Anteckningar från möte med styrgruppen för Ett enat Bohuslän
Tid och plats: Göteborg 2018-11-27 kl. 9-11
Närvarande: Miguel Odhner, Peter Dafteryd (telefon), Jan-Olof Johansson, Ann Haraldsson, Elenor
Olofsson, Pelle Olausson, Fredrik Lindén, Marie Linde

1. Status vandringsleder
Olle Wängborg och Linus Kron, Västkuststiftelsen, informerar om arbetet med
Kuststigen och Bohusleden. De flesta kommunerna är väldigt engagerade men det är
stor skillnad i hur arbetet är organiserat och vilka resurser man har. Ledens status skiljer
sig också mycket mellan kommunerna. Möte med ansvariga tjänstemän i kommunerna
hålls den 23 januari. I samband med detta skall en överenskommelse skrivas under.
Miguel erbjuder sig att kontakta kommunalråden i samtliga kommuner inför
undertecknandet. Västkuststiftelsen tar fram ett underlag åt Miguel.
Västkuststiftelsen lyfter frågan om Renhållning och avfallshantering i skyddad natur.
Principen skulle kunna vara att man inte slänger sopor i skyddad natur utan tar med
dem i land men då måste möjligheten finnas att hantera soporna i hamnarna.

2. Status cykelleder
De kommuner där inventeringen visar att insatser krävs har gemensamt bekostat en
fördjupad studie. Arbetet start nu och beräknas vara klart inom en månad.

3. Rapport från mötet med Länsstyrelsen
Mötena med Länsstyrelsen genomförs en gång per år. Mötet den 5 oktober var väldigt
positivt. Det goda samarbetet med Länsstyrelsen underlättar när vi har konkreta frågor
som behöver tas upp.

4. Återkoppling från mötet om Tillståndsgivning
Det var god uppslutning på mötet. Kommunernas arbete med tillståndsgivning har tagit
steg framåt. De flesta kommuner har infört någon form av lotsfunktion/forum.
Samarbete sker mellan kommunerna i flera av tillståndsfrågorna.

5. Återkoppling från rundringning till kommunala kontaktpersoner
Turistrådet har ringt runt och stämt av läget med alla kontaktpersoner. Samtliga
upplever att de har god förankring i den egna kommunen och att Ett enat Bohuslän är
känt.

6. Läget i politiken och valberedningsarbetet inför 2019
Kort information från detta möte går ut från Miguel, Jan-Olof och Peter om status i
samarbetet och en save the date inför årsmötet, en uppmaning att fundera kring
samarbetsområden samt en önskan om att kommunerna ska återkomma om vem som
blir KSO. Fredrik och Marie tar fram ett underlag.

7. Kollektivtrafikfrågan
Miguel ger en rapport från kommunernas gemensamma arbete med Bohusbanan.
Genom samarbetet inom Ett enat Bohuslän uppträder man nu gemensamt. Alla elva
kommunerna deltog i ett möte med Trafikverket. Kommunerna bekostar en förstudie
under 2019 av sträckan till Uddevalla för att få möjlighet att omfattas av den nationella
revideringen. Uddevalla har gjort ett stort arbete för att få detta att ske.
8. Upplägg årsmötet och valberedningens arbete
Valberedningen har tagit fram ett förslag. Vissa poster behöver vi diskutera när vi vet
det politiska läget i kommunerna.
Till årsmötet inbjuds KSO och oppositionsråd, kommunchef och kommunal
kontaktperson.
Tänkbara punkter att ta upp på årsmötet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inledning
Kommunernas gemensamma arbete med kollektivtrafikfrågan
Kort avrapportering per område
Västkuststiftelsen medverkar och berättar om arbetet med vandringsleder
Hur har Bohuslän synts under 2018 – Turistrådet och TO
Företag som har haft nytta av Ett enat Bohuslän
Gästföreläsare Förslag; Chris Doyle
Samarbetet under det kommande året (kan kompetensförsörjning vara en
fråga?)

9. Nästa möte
Nästa möte äger rum den 16 januari kl. 10-12 i Uddevalla.

