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Verksamhetsberättelse  
2017-01-01—2017-12-31 

 
Nätverket Fiskekommunerna, FK, har under 2017 verkat i enlighet med syftet som finns i beslutet 
i projekt som medfinansierar FK 2018-2020 från Regionutvecklingsnämnden inom Västra 
Götalandsregionen, VGR: ”Att vara en påverkansorganisation som främjar yrkesfiske, fisketurism 
och vattenbruk med angränsande näringar.”  
 

Sammanfattning 
Fiskekommunerna bedriver ett värdefullt arbete utifrån kommunalt perspektiv för att främja 
de blåa näringarna. 
 
Under året har FK verkat tillsammans med andra kustkommuner i Sverige och med ett 
kommunalt upprop som nått fram till departement och myndigheter. Syftet är att den 
kommunala rollen ska få starkare röst inte minst för det kustnära fisket. 
 
Nätverket FK är framgångsrikt för att få kontakt med riksdagsledamöter samt tjänstemän inom 
olika förvaltningar regionalt såväl nationellt. En viktig påverkan som FK gör kraftfullare än vad 
generellt sett den enskilde kommunen kan göra.  
 
FK fortsätter att vara en given remissinstans till framförallt Hav och Vattenmyndigheten men 
även i vissa frågor från t ex Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Detta ger fördelar att 
kompetensen för deltagande kommuner och VGR samlas gemensamt.   
 
Arbetet med remissvaren är ett exempel på många kontakter med fiskare och deras 
organisationer vilket visar sig vara ömsesidigt värdefullt. 
 
Arbete i ledningsgruppen 
Fiskekommunernas ledningsgrupp, LG, har under 2017 haft sex möten. Samtliga protokoll från 
ledningsgruppens arbete har publicerats på www.fiskekommunerna.nu. Mötena har fokuserat på 
frågor som aktualiserats av ledningsgruppen och i samverkan med näringen. De ämnen som har 
arbetats med under året är en blandning av frågor och utmaningar som påverkar FK:s 
målgrupper.  
 
Under gångna året har FK utsett flera arbetsgrupper som varit verksamma för att förbereda 
uppgifter mellan möten med LG. 
 
 

http://www.fiskekommunerna.nu/
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Sammansättning och administration  
Ledningsgruppen har haft samma sammansättning under hela verksamhetsåret och vid årets 
utgång består ledningsgruppen av ledamöter från kommunerna Strömstad Hans Friberg och 
Anders Olsson, Tanum Clas-Åke Sörkvist, Sotenäs Tomas Larsson och Göran Hahne, Lysekil Anne 
Gunnäs och Bo Gustafsson, Tjörn Anders G Högmark och Anna Aldegren, Orust, Ronny Svensson 
och Kerstin Gadde, Uddevalla Anders Brunberg och Evy Gahnström, Öckerö, Arne Lernhag och 
Ronald Johansson, Göteborg Eva Ternegren samt från Västra Götalandsregionen, VGR, Jessica 
Hjerpe Olausson och Pontus Båth. Ordförande har varit Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun.  
 
LG:s ledamöter har ett brett kontaktnät till andra organisationer som påverkar målgruppen för 
FK:s syfte. Ett exempel på detta att det vid varje LG möte sker en avrapportering från varje 
närvarande kommun om aktuella aktiviteter liksom en redovisning om nuläget med maritima 
utvecklingsprojekt inom Leader Bohuskust och gränsbygd. 
 
Under hela året har Fiskekommunerna, enligt tidigare överenskommelse, haft avtal med 
Fyrbodals kommunalförbund som administrerat verksamheten med ekonomihantering, 
arbetsgivaransvar för koordinator samt kontors – och möteslokaler. Anställd projektkoordinator 
på 20% anställning har varit Krister Olsson. Den tidigare och mångårige koordinatorn Ulla Olsson 
har anlitats som konsult för vissa frågor och uppgifter. 

