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NORRA BOHUSLÄN i

7 MILJONERS BYN



Vi är attraktiva

Tryck på kustzonen – boende, turism, 

besöksnäring. 

Varumärket Norra Bohuslän



Personer under julidygn i norra Bohuslän

Folkbokförda 58000

Delårsboende 40000

Campingboende 20000

Gästbåtshamnar 8000

Naturhamnar 16000

Hotell/v.hem 10000

Släkt/vänbesök 22000

Dagbesökare 16000

Totalt samtidigt ca 200 000 personer



Tanums kommun

4 449 bebodda fastigheter 

med 12 218 inv
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Tanums

Kommun

6 338 obebodda 

fastigheter



Våra Värden

• Natur och landskapsbild

• God tillgänglighet till 

natur och hav

• Kulturhistoriska värden

• Levande samhällen



Utmaningar

• Högt exploateringstryck

• Ökat 

befolkningsunderlag

• Utveckla inlandet



Projektmål

• Strukturbild med Gemensamma spelregler

• Samverkan

• Gemensamma kunskaper

• Dialog mellan aktörer



NORRA BOHUSLÄN

STRUKTURBILD



Öppet hav

Skärgård

Kustnära områden

Inland

Infrastruktur

Närcentra/regioncentra



• Värden

• Strukturbild

• Överenskommelser



•Tematiska arbetsgrupper

•Samverkande projekt

•Kunskapsuppbyggnad

•Dialog

•Rapporter



Temagrupper

• Statistik och omvärldsanalys

• GIS

• Boende helår

• Boende besöksnäring

• Strandskydd

• Båtliv/skärgård/

• Avlopp/ Övergödning

• Verksamhetsområden

• Vindkraft

• Kulturarv



Former av Resultat

• Statistik, nuläge, analyser, faktarapporter

• GIS redovisningar

• Utbildningsseminarier

• Gemensamma Riktlinjer för användning av 

mark och vatten



Gemensamma underlag

• Fakta statistik

• Lokaliseringar på Karta - Länsstyrelsens GIS-

karta

• Tilläggs - information i GIS-karta

• Ökat intresse för GIS hos olika kompetenser 

som VA, miljö, näringsliv, hamn, planerare

• Ökad efterfrågan på bra GIS-system

• Förslag på gemensam GIS- organisation 



Information

• Hemsida      www.tillvaxtbohuslan.se

• Nyhetsbrev och temablad

• Rapporter på hemsidan

http://www.tillvaxtbohuslan.se/


Projektorganisation

• Kustzonsprojektet har bedrivits i såväl politiska 

grupperingar som tjänstemannagrupper.

• Arbetsformen har varit samverkan mellan olika 

kompetenser och nätverk, exv: Planerare, 

näringslivssekreterare, turistchefer, hamnchefer, 

folkhälsosamordnare, miljöhandläggare, 

kultursamordnare, utredningssekreterare, mfl.

• Lst, VG-regionen, och Västsvenska turistrådet har 

varit viktiga medaktörer. 



Erfarenheter

• Mycket tid har gått åt till att skapa en bas av 

gemensamma kunskaper mellan kompetenser och 

mellan kommunerna.

• Samverkan uppskattas men försvåras av att 

tjänstemännen har ont om tid för annat än ordinarie 

arbetsuppgifter. 

• Samverkan/projektet kräver förankrat på alla nivåer 

i kommunen

• Det strategiska arbetet i kommunerna får stå 

tillbaka för den dagliga verksamheten. 



Förslag inför framtiden

• Pågående samverkansgrupper med fortsatta uppdrag får fortsätta 

sitt uppdrag.

• Kommunerna samverkar med varandra genom permanenta 

samverkansgrupper och tillfälliga samverkande projekt. Grupperna 

bör ha tydliga uppdrag.

• Inrätta en strategisk organisation gemensam för alla fem 

kommunerna.

• Ta fram en gemensam utvecklingsplan för alla fem kommunerna.

• Införliva gemensamma överenskommelser i styrdokument som exv 

reglementen.



Förslag på strategisk organisation

Skapa en strategisk organisation gemensam för de fem 

kommunerna med uppdrag att leverera gemensamma 

planerings- och beslutsunderlag:  

– Översiktsplanering

– Statistik

– GIS

– Miljö

– Infrastruktur

– Näringsliv

– Turism

– Boende



www.tillvaxtbohuslan.se

http://www.tillvaxtbohuslan.se/

