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Kommunledningskontoret  

Tillväxtavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45130  UDDEVALLA Tillväxtavdelningen Östergatan 18 a 0522-69 60 00 fax  

    

www.uddevalla.se E-post Kommunledningskontoret@uddevalla.se  

Mötesanteckningar 
Miguel Odhner, ordförande inleder. 

 

Uddevalla hälsar välkommen 

Ingemar Samuelsson, Uddevalla kommun hälsade välkomna och berättade kort om 

besöksnäringen i Uddevalla kommun. 

 

Majsan Ågren, Bohusgården Hotell & Konferens informerade om sin verksamhet. 

  

Janne Bark, Musselbaren ser en kraft i samarbetet i Bohuslän och poängterar att set är 

svårt hitta arbetskraft och få till finansiering.  

 

Anders Brunberg, Uddevalla kommun presenterade besöksnäringsarbetet i Uddevalla 

och informerade kort om kommunens Maritima Strategi och de delar som kopplas till 

besöksnäringen. 

 

Företagen 

Lars-Eric Fält, Storhotellgruppen berättade om samarbetet i storhotellgruppen och 

kampanjen ”Vår bästa tid är nu”. I kampanjen har det ingått hela 27 

boendeanläggningar. I höst inleder Tjörn en satsning på öppethållande i september 

under namnet ”Remember september” (där alla som är med har öppet HELA 

september). 

 

Pelle Olausson, Lagunen, berättade om Camping Bohuslän, där campingar i Bohuslän 

under året har startat upp ett bra samarbete likt det som flera boendeanläggningar i 

Bohuslän redan har gjort.  

 

Lokala turistorganisationerna 

Åsa Massleberg presenterade det gemensamma arbetet som gjorts under 2017. Hon 

informerade också om hur de organiserat samarbetet i Bohuslän kopplat till Ett enat 

Bohuslän.  

 

Turistrådet Västsverige 

Fredrik Lindén, Turistrådet Västsverige, berättade vad som är gjort under året i form av 

marknadsföring och utveckling av Bohuslän. Han informerade om ATTA World 

Summit 16-19/9 2019, en världskongress inom naturturism med ca 800 delegater. Visit 

Sweden är projektägare och Västsverige är platsen för kongressen.  
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Victor Johansson, Turistrådet Västsverige, presenterade resultatet av 

besökarundersökningar som gjorts på ett antal platser i Bohuslän.  

 

Kommunerna 
Besöksnäringsperspektivet i översiktsplaner 

Anders Brunberg och Ronny Svensson informerade kort om Kustzonsprojektets arbete.  

Samtliga kommuner i Bohuslän arbetar med turism inom sin översiktsplanering. 

Bedömningen är att kommunerna ju nu ligger olika i sina översyner av ÖP mm. Punkten 

rekommenderas att ha lägre framtoning 2018/19 till förmån för andra av 

fokusområdena.  

 

Tillståndsgivning 

Ronny Svensson, Orust berättade att nästan alla kommuner i Bohuslän nu har infört 

forum eller Lotsfunktioner. Inga möten under 2017. Under 2018 planeras ett möte för 

erfarenhetsutbyte inom tillståndsgivning. 

 

Varumärket Bohuslän 

Alexander Kassay, Stenungsund berättade att alla kommuner nu använder sig av ”en del 

Bohuslän” på sina hemsidor och kommunicerar vårt gemensamma varumärke i olika 

sammanhang. 

 

Kollektivtrafik 

Anders Brunberg informerade om att 2017 behandlades skrivelsen angående 

trafikförsörjningsprogrammet från Ett enat Bohuslän i Regionala Utvecklingsnämnden. 

Metoden att via Ett enat Bohuslän mer formaliserat jobba med remissyttranden och 

påverkan har konstaterats som en bra arbetsform framöver.  Åsa Karlsson, Munkedal, 

som sitter i Västtrafiks styrelse, föreslog att Ett enat Bohuslän gör en gemensam 

skrivelse till Västtrafik om behovet av förbättrad kollektivtrafik. Hon informerade 

samtidigt om att Västtrafik redan idag ser över behovet av tätare turer till/från 

besöksmålen.  