 
I december blev det klart med en treårig finansiering där de nio nuvarande kommunerna lägger 
20 000 kronor per år under 2018-2020 och Västra Götalandsregionen lika mycket vilket innebär 
360 000 kronor per år. Den 31 december 2017 avslutades projektfinansieringen som startade 
den 1 september 2016. 
 
Samverkan och kunskapsöverföring 

Ledningsgruppens möten har fortsatt fungerat som en viktig plattform för erfarenhets- och 
kunskapsutbyte mellan deltagarna i ledningsgruppen. Inbjudna gäster har kompletterat 
kunskapsöverföringen. Medverkande under året har varit: Hav och Vattenmyndigheten, HaV, 
(Havsplaneringen och regler för demersala fisket), representanter för Mellankommunala 
kustzonplanering (södra Bohuslän) och Blå ÖP arbetet (Norra Bohuslän) samt representanter från 
tre organisationer som arbetar med frågan om marina nedskräpningen utmed vår kust.   
 
Två möten har förlagts till andra platser än Fyrbodals kommunalförbund i Uddevalla. Dels var ett 
möte på Skärhamn, Tjörn med info om marina verksamheter i allmänhet på Tjörn och i synnerhet 
med ett studiebesök på Klädesholmen Seafood AB. Det andra mötet var på Sotenäs 
symbioscenter i Kungshamn med en genomgång av problem och möjligheter kopplat till deras 
verksamheter som knyter an till vattenbruk.  
 
Under Almedalsveckan fanns seminarium om bl a kustnära fisket och vattenbruk.  
Projektkoordinatorn deltog på flera av dessa som besökare. Projektkoordinatorn informerade om 
FK på företagarfrukost på Orust inför ”Öppet varv” i augusti. 
 
Den 5 till 6 oktober var Fiskekommunerna värd för studiebesök från Marint Center i Simrishamn. 
Det genomfördes på Smögen med sammantaget 17 deltagare. Syftet vara att lära av varandra 
om kustnära fiske, vattenbruk och kustfiske. Kustkommunerna runt Sverige har nytta av att 
samverka kring frågor som påverkar kommunernas roll och förutsättningar i maritima frågor.  
 
Projektkoordinatorn har också deltagit i arbetsgrupp inom Maritima klustret i Västsverige.  
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Remissyttranden och annan påverkan 

Fiskekommunerna är remissinstans till Hav och andra myndigheter. FK har avgivit fem 
remissyttrande under året, se nedan.  
 
Fiskekommunerna tog initiativ till ett uttalande som skickades till HaV angående den marina 
nedskräpningen som främst kommer utifrån och för detta krävs internationell påtryckning till 
förändring.  
 
Under 2016 deltog Fiskekommunerna genom att arrangera ett arbetsmöte med olika parter på 
Smögen under hösten 2016. Det var för en statlig utredning på uppdrag av Miljö och 
jordbruksutskottets där Riksdagens forsknings - och utredningstjänst fått i uppdrag att utvärdera 
resultatet av de säljbara kvoterna inom det pelagiska fisket som startade 2009. Den 20 april 2017 
följdes rapporten upp med ett seminarium som Miljö - och jordbruksutskottet arrangerade i 
Riksdagshuset. Anders Olsson från FK deltog som föredragare och i efterföljande 
paneldiskussion.  
 
Inför Almedalsveckan tog Marint Center i Simrishamn initiativ till ett ”kommunalt upprop” som 
syftade till att kommunerna skall få ett större inflytande i utformningen av myndigheters 
regelverk samt inriktning av projektstöd mm. Med 18 kommuners underskrifter 
(Kommunstyrelseordförande) har uppvaktning skett hos näringsdepartementet i november. 
Följden kan bli att kommunerna kommer tidigare kommer med i bl a HaV:s planering i aktuella 
frågor. FK ser framemot att kunna komma tidigare in i beslutsprocesser.  
  
Projektkoordinator och ledamoten Anders Olsson deltog på Östersjökonferensen i Simrishamn 
den 16 till 17 november. Anders deltog i paneldebatt som representant för Fiskekommunerna. 
 
