hermansson, Ulf Ericsson, Carl Dahlberg, Mats Abrahamsson (på telefon
på fråga 5)
Ej närvarande:, Peter Dafteryd, Britt Wall, Leif Schöndell, Maria Vikingsson,
Tid: måndagen den 15 oktober 2018, kl 13:00 – 16:00
Plats: Strömstad stadshus, KF-salen
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
http://www.tillvaxtbohuslan.se/arkiv/
Föregående protokoll godkändes
Beslutspunkter
5. Avslut av Tillväxt Norra Bohusläns verksamhet
a. Dragning av underlag för avslut (bifogat); diskussion och frågestund.
Beslut
Följande beslut expedieras till respektive kommun och hanteras där enligt egna rutiner
(exempelvis KS/KSAU)
Kommunerna föreslås besluta att:
Tillväxt Norra Bohuslän avvecklas vid årsskiftet 2018/19 i samband med den nya
mandatperiodens början.
Befintlig styrgrupp upplöses och ersätts fram till 191231 av en interim-styrgrupp bestående av
tjänstemän från respektive kommun som hanterar kvarvarande projektrapporter och
avvecklingsfrågor.
Eventuella avvecklingskostnader hanteras solidariskt av de fyra kommunerna.
Se bilagd tjänsteskrivelse och underlag.
6. Nya projektbeslut
a. Ändring av huvudman för Granitkusten steg 2
Beslut:
Granitkusten 2 byter huvudman från Strömstad till Sotenäs. Sotenäs justerar i
ansökningshandlingar. Beslutad medfinansiering för år 1 gäller.
Beslut:

b. Ägarbyte Strömstad Leader; Funktionell digital region
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Funktionell Digital Region byter ägare till Leader Bohuskust och gränsbygd ifrån Strömstad
under förutsättning att LAG godkänner bytet 10/12. I annat fall avbryts projektet i förtid.
Projektuppföljning
7. Blå ÖP
Fördjupad översiktsplan över vattenområdena i Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils
kommuner är antagen av KF i 4 kommuner och träder i laga kraft 23/10. Då kommer
handlingar med alla kommunernas antagande datum distribueras. Diariet för Blå ÖP kommer
fortsatt ligga i Strömstads system. Slutlig webbkarta över antagande version kommer
publiceras.
Blå ÖP gruppen är formad och det är framgent viktigt att denna får mandat att träffas och bära
frågorna vidare. Planchef eller utvecklingschef (beroende på kommun) ansvarar för att det
finns en person med denna uppgift. Se kapitel 4 Blå ÖP.
Blå ÖP kommer avslutas med ett kalas eftermiddagen 10/12 där alla som varit delaktiga i
arbetet bjuds in. Förslag finns på Hamnmagasinet på Resö.
8. Maritim utveckling i Bohuslän
- Workshop med tjänstemän runt tillstånd och utmaningar (exempelvis boende
sommarpersonal) i våra 4 kommuners restauranger baserat på intervjustudie.
Kommunchefsgruppen ombeds bjuda in lämpliga representanter. 19/11.
Fjällbacka.
- Företagsmässa Tjärnö 26 oktober – MUB stödjer och deltar. Politiker välkomna.
- Innovationsarena – arbetet fortgår med fokus på att få till ett framtida arbete med
företagscoacher, lokal närvaro, testmiljöer, mötesplatser och koppling till
stödsystemet.
- Workshops – flera workshops är inplanerade och kommer under höst och vår,
bland annat sociala medier, bokningsbarhet, alger för kockar, hamnnätverket,
gästhamnsworkshop.
- Tankar om en aktivitetshelg i början på maj som kan marknadsföras gemensamt
som stöd för våra upplevelseföretag lyftes. Men styrgruppen ansåg att det kommer
för sent med tanke på TNBs stundande avveckling.
9. Slutrapportering
a. Granitkusten – detta Leaderprojekt är slutrapporterat och ansökan om
slututbetalning är inlämnad i tid.
b. KOMPIS -slutrapportering och redovisning pågår.
10. Övriga frågor
a. Leader – nuläge (se bifogad pdf)
i. Projektläge – bra, 62 projekt godkända
ii. Inriktningsjustering – styra mot effekter
iii. Omvärld - kommissionens förslag (>5% av landsbygdsfond); nationen
avgör om socialfond, regionalfond och havs och fiskerifond ska vara
med; Tillväxtverket kan bli huvudaktör i nya; lokalpolitiken behöver
vara medveten om vikten av Leader, att förhandlingarna om
finansiering blir tuffa och att lokalt stöd från kommun och region är
viktigt.
iv. Form för kommunikation med kommunerna
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När Leader inte längre informerar på TNBs styrgruppsmöten kommer
detta skötas genom att Leaderkontoret bjuder in sig själva till
KS/KSAU på respektive kommun och nyttjar sin kommunala LAGrepresentant.
b. Utställningssamråd Havsplanering mars 2019
I mars börjar samrådet. Eventuellt gemensamt svar hanteras av planenheterna.
c. Maritima klustret – SMART Ocean – Test Site Skagerack - Vinnova beslut
Den satsning som pågår på Kristineberg i form av Kristineberg Research and
Innovation Center (partnerskap av GU, Chalmers, KTH, RISE, IVL) har inte fått
finansiering av Vinnova i två ansökningar SMART Ocean och Test Site
Skagerack. Arbete pågår att forma om dessa verksamhetsstöd till projektstöd
kopplat till andra utlysningar.
d. ”Miljöanpassat båtbruk” – Vattenrådet för Bohuskusten
Ett projekt som pågår i Bohuslän med Vattenrådet som huvudman med
landförvaring av fritidsbåtar som alternativ till båtplats inkluderar inventering
av ramper. Projektet pågår ett år till och ligger i linje med våra mål för Blå ÖP
och MNLS. Inventering av ramper kommer ske under året i våra kommuner.
e. Marint Forum Skagerack – Svinesundskommitéen
Svinesundskommitéen har lämnat in en ansökan om Marint Forum Skagerack
bestående av tre delar: A) Planering – skapa ett forum för att diskutera
planeringsfrågor över gränsen. B) Näringsliv – samarbete med marina företag
över gränsen med fokus på nationalparkerna. C) Forskning och Akademi –
utveckling av gränsöverskridande arbete samt fortsatt arbete med
Avsiktsförklaringen mellan Tjärnö – Strömstad och Tanum.
11. Nästa möte
Blir ett kortare möte 10/12 och kombineras med Blå ÖP kalas. Föreslagen plats
Hamnmagasinet på Resö.
Justering

Jan-Olof Johansson, Ordförande

Ronnie Brorsson, justerare
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