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Mötesanteckningar Ett enat Bohuslän årsmöte 8 mars 2019 
 

Välkommen till Lysekil och Ett enat Bohuslän 
Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Lysekils kommun, inleder årsmötet och 

välkomnar deltagarna till Lysekils kommun.  

Cia Säll, turismutvecklare i Lysekils kommun, informerar om den politiskt antagna 

Destinationsstrategin Lysekil 2030.  

Ladda ned Destinationsstrategi Lysekil 2030 här. 

Maria Kjellsson, VD Gullmarsstrand, hälsar alla välkomna till Gullmarsstrand.  

Miguel Odhner, ordförande i styrgruppen för Ett enat Bohuslän 

Miguel berättar om visionen för Bohuslän som världens mest attraktiva skärsgårdsdestination och 

om resan med Ett enat Bohuslän. Miguel informerarar om avsiktsförklaringen mellan kommunerna 

och kommunernas tidigare arbete inom tidigare valda fokusområden. 

Varje år hålls årsmöte under mars månad med vandrande värdskap. Miguel informerade om 

styrgruppen och dess roll samt att Turistrådet Västsverige är operativt sammanhållande och drivande 

och ett starkt stöd till Ett enat Bohuslän. På årsmötet beslutas om kommande års fokusområden. För 

2018 har dessa varit: 

• Tillståndsgivning  

• Myndighetsuppvaktning  

• Kollektivtrafik 

• Cykelleder 

• Vandringsleder 

• Gemensamt remissvar: Betänkande av Utredningen Sveriges besöksnäring – Ett land att 

besöka 

Läs mer om Ett enat Bohuslän här. 

Landshövding Anders Danielsson 
Anders Danielsson, landshövding i Västra Götaland är mycket positiv till arbetet inom Ett enat 

Bohuslän och arbetssättet att driva utveckling tillsammans och Länsstyrelsen välkomnar starkt 

regionala och lokala initiativ. Anders Danielsson informerar om Länsstyrelsens roll som statens 

förlängda arm och deras interna arbete med att komma närmare företagen och befolkningen. 

Landshövdingen informerade också om sitt personliga engagemang för ett eventuellt sjunde 

undantag för besöksnäringen gällande lagstiftningen kring strandskydd.  

 

https://www.lysekil.se/download/18.2f56993c16974f90e4b80c68/1553679213873/Destinationsstrategi%20Lysekil%202030.pdf
https://www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/
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Avrapportering från arbetet med fokusområdena under 2018 
Fokusområde tillstånd 

Ronny Svensson Orust kommun & Helena Henriksson Uddevalla kommun 

Ronny och Helena berättar att de inom fokusområdet har samarbetet med olika parter såsom 

Räddningstjänsten, Länsstyrelsen och SKL (Svenska Kommuner och Landsting) sedan 2015. Inom 

fokusområdet har tillståndsgivning analyserats ur ett kvalitets- och tillgänglighetsperspektiv med 

fokus på digitala processer, bland annat för bygglovshantering. Myndighetsutövning har även 

utvärderats ur ett värdskapsperspektiv.  

Helena poängterar att bemötandet är oerhört viktigt och lyfte Turistrådet Västsveriges digitala 

värdskapsutbildning. 

Läs mer om Värdskap Västsverige – en digital värdskapsutbildning här. 

Ronny och Helenas reflektioner för vidare arbete är bland annat att använda färre och gemensamma 

blanketter, sträva mot gemensamt, standardiserat och kommunövergripande förhållningssätt och 

regelverk samt gemensam databas för Bohuslän. 

De menar vidare att det krävs en resurs som koordinerar och konkretiserar det större samarbetet. 

Ronny och Helena avslutar med att det finns ett stort i intresse för frågorna och för att samverka och 

rekommenderar att de goda kontakterna upprätthålls och utvecklas vidare.  

Myndighetsuppvaktning och kollektivtrafik 

Miguel Odhner och Ingemar Samuelsson oppositionsråd Uddevalla kommun 

Uppvaktning av Länsstyrelsen och Trafikverket har genomförts av Ett enat Bohusläns 

politikergruppering och har varit väldigt värdefullt. Bland annat diskuterades konkreta och handfasta 

råd gällande exempelvis evenemang inom besöksnäringen. 

