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Vad har hänt inom våra 

fokusområden under 2020? 

▬ Hållbarhet

▬ Vandringsleder (Bohusleden och Kuststigen) 

▬ Cykelled genom Bohuslän

▬ Tillståndsgivning 

▬ Kollektivtrafik och transporter 





▬ Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 

▬ Bra för både boende och besökare

▬ Fler besökare när och där det inte är fullt

▬ Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

FYRA GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER



NY SAJT FÖR HÅLLBARHETSKLIVET    

Hållbarhetsklivet sajt

▬ Samtliga 11 kommuner i Bohuslän 

▬ 20 av 49 kommuner totalt

▬ ca 80 verksamheter i Bohuslän 

▬ ca 250 verksamheter totalt

https://hallbarhetsklivet.bmedia.dev/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fhallbarhetsklivet.bmedia.dev%2Fwp-admin%2Fedit.php%3Fpost_type%3Dinitiative&reauth=1


IMPLEMENTERING AV 

HÅLLBARHETSKLIVET 2020

▬ Möten, förankring och beslut

• Presentationer och beslut i samtliga 

kommunstyrelser

• Energi och klimatomställning – ”Watts in it for me”

• Strömstads hållbarhetsvecka

▬ Projekt

• Mobil cykelverkstad Orust

• CoBro Lysekil

• Hållbar besöksnäring i Väst

▬ Lokala besöksnäringsstrategier synkroniserade 

med Hållbarhetsklivet

• Södra Bohuslän

• Orust

• Lysekil



ETT ENAT BOHUSLÄN –

HÅLLBARHETSARBETE 2021
▬ Fler lokala besöksnäringsstrategier synkroniserade 

med Hållbarhetsklivet

▬ Fler initiativ från kommunerna på hallbarhetsklivet.se

▬ Ökat erfarenhetsutbyte i hållbarhetsarbetet 

kommunerna emellan

▬ Ökat erfarenhetsutbyte i hållbarhetsarbetet 

verksamheterna emellan

▬ Fler verksamheter som ansluter till Hållbarhetsklivet

▬ Förbättrad infrastruktur och logistik där det finns risk 

för överturism

▬ Fortsatt generös tillståndsgivning och 

avgiftshantering

▬ Marknadsföring mot Sverige och närmarknader

▬ Kosterhavets nationalpark – modell för en hållbar 

destination

▬ Samarbete med Hornborgasjön





Ledutveckling Västra Götaland



Bohusleden & 
Kuststigen

Bohusleden & Kuststigen sedan 

okt 2018

Fysisk, organisatorisk och digital 

utveckling

80 mil led i 17 kommuner

2021-23

Över 200 mil led i ett 40-tal 

kommuner













Hur har det gått?

Vad vi gjort

• Två fullt fungerande leder

• Nya hemsidor

• Förbättrad drift

• Fungerande samverkansform som sprids

Vad det bidragit till

• Många fler besökare

• Jättestort intresse

• 150 000 unika besökare på bohusleden.se under 

ett år.

• Vandringspaket

• Årets julklapp



Utmaningar

• Vandrare och cyklister

• Fler ovana vandrare

• Fulla parkeringsplatser

• Nya frågor med markägare



En kraftsamling!

• Kommuner

• Turistrådet

• Förvaltningen för 

kulturutveckling

• Västkuststiftelsen



Planer framåt

• Nya vindskydd & toaletter

• Förbättrade och förnyade

markägarkontakter

• Besöksräkning

• Samarbete om kollektivtrafik

• Ännu bättre hemsida och app

• Större omdragning av 

Bohusleden i Munkedal

• Öckerö

• Fler leder. Fler alternativ



Västkustleden

• Årsmöte Ett enat Bohuslän 2020

• Förstudie – föreslagen sträcka – dialog 

med kommunerna

• Kontakter med Trafikverket

• Ansökan

Under 2021

• Dialog med TRV.

• Arbete under 2021 i kommunerna

med avtal, alternativa sträckningar och

intern organisation. 



