Protokoll nr 2, 2017, från möte med
Fiskekommunerna
Plats och tid

Fyrbodals Kommunalförbund, Hotell Riverside den 24 april kl
09.00 – 12.00

Närvarande

Clas-Åke Sörkvist ordförande, Anne Gunnäs, Göran Hahne,
Anders G Högmark, Anders Olsson, Jessica Hjerpe Olausson t o
m kl 10.50, § 9, Ronny Svensson, Ronald Johansson, Arne
Lernhag, Anders Brunberg t o m 11.50, Hans Friberg, Kerstin
Gadde, Tomas Larsson, Anna Aldengren, samt Krister Olsson

Övriga deltagande

Under § 5 deltog Carl Dahlberg Tillväxt Norra Bohuslän, Ida
Lindbergh och Susanne Härenstam GR.

Mötet öppnas

§1
Clas-Åke Sörkvist hälsade alla närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.

Justerare

§2
Kerstin Gadde utsågs att justera protokollet.

Föregående protokoll

§3
Protokollet från föregående möte den 2017-02-10 är justerat och
utskickat till ledamöterna. Några invändningar har inte inkommit.

Beslut

Beslöts att lägga protokollet till handlingarna

Förslag till dagordning

§4
Förslag till dagordning godkändes med två tillägg under övriga
frågor angående 20-årsjubileum och Studiebesök från
Simrishamn.

Information Blå ÖP och
§5
Mellankommunal kustzon. Carl föredrog hur Norra Bohusläns fyra kommuner har arbetat
under ganska många år med planeringsfrågor med koppling till
saltvattnet. Nu pågår ett Blå ÖP arbete som är ute på remiss.
Carl, Ida och Susanne redogjorde också för bakgrund till dessa
kommunala planeringsarbete. Det finns tydliga kopplingar till
statens (Hav och Vattenmyndigheten) arbete med
Havsplaneringen.

Ida och Susanne berättade vidare om ”Mellankommunala
kustzonsplaneringen som kommunerna inom GR
(Göteborgsregionen samt Orust och Uddevalla) arbetar med just
nu. De arbetar på ett lite annorlunda sätt med erfarenheter från
Norra Bohuslän.
Många frågor ställde till föredragarna. Särskilt påpekades att
tillvara fiskarnas praktiska erfarenheter i detta arbete.
En önskan framfördes att Fiskekommunerna deltar i arbetet i
lämplig form för att bidra med kompetens främst inom
fiskenäringen.
Båda PP-presentationerna skickas till Ledningsgruppen med
protokollet.
Ordförande tackade de inbjudna representanterna för värdefulla
föredragningar och förklaringar i efterföljande frågestund.

Uppföljning informationen §6
Önskan om deltagande i de redovisade planarbetena
diskuterades.
Beslut

Beslöts
att tillfråga Peter Ronelöv Olsson, ordf SFPO, att ingå i den
mellankommunala kustzonsplaneringen.
att föreslå närmare samarbete mellan Samförvaltningen Norra
Bohuslän och Blå ÖP arbetet i Norra Bohuslän.
att Krister tillfrågar dessa.

Redovisning ekonomi

§7
Krister föredrog ekonomin för Fiskekommunerna.
a/ Redovisning finns fram till 31 mars 2017 och utfallet är positivt,
Så här långt finns ett litet överskott.
Projektet har just nu ett likviditetsöverskott.
Det gamla projekt som avslutades 20160831 är slutrapporterat
utan anmärkningar och utbetalt.
b/ En förfrågan har sänts till kommunerna om att få överföra det
gamla projektets överskott till innevarande. Några kommuner har
redan hunnit ta beslut och samtycker till överflyttning av pengarna.

Beslut

att godkänna rapporten

Information maritima
klustret

§8
Jessica informerade om Maritima klustret. Hon påpekade att det
är mycket viktigt att olika nätverk/konstellationer inom det maritima
området samverkar så mycket som möjligt. Fiskekommunernas
styrka är bl a kommunala deltagandet/anknytningen med politiker.
Jessica anser vidare att Fiskekommunerna inte bör anordna egna
konferenser utan vara medsändare till aktiviteter som stärker FK
profil.
Jessicas PP bifogas till ledamöterna.