När fokusområdet formades handlade uppdraget om bussförbindelser och järnvägen. Senaste året 

har det fokuserats på Bohusbanan som trafikerar sträckan Göteborg – Oslo. Man önskar få till stånd 

en gemensam utredning som stödjer förslaget om att i steg ett få till ett dubbelspår från Göteborg till 

Uddevalla och inte bara till Stenungssund.  

En politikergruppering var dagarna innan årsmötet och uppvaktade staten i frågan. Detta hade inte 

varit möjligt utan samverkan inom Ett enat Bohuslän – det är vår gemensamma kraft påpekar Miguel. 

Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen deltar ännu inte i 

arbetet. Detta är en nödvändighet för det vidare arbetet och den politiska processen måsta följas. 

Uddevalla kommun ber årsmötet om beslut för att tillsätta en politisk styrgrupp för att leda och 

stödja befintlig arbetsgrupp där också Handelskammaren deltar.  

Beslut: årsmötet stöder förslaget att bilda en politisk styrgrupp bestående av:  

• Ander Holmensköld Kungälvs kommun 

• Bo Pettersson Stenungssunds kommun 

• Ingemar Samuelsson Uddevalla kommun (sammankallande) 

• Liselotte Fröjd Tanums kommun 

• Från näringslivet ingår också Pernilla Irewährn Sveriges Byggindustrier 

  

https://www.vastsverige.com/turistradet-vastsverige/artiklar/vardskap-vastsverige/
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Gruppen har två uttalade målsättningar med sitt arbete: 

1. Förlänga Västtågsutredningens förslag om dubbelspår mellan Göteborg och Stenungssund, 

att gå till Uddevalla. 

2. Att det genomförs en seriös utredning som jämför de båda alternativen mellan Göteborg och 

Oslo, Bohusbanan kontra Vänerlänken, vad gäller genomförbarhet ekonomi och 

samhällsnytta 

Fokusområde cykelleder 

Ann Haraldsson, VD Södra Bohuslän Turism 

Cykelarbetsgruppen består av Munkedals kommun, Turistrådet Västsverige, Cykelfrämjandet samt 

Södra Bohuslän Turism. 

Visionen är att ha en nationell cykelled genom Bohuslän från Svinesund till Göteborg. Önskemål finns 

också om att förlänga sträckan ända till Oslo. En inventering av möjlig sträckning har genomförts och 

vissa delar av sträckningen är i stort behov av upprustning.  

Rekommendationen är att arbetet nu bör fortsätta med att beräkna kostnader för upprustning men 

också för möjliga alternativa sträckningar. En ansökan om finansiering för det vidare arbetet kommer 

att lämnas in till Trafikverket. 

Fokusområde vandringsleder 

Marie Linde, Turistrådet Västsverige 

Marie berättar att det är mycket stor efterfrågan på vandringsleder både nationellt och 

internationellt. Västra Götalandsregionen har tillskjutit medel till Västkuststiftelsen för att rusta upp 

vandringslederna Bohusleden och Kuststigen i samverkan med kommunerna. Detta projekt skall leda 

till upprustade leder och en framtida permanent lösning för samordning av vandringsleder i 

Västsverige.   

Västkuststiftelsen 

Linus Kron & Olle Wängborg, projektledare  

Västkuststiftelsen berättar om sitt arbete med att samordna utvecklingen av Bohusleden och 

kuststigen. Det handlar om att tillgängliggöra vandringslederna och utveckla en gemensam standard.  

Projektet omfattar totalt ca 80 mil vandringsled.  

Arbetet har resulterat i framtagande av styrdokument till kommunerna inkl. skyltprogram och 

kvalitetsstandard. 

Planer för våren är att få till stånd överenskommelser mellan kommunerna och Västkuststiftelsen, 

antagande av kvalitetsstandard och skyltprogram, fortsatt inventering och leverans av data, 

åtgärdsprogram m.m.  

Olle Wängborg trycker på att det som ska uppnås är en organisation för hållbara leder med god 

övergripande planering, arbete med de fysiska delarna av lederna, kontakt med markägare, 

samhällsplanering/GIS m.m. Detta kräver organisation och kontinuitet.  

Efterfrågan på naturturism och vandring växer och efterfrågan är mycket stor. Bohuslän har 

förutsättning av att bli en av de främsta vandringsdestinationerna. 
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Olle Wängborg avslutar med två tydliga budskap:  

1) De tjänstepersoner som jobbar med ledutveckling hos er i kommunerna måste ges 

förutsättningar för att jobba med frågorna. 

