Anteckningar – Årsmöte för Ett enat Bohuslän 11 mars 2022
Tid och plats: kl. 9-14, 11 mars 2022, Akvarellmuseet Skärhamn
Dessa årsmötesanteckningar kompletteras med deltagarförteckning.

1. Välkomna och inledning
Miguel Odhner, ordf. Styrgruppen för Ett enat Bohuslän hälsar välkommen och öppnar mötet.
Ordförande ger en bakgrund till Ett enat Bohuslän, om årsmötets roll, styrgruppens roll samt
presenterar dagens agenda.
Martin Johansen, KSO Tjörn hälsar välkommen till Tjörn samt beskriver besöksnäringens styrkor,
betydelse och utmaningar framöver.
Bera Nordal, museichef Nordiska Akvarellmuseet hälsar välkommen och berättar om museet och
kommande utställning.
2. Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Näringsministern deltar i mötet via länk och ger en sammanfattning av regeringens arbete med
besöksnäringsfrågor, en beskrivning av besöksnäringens betydelse som basnäring samt svarar på
frågor från publiken.
3. Vad har hänt inom fokusområdena under 2021?
•

Hållbarhet
Marie Linde, Turistrådet Västsverige, Åsa Massleberg, Strömstad kommun och Elenor
Olofsson, Tanums kommun presenterar arbete med hållbarhet.
Under året
För tillfället är 40 kommuner och ca 400 företag anslutna till Hållbarhetsklivet, Västsveriges
gemensamma strategi för en hållbar besöksnäring. Flera kommuner har tagit fram
besöksnäringsstrategier baserade på Hållbarhetsklivet och företag använder det i sitt
utvecklingsarbete.
Lokala uppföljningar på hållbarhetswebbinariet – Vägen till en hållbar destination har
genomförts och samarbetet med Energirådgivningen har tagits vidare.
Erfarenhetsutbyte sker med området runt Hornborgasjön.
En kampanj planeras i samverkan med Håll Sverige Rent: ”Håll Bohuslän rent”
Framåt
Kampanj Håll Bohuslän rent - våren 2022
Fortsatt samverkan med Hornborgasjön
Kompetensförsörjning – stötta & sprida befintliga insatser
Fortsatt samarbete med Energirådgivningen med fokus på satsningen
”Hela Sverige laddar”
Hållbarhetswebbinarium för hela Bohuslän – hösten 2022

•

Vandringsleder (Bohusleden och Kuststigen)
Linus Kron, Västkuststiftelsen presenterar arbetet med vandringsleder i Bohuslän.
Under året
Arbetet med Bohusleden och Kuststigen har gått framåt under året. Nya vindskydd och
toaletter är på plats, hemsidan har förbättrats och en ny app är på gång. Några större
omdragningar av leden har skett för att bättre matcha utbudet av företag längs leden och
Kuststigen har kompletterats med nya sträckor på Öckerö.
Framåt
o

o
o
o

•

Ansökan till Tillväxtverket
o Spänger
o Vindskydd
o Toaletter
Utveckla kopplingen till besöksnäringen
Samarbete med norska Borgleden
Fler sträckor på Kuststigen

Cykelled genom Bohuslän
Linus Kron, Västkuststiftelsen presenterar arbetet med cykelled genom Bohuslän.
Under året
Leden går under namnet Västkustleden. Dialog har först med Trafikverket angående ansökan
om att bli nationell cykelled och Trafikverket har äntligen börjat hantera ansökan. Arbete har
pågått i kommunerna om avtal, intern organisering och alternativa vägsträckor.
Framåt
I Uddevalla, Tanum och eventuellt Strömstad behöver bästa leddragning hittas. Inför det
kommande året hoppas vi på ett godkännande av Trafikverket och att leden kan börja
marknadsföras, skyltas och invigas. Helt klar blir leden först 2023 men redan 2022 kan den
provcyklas och marknadsföras med hjälp av GPS-filer.

•

Tillståndsgivning
Ronny Svensson, Orust kommun presenterar arbetet med tillståndsgivning
Under året
En arbetsgrupp med Svenskt näringsliv, Fyrbodals kommunalförbund, Orust och Uddevalla
kommuner har bildats. Två digitala möten på två timmar har genomförts. I april hölls ett
seminarium med temat ”Myndighetsutövning inför sommarsäsongen”. I september hölls ett
möte med temat ”Vad tar vi med oss från arbetet under pandemin”.
Framåt
o Planering pågår för ett nytt möte i april. Om det blir två möten beror på deltagarnas
önskemål.

