
Samarbetet ”Ett enat Bohuslän” tar 
nya kliv för besöksnäringens 
utveckling 
 
Satsningar på vandringsleder, cykelleder och 
kollektivtrafiken är de tre områden som 
kommunsamarbetet ”Ett enat Bohuslän” 
lägger sitt främsta fokus under 2018 och 2019. 
 
I förra veckan träffades företrädare från Bohusläns elva kommuner som är delaktiga för att 
diskutera kommande satsningar. Politiker, tjänstemän, turistorganisationer och näringsliv 
deltog på mötet. 
 

- I Tanum har besöksnäringen en central roll för kommunens utveckling, den är en 
viktig motor för arbetstillfällen och för utveckling av näringslivet som helhet, säger 
Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande. Att vi arbetar tillsammans kring frågor 
som är viktiga för besöksnäringens utveckling är en stor fördel för Tanum, 
tillsammans kan vi åstadkomma mer, fortsätter Liselotte.  

 
Sedan 2014 samverkar Bohusläns kommuner och besöksnäringens aktörer kring Bohuslän 
som destination. Samtliga elva kommuner har enhälligt beslutat att arbeta tillsammans för 
och med besöksnäringen i Bohuslän. 
 
– Vi har möjligheten att ta en ledande position som turistregion i Sverige, och i år växlar vi 
upp med utblick mot 2019 med fokus på vandringsleder och cykelleder, säger Miguel Odhner 
(S), kommunalråd i Kungälvs kommun och ordförande i styrgruppen för ett enat Bohuslän. 
”Vi tar upp matchen med andra turistregioner som Åre, Stockholms skärgård och Visby”, 
fortsätter Miguel  
 
Dels handlar det om att koppla ihop Göteborg och Oslo med tydligare sammanhängande 
vandringsleder, en genomförandeplan för att man ska kunna cykla mellan Göteborg och 
Oslo, samt en plan för att binda samman och öka tillgången till kollektivtrafiken. 
Bohusleden och Kustleden, som sköts av var och en kommun, är de två leder som ska rustas 
upp, knytas ihop och marknadsföras som en enda lång vandringsled. Samma sak gäller för 
cykellederna. 
Andra prioriterade områden är frågor kring strandskydd och byggnadstillstånd – att 
näringslivet ska få ett professionellt och likvärdigt bemötande oavsett om det rör 
Smögenbryggan eller Stenungsbaden, förklarar Miguel Odhner. 
 
De långsiktiga målen med Ett enat Bohuslän är att till 2025 gå från 3-4 miljoner gästnätter på 
hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar, och från 6000 – 7500 helårsjobb. 
 

- Besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna, i Tanum ser vi att turismen 
genererar tillväxt och inte minst jobb. Enligt den senaste TEM undersökningen har 
turismomsättningen fördubblats på mindre än 10 år i Tanum, säger 
Näringslivsutvecklare Elenor Olofsson 



Prioriteringar för parterna i Ett enat Bohuslän för 2018: 

• Vandringsleder 
• Cykelleder 
• Kollektivtrafik 
• Myndighetsuppvaktning 
• Gemensamt remissvar på Regeringens utredning om en politik för hållbar turism och 

växande besöksnäring 
• Förenkla tillståndshanteringen för besöksnäringen 

Ledande politiker i Bohuslän beskriver vad "Ett enat Bohuslän" betyder för dem och varför 
de tycker att det är viktigt, se filmen här: https://youtu.be/flZBMP0wF_w 

Läs mer om ”Ett enat Bohuslän” här: https://www.vastsverige.com/ettenatbohuslan 

För mer information  
Kontakta Kommunchef Ulf Ericsson 0525-18 000  
Tanums kommun, Elenor Olofsson näringslivsutvecklare  
0525-181 09 eller på mail elenor.olofsson@tanum.se 
 

Tanum – en del av Bohuslän 
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