Anteckningar från möte med styrgruppen för Ett enat Bohuslän
Tid och plats: Göteborg 18-05-02 kl. 13-15
Närvarande: Miguel Odhner, Jan-Olof Johansson, Inger Persson, Anders Brunberg, Ann
Haraldsson, Ronny Svensson, Fredrik Lindén, Marie Linde

1. Kort från årsmötet - Positivt möte med tydliga beslut. Bra att vi i styrgruppen hade
förberett mötet så väl.
2. Vad har hänt sedan sist:
Turistrådet Västsverige – Fredrik informerar om Turistrådets arbete i Bohuslän under
perioden mars-april. Fokus på marknadsföringssidan har varit Expedition Bohuslän
och Båtluffa. Inom företagsutveckling har det varit fokus på Digital Närvaro. Mycket
planering inför sommarens visningsresor.
Lokala turistorganisationer –Bohuslänmagasinet är klart. De två konstvandringarna i
Bohuslän har slagits ihop och antalet besökare har ökat. Nytt matprojekt för hela
Bohuslän är på gång. Kommunerna i södra Bohuslän planerar ett seminarium för
politiker och tjänstemän under hösten, med besöksnäringen som tema.
Företagen – Samarbetena inom Expedition Bohuslän, Vår bästa tid och Camping
Bohuslän fortgår.
3. Cykelleder - Ett möte med Cykelfrämjandet hålls den 9 maj.
Inventeringen är nu klar och är utskickad till samtliga kommuner. Ambitionen är att
söka pengar för att förverkliga förslaget. I gruppen som arbetar med cykelleder ingår
Ann, Johan Engström från Turistrådet och Åsa Karlsson från Munkedal. Gruppen
behöver utökas med fler tjänstemän. Ann kontaktar Åsa och skriver även brev till
kommunerna om detta, med konkreta förslag på tider att träffas.
Kollektivtrafik – Planen är att hålla ett möte om kollektivtrafik under senare delen av
hösten. Temat för årets Bohusbienal är Bohusbanan.
Myndighetsuppvaktning – Förhoppningen är att hålla ett nytt möte med Länsstyrelsen
och Trafikverket under hösten. Landshövdingen bjuds in till årsmötet den 8 mars
2019.
Tillstånd – Ett uppföljningsmöte planeras till oktober. Anders och Ronny planerar
dagordningen gemensamt och lyfter goda exempel.
4. Vandringsleder – Västkuststiftelsens styrelse har sagt ja till att ta den föreslagna
rollen. Turistrådet och Västkuststiftelsen har haft möte med VGR och skickat in en
ansökan för arbete under två år med syfte att sedan permanenta denna lösning.
Formellt beslut fattas av RUN den 7 juni. Uddevalla är den kommun som samordnar
kommunernas arbete med vandringsleder.

Arbetsfördelning:
Västra Götalandsregionen ansvarar för att:
• uppdra åt Västkuststiftelsen att agera huvudman
• finansiera Västkuststiftelsens insatser under projektet
Västkuststiftelsen ansvarar för att:
• ta fram kvalitetsstandard och skyltprogram
• avtal tecknas med kommunerna
• ta fram avtalsmallar, checklistor och annat skriftligt material till stöd för
kommunerna
• stödja kommunerna gällande drift och skötsel med syfte att ha en enhetlig
förvaltning, t. ex. genom att ta fram enhetlig skötselmanual och instruktioner för leden
samt arrangera skötselutbildning.
• vara kontaktpunkt för allmänhet
• stötta Turistrådet avseende underhåll av hemsidan och sociala medier
• säkerställa att kommunerna levererar underlag för uppdatering av digitala kartor
inklusive GIS-data
• säkerställa produktion av kartor som motsvarar vandrares behov
Kommunerna ansvarar för att:
• utse ansvarig kontaktperson gentemot Västkuststiftelsen och markägarna
• avtal tecknas mellan markägare och kommunen
• säkerställa försäkringar gentemot markägare
• underhålla sina delar av lederna inklusive märkning, vägvisning och annan
information, renhållning vid lägerplatser och utmed leden, tömning och städning av
tillhörande toalett, vattenkvalitet, reparation av ev. trasiga infoskyltar, vindskydd,
spänger, stättor och annan ledanknuten infrastruktur, ved till eldstäder samt
kvalitetssäkra nödvändiga förändringar av ledens sträckning
• rapportera geodata till Lantmäteriet
• aktuella driftstörningar meddelas Västkuststiftelsen
• åtgärda brister som påpekas via statusinventeringar
Markägarna ansvarar för att:
• leden ges avtalad sträckning över fastighet
• vid brukandet av fastigheten så långt möjligt undvika att skador uppstår på leden och
om sådana sker återställa leden i tjänligt skick
• vid överlåtelse av fastighet till annan göra förbehåll kring avtalet mellan kommun
och markägare
Turistrådet ansvarar för att:
• marknadsföra vandringslederna nationellt och internationellt
• företags- och produktutveckla längs lederna
5. Tjänsteskrivelse över prioriteringar – Anders har tagit fram ett förslag till
tjänsteskrivelse som styrgruppen ställer sig bakom. Anders färdigställer skrivelsen och
skickar den till Miguel, Jan-Olof och Peter. Miguel skickar den till samtliga
kommuner. Skrivelsen skall helst tas upp i kommunerna innan sommaren.

6. Nästa möte i styrgruppen för Ett enat Bohuslän äger rum den 24 augusti kl. 10-12 i
Kungälv.

