Anteckningar från möte med styrgruppen för Ett enat Bohuslän
Tid och plats: Kungälv 2017-05-04 kl. 13-15
Närvarande: Miguel Odhner, Peter Dafteryd, Jan-Olof Johansson, Lars-Eric Fält, Patric E
Österström, Inger Persson, Helena Henriksson, Ann Haraldsson, Elenor Olofsson, Marie
Linde

1. Ordföranden förklarar mötet öppnat och ger en kort rapport från årsmötet i Tanum den
10 mars 2017. Årsmötet var väldigt bra med en positiv och konstruktiv dialog.
Diskussion följde om årsmötets roll och vilka som i fortsättningen ska kallas till mötet.
Gruppen enas om att samma funktioner som kallades det här året ska kallas i
fortsättningen; dvs. KS-ordförande, oppositionsråd, kommunchefer, kommunala
kontaktpersoner och styrgruppen för Ett enat Bohuslän. Viktigt att alla fyra grupperna
inom Ett enat Bohuslän (företag, kommuner, turistorganisationer och Turistrådet) får
möjlighet att ge en rapport på årsmötet.

2. Fortsatt arbete med beslutade fokusområden:
Varumärket Bohuslän – Alexander Kassay, Stenungsunds kommun, har som ambition
att sammankalla alla kommunernas kommunikatörer till ett möte under våren.
Turistrådet fortsätter med varumärkesdragningar.
Tillståndsgivning – Orust arbetar vidare med frågan. Ronny Svensson träffar
Turistrådet inom kort för att diskutera hur man kan ta frågan vidare.
Besöksnäringen i samhällsplaneringen – Uddevalla har tagit över ansvaret för frågan
efter Sotenäs och kommer att ha ett internt möte snart för att diskutera hur man bäst tar
frågan vidare. Kristina Lindström, Turistrådet, har tagit över frågan om turismen i
översiktsplaneringen efter Anders Svedberg och har dialog med samtliga kommuner i
Bohuslän. Bland annat använder man TÖP i arbetet med den mellankommunala
kustzonsplaneringen i södra Bohuslän.
Kollektivtrafik – Uddevalla inväntar besked om slutbetänkandet gällande nya
Landsbygdsprogrammet, eftersom Västtrafik inte genomför några förändringar förrän
det är klart.
Vandringsleder – Uddevalla har kallat till ett uppstartsmöte den 23 maj. Turistrådet
har tagit fram ett förslag till hur lederna skulle kunna organiseras ur ett regionalt
perspektiv. Förslaget kommer att behandlas gemensamt av ordföranden för regional
utveckling, kultur-, miljönämnden inom Västra Götalandsregionen.
Helena Henriksson tar fram ett förslag till skrivelse för att ytterligare betona vikten av
att regionen fattar beslut i frågan och att de bohuslänska kommunerna är villiga att ta
sitt ansvar.

3. Myndighetsuppvaktning – Peter Dafteryd har tagit förnyad kontakt med
länsöverdirektör Lisbeth Schultze och meddelat att vi vill ha ett uppföljande möte efter
sommaren. Peter kommer även att försöka få med regiondirektören för Trafikverket
Väst till detta möte.
4. Styrelsens uppdrag enligt årsmötet:
Cykelleder – Turistrådet genomför en kartläggning av cykelleder, med hjälp av
Koucky & partner, som ska vara klar till sommaren. Dock kommer lederna i norra
Bohuslän att kräva ytterligare kartläggning innan det är klart. Munkedal har visat
intresse för att driva frågan på sikt. Vi bjuder in Koucky & partner att presentera
utredningen när den är klar. Till mötet inbjuds också representanter från VGR och
Trafikverket för att presentera den regionala planen för området. Munkedal bjuds
också in till detta möte.
5. Styrgruppen beslutar att genomföra strandstädningsaktiviteten som planerat den 21
maj.
6. Protokoll från styrgruppens möten läggs ut på hemsidan för Ett enat Bohuslän.
Protokollen skickas också till kommunala kontaktpersoner.
7. Nästa möte i styrgruppen för Ett enat Bohuslän äger rum den 12 oktober kl. 13-15 på
Högskolan, Östergatan 18A i Uddevalla.