•

Kollektivtrafik och transporter
Anders Brunberg, Uddevalla kommun presenterar arbetet med kollektivtrafik och transporter
Under året
Digitalt seminarium kring kollektivtrafik och transporter genomfördes i september. Deltagarna
bestod av kommuner, besöksnäringsföretag, VGR, kommunalförbund och universitet.
Slutsatsen från mötet var bland annat betydelsen av regelbunden kontakt med berörda parter,
bättre information och kommunikation till besöksnäringen och besökare samt vikten av att dra
nytta av befintliga projekt och satsningar.
Framåt
o Inventera projekt inom fokusområdet
o Genomföra fysiskt seminarium eller workshop
o Sammanställa kommunikationsmaterial

4. Lokala turistorganisationernas insatser inom Ett Enat Bohuslän
Ann Haraldsson presenterar de lokala turistorganisationernas arbete under året.
o
o
o
o
o
o

Utveckling och marknadsföring
Tillhandahålla information till besökare
Samverkansplattform för besöksnäringen
Hållbarhetsfokus
Framtidens besöksservice
Flera pågående projekt:
o Hållbar besöksnäring i Väst
o Hållbar kunskapsturism i Norra Bohuslän
o Interregansökan Bohusläns museum
o Produktpaketering inom naturturism

5. Turistrådets arbete inom Ett enat Bohuslän
Marie Linde presenterar Turistrådets arbete under året.
Besöksnäringen har börjat återhämtat sig efter pandemin och gästnätterna under 2021 ökade med
22% i jämförelse med 2020.
Krisstöd har utbetalats i olika former. Företag har fått möjlighet att söka stöd till investeringar och
utvecklingssatsningar genom Turistrådets regionalfondsprojekt; Krisstöd Västsverige.
Lokala turistorganisationer som är medlemsfinansierade har fått stöd av Turistrådet för att täcka
medlemsavgifterna.
Flera marknadsföringskampanjer har genomförts och utvecklingsarbete pågår inom flera olika
tematiska områden. Turistrådet stödjer också flera evenemang i Bohuslän.
Stora satsningar görs inom kompetensförsörjning eftersom det är ett stort problem för branschen.

6. Året som gått ur företagens perspektiv
Pelle Olausson, Lagunen, berättar om året som gått ur campingföretagens perspektiv. Situationen
har varit mycket svår till följd av pandemin och de uteblivna norska gästerna har fått stora
effekter, inte minst för Strömstad som ställde om till svenska gäster i stället. Pelle visade också på
campingens betydelse för besöksnäringen i Bohuslän.
Janne Bark, Musselbaren, berättar om restaurangernas och aktivitetsföretagens situation. Janne
lyfter betydelsen av Ett enat Bohuslän som är ett kraftfullt nätverk och en viktig förutsättning för
att möta framtidens utmaningar. Samverkan är centralt för att skapa en socialt, ekonomiskt och
ekologiskt hållbar besöksnäring.
Peter Cedergren, Carlia, representerar Storhotellgruppen i Bohuslän. Peter lyfter nya
förutsättningar men också nya möjligheter kopplade till personal, digital utveckling, upplevelser,
tillgänglighet och stora och små satsningar.
7. Val av samarbetsområden under det kommande året
Årsmötet beslutar att under det kommande året prioritera följande insatsområden:
•
•
•
•
•
8.

Hållbarhet – Ansvariga: Strömstad och Tanum
Vandringsleder – Ansvariga: Västkuststiftelsen, Kungälv och Stenungsund
Cykelled genom Bohuslän – Ansvariga: Västkuststiftelsen, Munkedal och Uddevalla
Tillståndsgivning – Ansvariga: Orust och Uddevalla
Kollektivtrafik och transporter – Ansvariga: Uddevalla och Strömstad

Datum och plats för nästa årsmöte
Årsmötet beslutar att nästa årsmöte sker kl. 9-12 den 10 mars 2023 i Stenungsund.

9. Avslutning
Ordförande Miguel Odhner tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Därefter följde en visning av Alfons Åbergutställningen på Akvarellmuseet.