2) Om 1,5 år är projektet slut och då måste det finnas en långsiktigt hållbar organisation i 

kommunerna. 

Gemensamt remissvar: Betänkande av Utredningen Sveriges besöksnäring – Ett land att besöka 

Under förra årsmötet beslutades att Ett enat Bohuslän skulle ge ett gemansat remissvar på ovan 

utredning. Så har skett. Remissvaret i sin helhet bifogas.   

Företagens samverkan inom Ett enat Bohuslän 
Camping Bohuslän 

Pelle Olausson, Lagunen Camping och Stugor samt ordförande i Camping Bohuslän 

Pelle inleder med att det finns mycket goda förutsättningar att arbeta tillsammans och att det vi 

delar är Bohuslän - det är det gör oss starka. Camping Bohuslän är en ekonomisk förening med 25–30 

anläggningar anslutna. Campingen står för 61–63 % av gästnätterna i Bohuslän. Man samverkar kring 

arbetet med varumärket Bohuslän, statistik, husbilar och skyltning. 

Var bästa tid är nu 

Patric E Österström, Stenungsbaden representerar storhotellsgruppen 

Parallellt med kampanjen ”Vår bästa tid” som samordnats via Turistrådet har Stenungsbaden kört 

”Älska livet” som blivit succé. Patric menar att vi ska sluta prata lågsäsong och jobba på riktigt med 

året runt.  

Stenungsbaden har sett en tydlig ökning gällande både för kännedom och kunskap för 

Stenungsbadens varumärke. Kampanjerna har också ökat gästnöjdhet och konferensnöjdheten och 

vänt en lågsäsong under perioden januari - april till en väldigt bra säsong. 

Det kanske absolut viktigast som arbetet har medfört är rejält ökad medarbetarnöjdhet och detta 

uttrycker Patric är det han är mest stolt över.  

Expedition Bohuslän 

Inger Persson, Vitlycke museum  

Inger berättar om kampanjen ”Expedition Bohuslän” som är ett samverkanskoncept mellan de stora 

upplevelseanläggningarna i Bohuslän: Kosterhavets nationalpark, Vitlycke museum, Nordens Ark, 

Havets Hus, Bohusläns museum och Nordiska Akvarellmuseet. Viktiga parametrar för gruppen är 

kunskap och hållbarhet och tillsammans har de cirka 1,4 miljoner besök varje år. 

Anläggningarna som deltar i ”Expedition Bohuslän” samarbetar också med storhotellgruppen. Detta 

innebär att det blir lättare för besökarna att hitta både aktiviteter och boende i området. 

Genom Ett enat Bohuslän får anläggningarna nu möjligheten att träffa politiker, Landshövdingen och 

andra aktörer för att diskutera olika frågor som är viktiga för branschen. 

Bohusläns synlighet under 2018 
Turistrådet Västsverige  

Fredrik Lindén, VD Turistrådet Västsverige presenterar besöksnäringsstatistik i Bohuslän 2018 och 

berättar var Turistrådet Västsverige exponerat Bohuslän under det senaste året. Detta har skett 

genom satsningarna på Båtluffa i Bohuslän, Vår bästa tid är nu och ljusfestivalen Island of light på 
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Smögen. Dessutom har det genomförts omfattande fotografering och filmning i Bohuslän (mat, 

kultur och natur). Materialet finns tillgängligt i  Turistrådets bildbank. Under året genomfördes 75 

pressbesök i Bohuslän. Tolv researrangörer besökte Bohuslän vilket resulterade i 18 nya program där 

Bohuslän ingår. 

Turistrådet har även genomfört utvecklingsinsatser inom vandringsleder, digital närvaro med mera. 

De Lokala Turistorganisationerna 

Ann Haraldsson, Södra Bohuslän Turism informerade om hur de arbetar med att synliggöra 

varumärket Bohuslän. 

- hemsidor och sociala medier med hashtag och varumärket Bohuslän 

- lokala magasin och kartor 

- olika projekt (ex. gränsen som attraktion) 

- kampanjer  

- fokusområden, utvecklingsprodukter 

- Cykelkarta Bohuslän 

- Bohuslänkarta 

Ann berättade också om hur Södra Bohuslän arbetar lokalt med olika kampanjer. 