Tillståndsgivning



Åtgärder med anknytning till tillstånd

• Inga/reducerade/anstånd med avgifter

• Inga/reducerade/anstånd med kostnader för tillstånd

• Intensifierad information om stöd/hjälp

• Ändrade betalningsrutiner (korta betaltid)

• Ny samverkan med lokala företag

• Coronainformation för företag på webbplatser och sociala 

medier 



Åtgärder med anknytning till tillstånd

• Anstånd med hyra

• Förlängd säsong för uteservering

• Butiker får flytta ut på gatan/Digitala 

skyltfönster

• Möjlighet att dra tillbaka insända 

ansökningar, anmälningar och 

registreringar inom miljöbalken och 

livsmedelslagstiftelsen områden utan 

avgift



Andra åtgärder

• Företagsdialog 

• Hyresreducering i enlighet med de statliga bidragen

• Tillfälligt stopp för fakturor till inkasso

• Julklapp blir presentkort 

• Uppmana att handla lokalt

• Arbetsbyte (permitterad personal erbjuds jobb i 

kommunen)



Andra åtgärder

• Enkät till företagen 

• Tidigarelägger planerade investeringar/delar upp 

upphandlingar

• Företagslots, företagshjälp 

• Erbjuda digitala företagsmöten, utbildningar, poddar

• Tidningsbilagor med tema hemestra på säkert sätt



2021

• Planering pågår för ett webbinarium på 

temat tillståndsgivning. Samverkan med 

kommunalförbundet Fyrbodal, Visita och 

Svenskt näringsliv



Kollektivtrafik och 
transportlösningar

Målfokusområde 2021

❑Västtrafik – bevara bästa 
buss/tåg/färjetrafik utifrån 
pandemisituationen

❑Övrigt kollektivt resande – hitta 
bästa besökställen för sharing
economy

❑Utveckla transportlösningar för 
mobilitetshubbar

❑Angöringsplatser/Gateways leder-
utveckla kollektivtrafikplatser

❑ Identifiera möjliga nya 
affärsmöjligheter och 
transportlösningar

❑Gernomföra Trafikmätningar

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA-NC

https://skoltidningen.tabyenskilda.se/sjalvkorande-buss-pa-besok-i-taby/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Exempel på artiklar om 
publikationer

Besöksnäring i
kollektivtrafikplanering

https://skr.se/tjanster/merfrans
kr/rapporterochskrifter/publika
tioner/besoksnaringikollektivtra
fikplanering.28558.html

Artiklar

https://scholar.google.se/schol
ar?q=shared+economy+h%C3%
A5llbara+transporter&hl=sv&as
_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-NC-ND

https://skr.se/tjanster/merfranskr/rapporterochskrifter/publikationer/besoksnaringikollektivtrafikplanering.28558.html
https://scholar.google.se/scholar?q=shared+economy+h%C3%A5llbara+transporter&hl=sv&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://scholar.google.se/scholar?q=shared+economy+h%C3%A5llbara+transporter&hl=sv&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://trafikministeriet.dk/publikationer/2018/afrapportering-ekspertgruppen-mobilitet-for-fremtiden/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Rapport från lokala 
turistorganisationer i 
Bohuslän

•KOMMUNIKATION
•Naturturism
•Coronainsatser



• Sotenäs:
Hike & Bike
www.vastsverige.com/sotenas/hike--bike
Ett Tillväxtverksfinansierat samverkansprojekt för 
Utvecklad cykelturism i Sotenäs, samverkan mellan 
kommunen, LRF Sotenäs, Sotenäs Turistförening 
och Företagarna Sotenäs.

• Uddevalla: 
Produktutveckling friluftsleder, kvalitetssäkring av 
befintliga leder i bred samverkan av intressenter. 
Både vandring och cykel, stort fokus på mtb.
Leaderprojekt: Ny vandringsled på Gustafsberg 
”Jorden runt” på 5,5, km med tydlig kulturhistorisk 
koppling. Gustafsbergsstiftelsen och Uddevalla 
kommun där Destination Uddevalla var huvudman.
Marknadsföring av leder

Naturturism

http://www.vastsverige.com/sotenas/hike--bike


• Södra Bohuslän:
Produktutveckling cykel-och vandringsleder. Contentskapande; foto, traccning, texter, 
sökordsoptimering, resförslag, stories och annan kommunikation. Skapar innehåll till 
egen kommunikation och till TRVs kampanjer.
Cykeluthyrning, 88 cyklar ut till anläggningar varje år genom samarbete med LO Bikes.
Fyrbodalprojektet Tur & Retur. Mobil cykelverkstad med goda resultat. Minskade 
bilåkandet, 250-300 cyklar iordninggjorda.

