
Anteckningar från möte med styrgruppen för Ett enat Bohuslän 

 

Tid och plats: Zoom 2021-09-09 kl. 13-15 

 

Närvarande: Miguel Odhner, Jan-Olof Johansson, Christer Hasslebäck, Anders Brunberg, Janne 

Bark, Lars-Olof Lyrdal, Linda Einarsrud, Bera Nordal, Pelle Olausson, Linus Kron, Fredrik Lindén, 

Marie Linde 

 

 

• Ordföranden öppnar mötet.  

 

• Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.  

 

• Genomgång av insatsområden 2021 

 

• Hållbarhet – Strömstad och Tanum  

I dagsläget är 35 kommuner och 350 företag anslutna till Hållbarhetsklivet. 

Turistrådet har infört en utmärkelse som heter Årets Hållbarhetskliv och som 

kommer att delas ut till en verksamhet och ett kommunalt initiativ i november varje 

år.  

Strömstad och Tanum är pilotkommuner för att hitta arbetsmodeller och har inlett 

ett samarbete med Hornborgaområdet för att gå på djupet utifrån Hållbarhetsklivets 

fyra principer. En workshop är inplanerad med kontaktpersoner från 

pilotkommunerna och Turistrådet för att testköra upplägget för lokala workshops i 

kommunerna. 

 

Möten är igång med Västkuststiftelsen gällande status, behov och framtida 

sophantering i skärgården. Inventering ska göras bland övriga kommuner i 

Bohuslän,  

 

• Tillståndsgivning – Orust 

Inom Tillståndsgivning sker ett samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och 

Svenskt näringsliv på temat företagsklimat. Fem olika teman gås igenom, som alla i 

stort sett berör turistföretag. Första webinariet var i våras. Länsstyrelsen deltar 

numera regelbundet på träffarna. Ett uppföljande möte pågår samtidigt som dagens 

styrgruppsmöte med bland annat Länsstyrelsen och Tanums kommun som pratar 

om erfarenheter från sommaren.  

 

• Vandringsleder (Bohusleden och Kuststigen) – Västkuststiftelsen 

Vandringslederna har varit väldigt välbesökta under sommaren. Hemsidan har haft 

något färre besökare än förra året.   

 

• Cykelled genom Bohuslän - Västkuststiftelsen  

Trafikverket har börjat hantera ansökan om cykelled genom Bohuslän. Processen 

tar lång tid och troligen kommer inte leden att vara skyltad och klar under 2022. 

Dock kommer den ändå att kunna börja marknadsföras under 2022. 

Västkuststiftelsen går in med extra resurser för att skynda på arbetet.  

 

 

 

 



• Kollektivtrafik och transporter – Uddevalla 

Anders Brunberg arbetar med det utkast till skrivelse som beslutades vid förra 

mötet. Det är klart inom kort. 

 

Den 29 september träffas kommunerna för att diskutera kollektivtrafik med 

Trafikverket och företagsrepresentanter. Agenda håller på att utarbetas. 

 

En film visas som beskriver den planerade tågbanan från Göteborg till Oslo. 

Arbetet går vidare enligt plan. 

 

• Turistrådets kampanjer 

Turistrådet ger en kort rapport över gästnattsutvecklingen 2021 och berättar om de kampanjer 

som genomförs under hösten. 

 

• Övriga frågor 

Kompetensförsörjning är en viktig fråga för branschen inte minst nu efter pandemin. Kanske 

bör denna fråga lyftas mer inom Ett enat Bohuslän. 

 

• Nästa möte i styrgruppen äger rum den 16 november kl. 13.00 i Göteborg. 

 

Gå gärna in på hemsidan där ni hittar information och anteckningar från möten 

https://www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/ 

 

 

 

 

 

https://www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/