 

Myndighetsuppvaktning 

Peter Dafteryd, Strömstad,  informerade om Styrgruppens möten med Länsstyrelsen bl a 

avseende tillstånd för evenemang på väg. Länsstyrelsen vill ha fortsatt dialog med Ett 

enat Bohuslän. Målet är att även få till ett möte med Trafikverket under 2018.  
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Vandringsleder 

Helena Henriksson, Uddevalla, informerade om vad som skett under 2017 och att man 

inom Ett enat Bohuslän haft ett första gemensamt möte gällande vandringsleder.  

En skrivelse via KSO i Ett enat Bohuslän skickades till Regionala utvecklingsnämnden i 

Västra Götaland i slutet av 2017 och framförde att man önskar ett samarbete kring de 

större lederna. 

 

Fredrik Lindén berättade om ett förslag till pilotprojekt för Bohusleden och Kuststigen. 

Förslaget innebär att Västra Götalandsregionen uppdrar åt Västkuststiftelsen att ta på sig 

ett samordningsuppdrag för lederna. Vidare förutsätts kommunerna fullfölja sitt ansvar 

gällande drift och underhåll av lederna. Fredrik informerade också om övriga roller och 

ansvar i projektet.  

Fredrik presenterade Västkuststiftelsen nya VD Linus Kron som tillträdde i januari i år. 

Linus är positiv till Västkuststiftelsens roll i pilotprojektet. Årsmötet ställde sig positiv 

till förslaget. Även de närvarande regionutvecklarna från VGR, Berit Mattsson och 

Thomas Forslin, var positiva till pilotprojektet.  

 

Cykel 

Marie Linde berättade att en inventering av cykelvägarna i Västsverige har genomförts. 

Den skickas nu till kommunerna för kännedom. Inventeringen innehåller ett förslag till 

cykelväg genom hela Bohuslän. Årsmötet  ställde sig bakom fortsatt arbete med 

cykelväg genom Bohuslän. 

 

Gemensamt remissvar på Besöksnäringsutredningen SOU 2017:95 
Ett land att besöka-En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/12/sou-

201795/ 

Ett enat Bohuslän kommer att, senast 20 april, skicka in ett gemensamt remissvar. 

Ansvarig för detta är Elenor Olofsson, Tanum.  Turistrådet Västsverige och VGR svarar 

var för sig på remissen.  

 

 

 

 

 

 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/12/sou-201795/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/12/sou-201795/
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Årsmötet godkände förslaget om prioriteringar 2018 och utsåg ansvariga 

kommuner; 

 

Vandringsleder – Uddevalla 

Cykelleder – Munkedal 

Kollektivtrafik – Uddevalla 

Myndighetsuppvaktning – Strömstad 

Gemensamt remissvar – Tanum 

Tillstånd – Orust 

 

 

Tjänsteskrivelse/prioriteringar 2018-2019 

Årsmötet gav i uppdrag till Uddevalla att ta fram ett förslag på tjänsteskrivelse över 

ovan prioriteringar för 2018 - 2019. I tjänsteskrivelsen tydliggörs också att de som 

arbetar med de prioriterade fokusområdena måste få den egna kommunens mandat att 

göra så. Förslaget stäms av med kommunernas kontaktpersoner. Tjänsteskrivelsen 

skickas till samtliga kommuner för beslut.  

 

 

Årsmöte 2019 
Lysekil tar på sig värdskapet för årsmötet 2019.  

Datum för nästa årsmöte: fredag 8 mars 2019  
 

 

Vid pennan: Helena Henriksson, tel. 0522-69 84 71 

Justerat av: Anders Brunberg, tel. 0522-69 60 61 och Turistrådet Västsverige 

 

 

 

 

 