FK har i slutet av verksamhetsåret tagit initiativ till att göra ett antal artiklar under 2017 som 
belyser våra marina näringar ur ett perspektiv som ger en mer realistisk och positiv berättelse än 
den vanliga mediabilden. Denna kommande aktivitet är en av flera i den antagna 
kommunikationsplanen för att bättre föra fram våra näringars viktiga produkter och dess 
betydelse för städer och kustsamhällen. 
 
Remiss från HaV: Remiss gällande bestämmelser för fiske efter hummer (FK:s yttrande 2017-
07-01)     
 
Remiss från HaV: Remiss gällande ändrade regler om fångstbegränsningar per tvåveckors-
period för makrill på kustkvot (FK:s yttrande 2017-05-19) 
 
Remiss från HaV: Remiss gällande anpassningar inför 2018 vad gäller regelverk kring fördelning 
av fiskemöjligheter inom demersalt fiske (FK:s yttrande 2017-11-19) 
 
Remiss från Miljö- och energidepartementet: Remiss angående ”Naturvårdsverkets redovisning 
för åtgärder för minskad nedskräpning” (FK:s yttrande 2017-03-30)  
 
Remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland: Remiss angående regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen 2017-2020 (FK:s yttrande 2017-09-14) 
 
Yttranden har publicerats på www.fiskekommunerna.nu  

http://www.fiskekommunerna.nu/
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Ekonomisk redovisning 
Den 31 augusti 2016 avslutades ett projekt som finansierade Fiskekommunera. Det projektet 
medförde ett ekonomiskt överskott. Den delen av överskottet som motsvarade kommunernas 
andel var 10 854. Efter respektive kommuns beslut har dessa medel överförts till projektperioden 
med namnet ”Fiskekommunerna - ett delregionalt nätverk för maritima utvecklingsfrågor” som 
avslutades 20171231.   
 
Verksamheten har fortsatt projektfinansierats till hälften av de nio medverkande kommunerna 
och den andra hälften från Västra Götalandsregionen, VGR. Verksamheten för 2017 har utgjort 
12/16 delar av den beslutade budgeten på totalt 360 000 kronor som omfattar tiden 1 
september 2016 till 31 december 2017.  
 
Totala utfallet av Fiskekommunernas verksamhet per den 31 december 2017 är ett litet 
överskott på 9 728 kronor. Det betyder att hela projektbudgeten 1 september 2016 till 31 
december 2017 har utnyttjats och en del (1 126 kronor) av överskottet från den 30 september 
2016. 
 
Ekonomiskt utfall av projektet 2016-09-01 till 2017-12-31 
 

Finansiering Budget  Utfall -1712 Rest  

Kommuner 180 000 180 000         0  

VGR 180 000 150 779 29 221/*  

Totalt 360 000 330 779 29 221  

 
/* Utbetalas vid slutrekvisitionen 
under våren 2018 
     

Kostnader Budget Utfall -1712   Rest          Rest % 

Lönekostnader 225 000 220 612    4 388   2% 

Externa tjänster 75 000 103 821 -28 821 -38% 

Resor 20 000     8 287  11 713  59% 

Övrig kommunikation 2 400     3 267     -867 -36% 

Lokaler 12 600     9 012   3 588  28% 

Övrigt 25 000   16 127   8 873  35% 

Totalt 360 000  361 126  -1 126    0% 
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Ingående balans från 2016 (överskottet) 10 854 
Avslutade projektet förlust per den 2017-12-31   1 126 
Summa      9 728    
 
Det samlade överskottet på 9 728 kronor överflyttas till 2018 års verksamhet. 
 
 
Uddevalla februari 2018   
 
 
 
……………………….  ……………………………  
Clas-Åke Sörkvist  Krister Olsson 
Ordförande Fiskekommunerna Projektkoordinator Fiskekommunerna 
 
 
 

 
 


