
Anteckningar från möte med styrgruppen för Ett enat Bohuslän 

 

Tid och plats: Göteborg och online 2021-11-16 kl. 13-14.30 

 

Närvarande: Miguel Odhner, Jan-Olof Johansson, Anders Brunberg, Janne Bark, Linda Einarsrud, 

Ann Haraldsson, Ronny Svensson, Åsa Massleberg, Bera Nordal, Linus Kron, Pelle Olausson, Elenor 

Olofsson, Fredrik Lindén, Marie Linde 

 

 

• Ordföranden öppnar mötet.  

 

• Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna.  

 

• Statistik från sommaren 

Besöksnäringen i Bohuslän är på väg att återhämta sig. Det har varit en bra sommar och höst. 

Antalet gästnätter är nästan tillbaka på 2019 års nivå.  

 

• Genomgång av insatsområden 2021 

 

• Hållbarhet – Strömstad och Tanum  

Strömstad och Tanum är pilotkommuner för att hitta arbetsmodeller inom 

hållbarhet och har inlett ett samarbete med Hornborgaområdet för att gå på djupet 

utifrån Hållbarhetsklivets fyra principer. Strömstads hållbarhetsvecka har 

genomförts. Tanum är intresserade av att göra något liknande.  

Samarbetet med Västkuststiftelsen gällande status, behov och framtida 

sophantering i skärgården har gått vidare. Inventering pågår bland kommunerna i 

Bohuslän. Dialog har inletts med Håll Sverige Rent. 

I dagsläget är 38 kommuner och drygt 350 företag anslutna till Hållbarhetsklivet. 

Utmärkelsen Årets Hållbarhetskliv delades ut i samband med Turistrådsdagen. 

 

• Tillståndsgivning – Orust 

Inom Tillståndsgivning har två träffar genomförts under året. Handläggare från alla 

fem områden har varit inbjudna. Samarbete sker med Fyrbodals kommunalförbund, 

Svenskt näringsliv och Länsstyrelsen. Det har varit god uppslutning på mötena. 

Bland annat har man lyssnat till en väldigt intressant föreläsning om rollen som 

handläggare. Frågan om möjlighet till samordning av blanketter och processer 

mellan kommunerna lyfts. 

 

• Vandringsleder (Bohusleden och Kuststigen) – Västkuststiftelsen 

Vandringslederna har varit väldigt välbesökta under året.  

Infrastrukturen längs lederna har förbättrats och vissa sträckor har dragits om. Till 

Kuststigen har sträckor på Öckerö lagts till. En portal för västsvenska 

vandringsleder har tagits fram. Mätningar av antalet besökare på lederna pågår i 

samarbete mellan Västkuststiftelsen och Turistrådet. Det finns potential att utveckla 

fler besöksnäringsverksamheter längs med lederna. 

 

 

 

 



• Cykelled genom Bohuslän - Västkuststiftelsen  

Trafikverket har börjat hantera ansökan om cykelled genom Bohuslän. GPS-filer 

ska förhoppningsvis vara klara inför nästa sommar och Trafikverket har avsatt 

pengar för att märka upp leden under 2022 under förutsättning att den blir godkänd. 

 

• Kollektivtrafik och transporter – Uddevalla 

En konferens med fokus på kollektivtrafik och andra transportlösningar 

genomfördes den 29 september.  

 

En sammanställning över kommunernas synpunkter på neddragning av 

kollektivtrafiken har tagits fram. 

 

• Turistrådet – insatser på gång 

Turistrådet erbjuder möjlighet för företag att söka stöd för investeringar och 

utvecklingsinsatser. 

Inom Hållbarhetsklivet pågår fotografering av verksamheter som är anslutna. Dessa bilder kan 

även användas av verksamheterna själva.  

Turistrådet engagerar sig i frågan om personalbrist, vilket är den kanske största frågan för 

branschen just nu. 

Flera utbildningar är också på gång, bl.a. inom kompetensförsörjning. 

Flera kampanjer har genomförts under hösten med goda resultat. 

 

• Lokala turistorganisationer – insatser på gång 

De lokala turistorganisationerna arbetar med produktutveckling och paketering. En rapport 

som jämför olika destinationer har köpts in. En arbetsgrupp kring besöksservice arbetar med 

gemensamma frågor och erfarenhetsutbyte. I Tanum testas olika vägar för att bidra i 

kompetensförsörjningsfrågan. 

 

• Nästa möte med styrgruppen äger rum den 25 januari kl. 13.00-15.00. 

 

Gå gärna in på hemsidan där ni hittar information om Ett enat Bohuslän och anteckningar från möten 

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

 

 

 

 

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


AGENDA

▬ Anteckningar från föregående möte

▬ Statistik från sommaren

▬ Genomgång av insatser 2021

⚫ Hållbarhet

⚫ Tillståndsgivning

⚫ Vandring

⚫ Cykling

⚫ Kollektivtrafik

▬ Turistrådet – insatser på gång

▬ Lokala turistorganisationer – insatser på gång

▬ Övriga frågor



GÄSTNÄTTER (HSV) JAN-SEPT 2021 
(2019)

▬ Bohuslän jan-september 764 000 (977 000) 

▬ juni – aug 495 000 (557 000)

▬ Hela Västsverige jan-sept 3 680 000 (5 566 000)

▬ juni – aug 2 177 000 (2 631 000)

▬ Utländska Bohuslän jan- sept: 72 000 (248 000)

▬ juni – aug 49 000 (154 000)

▬ Utländska Västsverige jan – sept: 485 000 (1 535 000) 

▬ juni – aug 305 000 (806 000)





Fotografering av verksamheter som 
är anslutna till Hållbarhetsklivet



Personalbrist



1 dec - Internationella besökare 2022
9 feb – Samverkan för bemanning