Adventure Travel World Summit (ATWA) 2019 
ATWS – Adventure Travel World Summit - är en internationell naturturismkongress som arrangeras 

årligen på olika platser i världen. 2019 har turen kommit till Sverige och Göteborg. Konferensen 

kommer att äga rum den 16–19 september 2019 på Clarion Post i Göteborg. Deltagare är ca 800 

delegater bestående av journalister, researrangörer, naturturismföretagare med flera. 

Visit Sweden är projektägare. Regionalt samordnar Turistrådet arrangemanget. Den 16 september 

har delegaterna möjlighet att delta i ”Day of adventure” med en rad olika förbokade 

äventyrsaktiviteter: 

• 40 upplevelser att välja bland 

• 4–30 deltagare per aktivitet 

• alla aktiviteter sker inom Västsverige, drygt hälften sker i Bohuslän 

 

Arrangemanget presenteras via film under årsmötet och Chris Doyle från ATTA berättade hur 

evenemanget kommer att se ut och vilka möjligheter tillfället kommer att ges. Läsa mer om ATWS 

2019 här. 

Val av styrgrupp för ett enat Bohuslän för mandatperioden 2019-2023 

Fredrik Lindén, Turistrådet Västsverige presenterar valberedningens förslag till styrgrupp som består 

av företag, politiker, kommunala kontaktpersoner, turistchefer samt Turistrådet Västsverige. 

Beslut: Årsmötet beslutar enlig valberedningens förslag. 

Styrgruppen för Ett enat Bohuslän 2019 består av 

Politiker: 

Miguel Odhner, Kungälv 

Jan-Olof Johansson, Lysekil 

Christer Hasslebäck, Uddevalla 

https://varumarket.vastsverige.com/
https://www.adventuretravel.biz/events/summit/sweden-2019/
https://www.adventuretravel.biz/events/summit/sweden-2019/
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Kommunala kontaktpersoner: 

Elenor Olofsson, Tanum 

Anders Brunberg, Uddevalla 

Ronny Svensson, Orust 

Turistchefer: 

Åsa Massleberg, Strömstad 

Ann Haraldsson, Södra Bohuslän 

Företag: 

Janne Bark, Musselbaren  

Patric E. Österström, Stenungsbaden  

Inger Persson, Vitlycke  

Pelle Olausson, Lagunen 

Susanne Åhlund, Vann  

Turistrådet Västsverige: 

Fredrik Lindén, VD 

Marie Linde, vVD  

Fokusområden för samverkan 2019 

Under årsmötet beslutar de politiska representanterna om fokusområden samt vilka organisationer 

och kommuner som är ansvariga/sammankallande för respektive fokusområde under kommande år. 

Beslut fokusområden 2019: 

• Vandringsleder – ansvarig Västkuststiftelsen 

• Cykelled genom Bohuslän – ansvarig Munkedals kommun 

• Kollektivtrafik – ansvarig: Uddevalla kommun 

• Myndighetsuppvaktning – ansvarig: Strömstad kommun 

• Tillståndsgivning – ansvarig: Orust kommun 

Att vara huvudansvarig kommun för ett fokusområde innebär samordningsansvar. Det innebär att 

formulera mål, indikatorer, fastställa och kalla till aktivitet för aktuellt område. Stöd finns i 

styrgruppen och hos Turistrådet. 

Övrigt 

Styrgruppen för Ett enat Bohuslän kommer under året besöka samtliga kommunstyrelser i Bohuslän 

för att informera om Ett enat Bohuslän. 

Datum och plats för nästa årsmöte 
Nästa årsmöte sker på Tjörn i mars 2020. Datum fastställs senare. 

// Vid pennan: Viktoria Drottz och Cia Säll, avd. för hållbar utveckling Lysekils kommun  

Justerat av Miguel Odhner kommunstyrelsens ordförande i Kungälvs kommun samt Turistrådet 

Västsverige 

Kika gärna på: 

Ett enat Bohuslän i Lysekil kommun 

Nyhet om årsmöte för Ett enat Bohuslän 

 

https://www.lysekil.se/kommun-och-politik/natverk/ett-enat-bohuslan.html
https://www.lysekil.se/kommun-och-politik/natverk/ett-enat-bohuslan.html
https://www.lysekil.se/kommun-och-politik/nyheter-for-kommun-och-politik/nyheter-for-kommun-och-politik/2019-03-15-arsmote-i-ett-enat-bohuslan.html