Framtida FK
§9
En arbetsgrupp utsågs på föregående möte. Ett förslag utifrån
anteckningar från arbetsgruppen var utsänt med kallelsen.
Efter diskussion beslöts följande:

Beslut

Uppföljning nya
regelsystem

Beslöts
att arbetsgruppen förtydligar sitt underlag inför slutligt
ställningstagande nästa möte 29 maj
att förtydligandet innehåller en historisk beskrivning och exempel
på vad FK gjort, ta fram två förslag på budgets med olika
medfinansieringar och där externa tjänster ses över
§10
a/ Miljö och Jordbruksutskottet inbjöd till en uppföljande konferens
i riksdagen den 20 april angående de överlåtbara
fiskerättigheterna inom pelagiska fisket. Fiskekommunerna var
inbjudna att tala vilket Anders Olsson gjorde på temat hur det
kustnära fisket påverkats.
I slutet av sin föredragning inbjöd Anders utskottets medlemmar
till studiebesök ombord på fiskebåt. Vilket kan komma att ske i
augusti/september.
b/ Krister och Ulla Olsson träffade representanter för HaV som
uppföljning av nya regelsystemet för det demersala fisket. Några
saker har gått bättre än väntat (tiden för överlåtelser mellan
fiskare) medan annat har blivit kännbart för många fiskare med i
vissa fall betydligt lägre tilldelning än föregående år. Dessutom
har det kustnära skaldjursfisket fått otroligt små tilldelningar för att
täcka bifångster.
Det finns anledning att framåt noga följa utvecklingen.

Rapport från Maritima
§11
beredningsgrupp Leader Krister informerade mycket kort om nuläget med
projektansökningar inom det maritima området hos Leader
bohuskust och gränsbygd. Tre nya ansökningar ska beredningen
ta ställning till direkt efter FK:s möte.
.
Nytt från kommunerna
§12
På grund av andra frågors stora intresse begränsades denna
punkt till följande rapporter:
Strömstad. Ett ökat samarbete sker från Tjärnös
forskningsstation, Sven Loven Center, med bl a Strömstads
kommun.
Lysekil. Arbetet kring etablerandet av Kristineberg Centrum för
marin forskning och innovation fortskrider genom att bland annat
olika arbetsgrupper
(forskning/utbildning/kommunikation/administration/testbäddar)
har bildats. De olika parterna (Chalmers, KTH, GU, RI.SE, IVL och
Lysekils kommun) samordnar var sin grupp - Lysekil samordnar
arbetet kring testbäddar (både hav och landbaserade). Arbetet
ska vara klart till årsskiftet.

Företag inom vattenbrukssektorn skriver tillsammans på en
debattartikel kring hinder för vattenbrukets utveckling/ersättning
för ekosystemtjänster.

Orust. Som en av få kommuner var Orust remissinstans till
Parlamentariska Landsbygdskommittén. I sitt svar betonande
Orust fiske och vattenbruk som en viktig platsbunden verksamhet
på landsbygden vilket saknades i kommitténs slutbetänkande.
Sotenäs. Den unge fiskaren Simon Brorsson utsågs till årets
företagare i Sotenäs
Tanum. NM i ostronöppning i Grebbestad där näringsidkare och
politiker bjuds in, temat är givetvis ostron, skaldjur och det som är
relaterat till fisket/kustsamhällena.
Skrivelser/Remiss

Beslut

§13
a/ En remiss från länsstyrelsen har kommit till FK angående
”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland” Svar senast 15 sept.
Beslöts
att Anne och Krister tar fram ett förslag till svar senast 4
september.
b/ Inbjudan har kommit från Maritimt center, Simrishamn
angående Östersjökonferensen som i år är 16-17 november.
Fiskekommunerna bör delta med ett par personer.

Övriga frågor

§14
a/ I augusti firar Fiskekommunerna 20 år. Ett grundmaterial bör
tas fram som kan användas av kommunerna vid olika tillfällen
under sommar och höst.
Om tid och pengar finns så presenteras ett förslag till nästa möte
29 maj.
b/ Ett initiativ har kommit från Simrishamn, maritimt center, att
besöka Fiskekommunerna. Syftet är samverkan kring frågor om
det kustnära fisket gentemot myndigheter som påverkar
utvecklingen som Jordbruksverket och HaV.
Krister får i uppdrag att ta reda på närmare förutsättningar i tid och
plats samt innehåll.

Nästa möte

§15
Nästa möte är beslutat till 29 maj kl 9-12- plats: Hotell Riverside,
Fyrbodals kommunalförbund. Till detta möte inbjuds HaV att
berätta om havsplaneringen.

Mötet avslutas

§16
Ordförande tackade de deltagande och förklarade mötet avslutat.

Underskrifter

…………………………………………………………..
Krister Olsson, sekreterare
…………………………………………………………
Clas-Åke Sörkvist, ordförande
……………………………………………………………
Kerstin Gadde, justerare