• Strömstad:
utvecklingsarbete som varit kopplat till de projekt inom cykel och vandring som pågår 
med Västkuststiftelsen.
Stort fokus på outdoor/utomhusupplevelser 

• Munkedal:
Marknadsföring genom en outdoorkarta
(Uppdatering av vandringsleder i kommunen vad gäller röjning och skyltning. Arbetar 
med omdragning av en etapp på Bohusleden för att få bort en farlig sträcka längs en 
trafikerad länsväg. Vi har också arbetat med anslutningsleder till boenden och från 
Munkedals station och upp till Bohusleden. Ny skyltning vid våra sevärdheter.)



Coronaanpassningar
• Marknadsföring anpassad till förutsättningar

Hemester, handla lokalt, take away. Mycket 
drömmafas-kommunikation. 
Svenska målgrupp, gärna nära. 
Utomhusutställning i Strömstad. Kampanjer 
kring utomhusaktiviteter

• Exempel; Munkedal tog fram ”Platsguiden 
Grejen med Munkedal ”som normalt tas fram 
för besökare ersatte andra numret av 
kommuntidningen 2020. Södra Bohuslän tog 
tillsammans med sina kommuner fram två 
olika bilagor i lokalpressen som info kring 
besöksnäring, Corona och sommar 2020.



• Näringslivsnätverkssatsningar
Digitala träffar med besöksnäringens aktörer löpande, med syfte att informera och stötta 
varann. Extra fokus på företagen, rundringningar till företag i olika branscher för att få en 
uppfattning om hur företagen mår i kommunen. 
Löpande covid-extra nyhetsbrev till besöksnäringen, föreningar och näringslivet. 
Tät dialog med företag och stöd i olika frågor framför allt till besöksnäringen inkl. handel.
Strömstad tog tidigt fram konceptet ”Ett besökssäkert Strömstad” med information, 
webbsida, skyltar och material som alla företag och föreningar kunde använda



• ÅRSMÖTE 12 MARS 2021

TURISTRÅDETS ARBETE INOM
ETT ENAT BOHUSLÄN



Finansiella stöd från Turistrådet

▬ Verksamhetsstöd till lokala turistorganisationer för att 
de skulle slippa kräva in medlemsavgifter från 
besöksnäringsföretagen 

• Södra Bohuslän Turism

• Sotenäs 

• Tanum

• Uddevalla

• Totalt ca. 1,5 MSEK till Bohuslän

▬ Projekt - Krisstöd Västsverige

• Regionala utvecklingsfonden

• Ekonomiskt stöd till krisdrabbade företag

• 5,8 miljoner i investerings- och utvecklingsstöd till 
företagen

• 15 företag i Bohuslän redan beviljade stöd

• Ca. 3,3 MSEK beviljat hittills till Bohuslän



• Två omgångar med 
Onlineutbildning

• april – maj 2020
• jan – mars 2021

• 8 resp 9 veckor

• >600 deltagare

• 1:1 medel

• 70% av lönekostnader

• Totalt ca 11 MSEK i stöd,
varav ca 4 MSEK till Bohuslän



Stötta din lokala 
företagare



Boka Västsverige i sommar



Vandring



Camping Bohuslän



Annorlunda 
konferenser





Presentkort



Göteborg Film
Festival 



Val av samarbetsområden 
under det kommande året

Styrgruppens förslag; 

▬ Hållbarhet – Strömstad och Tanum 

▬ Vandringsleder (Bohusleden och Kuststigen) –
Västkuststiftelsen och ?

▬ Cykelled genom Bohuslän – Västkuststiftelsen 
och Munkedal 

▬ Tillståndsgivning – Orust och ?

▬ Kollektivtrafik och transporter – Uddevalla och ?



Inval av ny medlem i 
Styrgruppen

Valberedningens förslag;

▬ Linus Kron, VD Västkuststiftelsen



Datum och plats för nästa 
årsmöte

▬ Styrgruppens förslag; 

kl. 9-12 den 11 mars 2022 på Tjörn


