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PROJEKT 

Tillväxtmedel Fyrbodal      Dnr 

Beslutsunderlag och beslutsprotokoll 
 

 

Projektets namn 

 

Granitkusten, etapp 2 och 3 

Sökande 

 

Sotenäs Kommun 

Projektperiod 

 

2019-01-01 – 2021-12-31 

Sökta medel 

 

300 000 kr/år i 3 år, totalt 900 000 kr.  

Projektets totala budget är 2 375 000 kr. 

Projektets 

anknytning till 

Fyrbodals 

tillväxtprogram 

 

En region som syns och engagerar 

4.1 En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och 

delaktighet 

4.1.1. Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra 

Götaland.  

 

Bakgrund/ Evn 

tidigare projekt 

 

 

2015-2016 genomfördes en förstudie med medel från Västra Götalandsregionen 

och Länsstyrelsen. Därefter projektetapp 1, med medel från Leader Bohuskust- 

och gränsbygd och Jordbruksverket.  

I slutrapporten identifierades en rad konkreta insatser och lokala aktörers intresse 

för samverkan kring kulturscener, konstnärliga upplevelser, vandringsleder, 

guidning och förmedling, historieberättande och inventeringar samt barn och 

unga. Projektet spänner över ett vitt område, från hällristningar och industriarv till 

vandringsleder och konstnärliga upplevelser. Alla med den gemensamma 

nämnaren granit.  

 

Syfte 

 

Projektet ska utveckla natur- och kulturarvsturismen i norra Bohuslän genom att 

stärka befintliga aktörer och skapa fler entreprenörer inom kultur- och 

besöksnäringen.  

 

Mål 

 

Målet är en etablerad, stadigvarande plattform för gemensam utveckling av norra 

Bohuslän som bygger på granitlandskapets natur- och kulturarv.  

Projektet ska, genom samspel mellan natur-kultur-geologi samt besöksnäring, 

uppnå Turistrådet Västsveriges klassificering/nivå Sverige på de 12 medverkande 

platserna.  

 

Resultat Resultatindikatorer inom ”En region som syns och engagerar”. 

Antal kulturutövare (12 miljöer) 100 

Privata och offentliga miljöer som samverkar 60 

Antal evenemang 36 

Antal nya metoder och arbetssätt 10 
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Aktiviteter  

 

Plattform 1 

Kompetensförsörjning, aktivt verka för och stötta de aktörer som finns, 

koordinera ansökningar och samverkan mellan föreningar och företagare, 

utbildningar i besöksmålutveckling och stärka företagare.  

Plattform 2 

Skapa en driftsform som ger trygghet och hållbar utveckling. Sammanställa en 

faktabank av material, bilder, utredningar med mera kring turism och kulturarv i 

området. Bygga vidare på befintliga nätverk. 

Plattform 3 

Kvalitetssäkring av platserna genom samarbete med Turistrådet Västsverige. 

Analysera, utveckla och professionalisera besöksmålen. Etablera 

kommunikationsplan. 

Plattform 4 

Förstudie för att på sikt nå Unescos klassificering Geopark. Projektet avser söka 

externa medel för att finansiera förstudien.  

 

 

Uppföljning och 

utvärdering 

 

Kontinuerlig utvärdering under projektets gång. Utbyte av erfarenheter med andra 

pågående projekt i Västsverige. Delrapporter för de olika insatsområdena och ett 

avslutande seminarium.  

 

Långsiktighet Granitkusten erbjuder stödfunktioner för lokala samverkansprojekt, stärker och 

inspirerar till fortsatt platsutveckling och hållbar turism i området. De 12 

miljöerna i norra Bohuslän genererar intäkter till föreningar och entreprenörer, 

gästnätterna kan öka tack vare ett strukturerat utbud som får besökare att vilja 

stanna längre. Om Granitkusten kan drivas som ett Naturum, skapas långsiktighet 

med stöd av Länsstyrelsen.  

 

Kontaktperson på 

kommunalförbun

det 

Kulturstrateg Ida Svanberg 0522-44 08 34 

Näringslivsansvarig Anna Lärk Ståhlberg 0522-44 08 65 

Förslag till beslut, 

kulturansvarigas 

kommentarer 

Under förutsättning att nätverket för kulturansvariga tillstyrker ansökan, 

rekommenderar arbetsutskottet att Direktionen beviljar ansökan. 

Beslut 

 

Villkor för beslut 

 

 

 

Direktionen beslutar bevilja 900 000 kr, vilket motsvarar 37,8 %, fördelat över 

projektets tre år. Anslaget tas från tillväxtmedel för år 2018. 

 

Villkor för beslut 

• Att övriga finansiärer bidrar ekonomiskt enligt ansökan 

• Att delredovisningar och slutredovisningar följer de indikatorer som 

angetts. 
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Datum för beslut Beslutsgruppen Fyrbodal  

 

Ordförande  ………………………………………… 

Martin Carling 

 

Förbundsdirektör ………………………………………… 

  Jeanette Lämmel 

 

Justering  ………………………………………… 

   

 

 

Rekvisitionsplan 
Medlen utbetalas efter delredovisning kvartalsvis av nedlagda kostnader och erhållna intäkter samt 
genomförd verksamhet och uppnådda effekter. Avvikelser från budget och projektbeskrivning ska 
omedelbart meddelas Fyrbodals kansli. Antal nedlagda timmar i projektet ska redovisas för koordinator 
samt näringslivet. Slutrapport och ekonomisk redovisning senast 2022-01-31.  
 
Fyrbodals kommunalförbund 
Box 305 
451 18 UDDEVALLA  
Rekvisitionsblankett, anvisningar för rekvisition av medel samt projektrapport kan 
hämtas på www.fyrbodal.se under Tillväxt. 

 


