Protokoll nr 1, 2020, från möte med
Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Fyrbodals kommunalförbund, Hotell Riverside, Uddevalla
2020-02-10 kl. 9.00 – 12.00

Närvarande:

Lars Tysklind, Strömstad. Elisabeth Jonsson Tanum och Liselotte
Fröjd till § 14 Tanum. Anne Gunnäs och Bo Gustafsson Lysekil.
Christer Hasslebäck till § 13, Uddevalla. Anders Arnell, Orust. Anders
G Högmark och Anna Aldegren Tjörn. Ronald Johansson, Öckerö.
Roland Norlen och Madeleine Johansson, Göteborg. Carin
Ramneskär, Västra Götalandsregionen (VGR). Krister Olsson samt
Lillemor Lindberg och Emelie Hennström under §5.

Mötet öppnas

§1
Ordförande Lars Tysklind hälsade alla välkomna samt förklarade mötet
öppnat.

Val av justerare

§2
Anders G Högmark utsågs till justerare.

Föregående protokoll
§3
Justerat protokollet från föregående möte, 2019-11-25 var utskickat
sedan tidigare.
Beslut

Beslöts
att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Förslag till dagordning
§4.
Förslag till dagordning godkändes.
Innovatum, Trollhättan
§5
Lillemor Lindberg, Innovatum Trollhättan, redogjorde för det marina
uppdraget som Innovatum fått av Västra Götalandsregionen, VGR. Det

är inom Marina Livsmedel och marin bioteknik. Innovatum arbetar med
en förstudie för att ta fram förutsättningarna till en innovationsplattform.
Innovatum arbetar också konkret med små och medelstora företag för
att stödja dem bl a finansiering, anordna mötesplatser,
industrikompetens och anställt en ”blå” affärscoach.
Arbetet sker i nära samarbete med Kristinebergs marinbiologiska
station.
Sammanfattningsvis finns det både stora möjligheter och stora hinder.
Det behövs regelförändringar och det behövs ökat entreprenörskap.
FK vill vara en god ambassadör för Innovatums marina uppdrag.
Efter ett antal frågor från mötet tackade ordföranden Lillemor för den
intressanta föredragningen och viktiga ämnet.

Redovisning av ekonomin
§6
a/ Krister föredrog utfallet av ekonomin fram till 31 december 2019.
Utfallet följer budgeten på ett rimligt sätt. Överskottet från 2019 förs
över till 2020 års räkenskaper inom ramen för det pågående projekt.
Beslut

att godkänna den ekonomiska redovisningen.

Verksamhetsberättelse 2019
§7
Utsänt förslag till verksamhetsberättelse 2019 föredrogs.
Framfördes synpunkter att det ska tydliggöras att FK är en viktig resurs
för kommunerna i att ha en hög kompetens inom området samt få
tillträde till berörda myndigheter och politiska företrädare.
Beslut

Beslöts
Att godkänna förslaget till verksamhetsberättelse 2019 med
tillägget ovan med en text som slutligt godkänns av ordföranden.

Verksamhetsplan 2020
§8
Utsänt förslag till verksamhetsplan 2020 föredrogs.
Föreslogs ett tillägg till förslaget att FK ska delta och vara aktiva när
Regeringens förslag kommer ut till remiss avseende regelförenklingar
inom vattenbruket.
Beslut

Beslöts

Att godkänna förslaget till verksamhetsplan 2020 med tillägget
ovan.

Kommunikationsplan 2020
§9
Utsänt förslag till kommunikationsplan 2020 föredrogs.
Vid efterföljande diskussion föreslogs:
att under rubriken “Viktig opinionsbildare” ska LRF läggas till avseende
landbaserat vattenbruk.
att under rubriken “Kommunalt nätverk” lägga till att information om
FK:s verksamhet kan ske till Kommunstyrelser.
att skicka ut korta meddelanden från FK i avsikt att det blir en rapport
till kommunernas KS-möten.
Informerades om att FK har erbjudits en 10% tjänst för kommunikation
av den person, Maria Holmkvist, från Göteborgs Universitet med
övriga kommunikationsuppgifter inom Maritima Klustret.
Beslut

Beslöts
Att godkänna förslaget till kommunikationsplan 2020 med
tillägget ovan.
Att tacksamt godkänna den 10% tjänsten för
kommunikationsfrågor åt FK

Utse arbetsgrupp vid remissvar
§10
Det förekommer ibland att det kommer remisser med tätare intervaller
än Ledningsgruppens möten.
Ordföranden avgör vilka remisser FK ska svara på. En arbetsgrupp,
med tre tjänstepersoner som verkar halvårsvis, blir ett viktigt bollplank
inför utskickat förslag till hela Ledningsgruppen före färdigt FK:s
remissvar till myndigheten.
Beslut

Beslöts
Att utse en arbetsgrupp med tre tjänstepersoner som verkar
halvårsvis.
Att till första halvåret 2020 utse Madeleine Johansson Göteborg,
Anna Aldegren, Tjörn och Elisabeth Jonsson Tanum.

Finansiering 2021-2023
§11
Utsänt förslag till ansökan om finansiering av FK 2021-2023 föredrogs.

Föreslogs att under rubriken ”Mål” förstärka texten med en beskrivning
att FK är en förutsättning för kommunerna att arbeta med fiske och
vattenbruksfrågor med samlad och hög kompetens samt att få tillträde
till myndigheter och värdefulla nyckelpersoner.
Beslut

Beslöts
Att godkänna förslaget till ansökan med tillägget ovan.
Att projektkoordinatorn ansvarar för utskick till kommuner och
Regionen vid lämpliga tider för finansiärerna.

Rapporter
§12
A+b/ Anders G föredrog intrycken från sin medverkan den 16
december i Stockholm vid Jordbruksverkets första dialogmöte inför en
ny samlad nationell strategi för fiske och vattenbruk. Det var en
omfattande process med många ord där samsyn och samverkan
förekom ofta. Viktigt att gå från ord till handling.
Det andra dialogmötet hölls den 4 mars där ingen från FK kunde
medverka. Inför det mötet skickade FK i rubrikform de främsta
utmaningarna för ett utvecklat fiske och vattenbruk.
c/ Krister redogjorde för Simrishamns projektansökan till
Jordbruksverket för att utreda förutsättningarna till en samverkan
mellan olika regionala kustkommunala nätverk. Jordbruksverket har
börjat handläggningen av ansökan. Beslut bör komma under våren.
d/ Krister berättade om sitt deltagande och medverkan på
Länsstyrelsens livsmedelsdag den 4 mars i Alingsås. Inspirerande
föreläsningar varav tre representerade marina livsmedel.
e/ Krister rapporterade om ett kommande frukost seminarium den 21
febr i Stockholm som också sänds via FORMAS web. Det är FORMAS
som är arrangör med rubriken, Hållbart fiske i sikte?
f/ Krister informerade kort om “återflöde” av pengar från
slutrapporterade Leader projekt som är finansierat av Havs och
fiskefonden. Det finns idag ca 500 000 kronor att ansöka.
g/ Göteborgs Universitet ansöker om ett projekt till FORMAS.
Ett forskningsprojekt som utgår från havet som en hållbarare
matproduktion. FK har skrivit under ett stödbrev till ansökan där FK:s
roll är att vara bollplank till projektledningen samt stödja kopplingen
mellan företagare och forskare.

Beslut

Beslöts
att informationen om de kommande aktiviteterna med
godkännande läggs till handlingarna.

Kommande aktiviteter
§13
a/ Fiskeforum arrangeras den 31 mars - 1 april i Stockholm. Eventuellt
kan Lars deltaga. Sista anmälan 6 mars.
b/ Västra Götalandsregionen, VGR, har startat planeringen för årets
Västerhavsvecka den 1-9 augusti med ett första planeringsmöte. FK
har möjlighet att medverka med någon aktivitet. En aktivitet som
behöver ligga i linje med vår kommunikationsplan.
c/ En remiss har skickats ut angående ”Fördjupad översiktsplan för
havet i Tjörns och Orust kommuner”. Krister presenterade kort några
nyckelord till remissvar inom fiske och vattenbruk. Ett förslag kommer
att skickas till den utsedda arbetsgruppen. Därefter kommer FK:s svar
att infogas i Fyrbodals kommunalförbunds samlade svar till Orust och
Tjörn.
Beslut

Beslöts
att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.

Nytt från kommunerna
§14
Följande kommuner rapporterade följande:
Tjörn: Den 23 april arrangeras ett möte med Lisa Persson med syfte
att tydliggöra vad det kan innebär konkret att uppfylla FN:s globala
mål, Agenda 2030. Lisa är tidigare anställd inom UD och FN och nu
tjänstledig för att arbeta med de globala målen.
En process har startats upp i kommunen i avsikt att ta reda på om det
sker en rimlig debitering av vatten och avlopp för
fiskberedningsindustrin.
Orust: Företagaren och fiskaren Niklas Kraft har fått en godkänd
detaljplan för etablering av byggnad på västra Orust. Där ska bedrivas
vidareförädling av fisk och skaldjur.
Strömstad: Medverkar i projekt Marint gränsforum Skagerack.
Öckerö: Besöksrådet arbetar med tre olika områden där maritim
industri är en av dessa.
Lysekil: Har sökt medel för att plocka upp spökfiskegran.
Arbetar för att ”Blå fånggrödor” ska få ett ekonomiskt värde och att
detta värde styrs till företagen.
Göteborg: Kommer att ta med sig FK:s budskap in till kommande
arbetsmöten inom BRG.
VGR: Regionen medfinansierar Innovatums förstudie för att
åstadkomma en innovationsplattform. Medfinansierar också den 10%
kommunikationstjänsten som kommer FK till del under tre år från 2020.

Beslut

Beslöts
Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.

Kommunikation från mötet
§15
Via FK:s kanaler kommer följande att kommuniceras:
Att FK samarbetar med Innovatum och särskilt den nye
affärscoachen, Carl Josefsson, inom blåa näringar.
Att det blir en remiss från Regeringen efter att Jordbruksverket
lämnat sitt förslag senast 30 april på uppdraget att förenkla
regelverket kring vattenbruk.
Att skicka verksamhetsberättelsen för 2019 till kommunerna och
VGR.
Kommande möten
§16
Till nästa möte den 27 april kommer Anne att fråga ansvarig för
förenklingsuppdraget på Jordbruksverket att medverka på det mötet.
Lokal på Hotell Riverside är bokat.
SLU Lysekil kommer att tillfrågas för ett studiebesök i samband med
möten den 12 juni eller 14 september.
16 oktober
Beslöts att flytta mötet i december från den 4 december till
måndag den 7 december

Mötet avslutas

§17
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

…………………………………………………………..
Krister Olsson, sekreterare
…………………………………………………………
Lars Tysklind, ordförande
……………………………………………………………
Anders G Högmark, justerare

