Välkomna!
Fokus på besöksnäringen
Tema: Ett land att besöka SOU 2017:95

Webbsändning
 Behövs inloggning för att chatta
 Ca 45 sekunder fördröjning

 Alla här talar i mikrofon

Målet för den här träffen:
Att vi gemensamt går igenom förslagen i Ett land att besöka.
Tar hjälp av varandra att bedöma de olika förslagen till våra respektive remissvar
För utveckling av svensk besöksnäring.

Sveriges Kommuner och Landsting
 Är en arbetsgivar- och intresseorganisation.

Intressebevakning

 Driver våra medlemmars intressen och erbjuder stöd och service
 Värnar lokalt och regionalt självstyre
 Politiskt styrd organisation

 290 kommuner
 20 landsting/regioner

Verksamhetsutveckling

Service och
rådgivning

Ett land att besöka
Betänkande av utredningen Sveriges
besöksnäring
Slutbetänkande dec 2017
Remiss 6 april

SKL:s remissarbete
7 dec, konferens Besöksnäringen på agendan
8 dec, Regionala nätverket för turism.
13 dec, presentation och diskussion i beredningen för Tillväxt och regional utveckling
25 jan, överläggning Kultur och fritidsberedningen.
5 feb, möte Regionala nätverket för turism
8 feb, webbsänt remisseminarium för lokala och regionala turismchefer, näringslivschefer

9 feb, presentation/diskussion samhällsbyggnadschefer
25 feb, presentation/diskussion regionala utvecklingsdirektörer
15 mars, överläggning samt beslut om förslag till yttrande, beredningen för Tillväxt och regional utveckling.

16 mars, Yttrande beslut, SKL:s styrelse

Uppdrag
 Analysera målet för turismpolitiken, och om det finns skäl till det föreslå
tillägg eller nytt mål för politiken.

 Kartlägga besöksnäringens behov och hinder för en hållbar utveckling
och därefter föreslå insatser.
 Föreslå hur samverkan och samordning mellan besöksnäringen och
offentliga aktörer kan utvecklas för att stärka det gränsöverskridande
turistiska erbjudandet "äta-resa-göra-bo".
 Föreslå hur kontaktytorna mellan bl.a. myndigheter, näringsliv, akademi
och civilsamhället kan utvecklas.

Totalt 50 förslag
 15 kapitel (390 sidor)
 Utredningens förslag i respektive kapitels inledning

 Bedömningar löpande i respektive kapitel
 Kap 3:

En samlad politik (huvudförslag)

 Kap 4:

Besöksnäringen en del av samhällsbygget

 Kap 5-14: Fördjupning av de områden som pekats ut i direktiven
 Kap 15:

Samlad konsekvensanalys

Mål för politiken
Förslag:

 att regeringen föreslår att riksdagen fattar beslut om ett nytt
övergripande politiskt mål för hållbar turism och växande
besöksnäring.
 att det nya övergripande målet är att öka
besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar
ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela
landet.

En vision
Förslag:
 att en vision kopplas till det övergripande politiska målet och en
nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring.
2030 är svenska besöksupplevelser hållbara, globalt konkurrenskraftiga
och innovativa, turism är högt värderat av svenska invånare och
besöksnäringen attraktiv att verka inom som företagare och anställd.

En nationell strategi
Förslag:

 att regeringen utvecklar och antar en nationell strategi
för hållbar turism och växande besöksnäring – en plattform
för hur politiken ska utformas och genomföras fram till 2030
 och att utvecklingen av denna strategi sker i samverkan
med besöksnäringen, statliga myndigheter, regioner,
kommuner och det civila samhället.

Strategiska insatsområden
Förslag:
 Digitalisering av besöksnäringen
 Kompetensförsörjning
 Utveckling, innovation och forskning
 Tillgänglighet (transporter och digital)
 Naturturism
 Kulturturism
 Måltidsturism
 Evenemang och stora möten
 Företagens villkor

Organisation
Förslag:

 att regeringen inrättar ett Nationellt besöksnäringsforum som bjuder
in besöksnäringen, statliga myndigheter, regioner och kommuner till
utveckling och koordinering av en nationell strategi för hållbar turism
och växande besöksnäring
 att regeringen ger Tillväxtverket ett stärkt mandat att samordna, leda
och återrapportera arbetet i Besöksnäringens myndighetsgrupp
och att detta tydliggörs i myndighetens regleringsbrev
 att regeringen ger Tillväxtverket ett uppdrag och resurser att, i dialog
med Svensk Turism, under 2018-2019 stödja besöksnäringens
branscher att samla sig till en starkare gemensam struktur

Organisation, forts
Förslag
 att regeringen bildar en ny nationell funktion med uppdrag att främja
långsiktig uppbyggnad av innovationsförmåga och kunskapsutveckling
inom en rad strategiska insatsområden, samt att koordinera
besöksnäringens aktörer och behov med innovationsstödsystemets
aktörer.
 I samråd med regioner och kommuner, sätter ett ramverk för vilka frågor som
ska prioriteras.
 Former för utvecklingsarbete
 Främja gränssnitt företag, offentlig sektor och akademi
 Kartläggningar/analyser, verktyg och metoder
 Samordna innovations- utvecklingsprojekt och ansökningar

Ny funktion alternativ 1
Innovations- och utvecklingsinstitut AB med staten, regioner och
besöksnäringen som gemensamma ägare. Ett forum där ansvar och
insatser delas gemensamt. Ett huvudkontor samt regionala noder med
nationellt ansvar för kunskapsutveckling inom:
 digitalisering
 naturturism
 kulturturism
 måltidsturism
 evenemang och stora möten

Ny funktion alternativ 2
Ett mindre innovations- och utvecklingsinstitut AB
med fokus på:
 digitalisering
 evenemang och stora möten
+ ett långsiktigt innovations och utvecklingsuppdrag till Tillväxtverket inom:
 naturturism
 kulturturism
 måltidsturism

Ny funktion alternativ 3
Långsiktigt innovations- och utvecklingsuppdrag
till Tillväxtverket inom:

 digitalisering
 naturturism
 kulturturism
 måltidsturism
 evenemang och stora möten

Finansiering av ny funktion
Alternativ 1

Totalt

Staten

Regioner/kommuner

Företag

100

50

25

25

40

10

10

varav 50 bas
och 50
verksamhet

Alternativ 2

60
varav 20
Tillväxtverket
och 40
aktiebolag

Alternativ 3

40
varav 15 bas
och 25
verksamhet

40

4. Hållbart samhällsbygge
Ur förslagen
 att regeringen ändrar Tillväxtverkets instruktion så att den tydliggör att
Tillväxtverket är ansvarig myndighet för samordning och
kunskapsspridning inom kunskapsområdet hållbar utveckling inom turism
och besöksnäring. Detta inkluderar definitioner och metoder för mätning och
uppföljning av hållbarhetskriterier i turism.

 att regeringen ger Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att tillsammans
med Visit Stockholm/Stockholms stad samla länets kommuner, berörda regionala
organ och besöksnäringen till ett gemensamt arbete med att utveckla
samverkansstrukturer och ansvarsfördelning för arbetet med turism och
besöksnäring i Stockholms län.

Vad tänker ni om:
- Det politiska målet?

- Strategin som ska tas fram?
- Visionen?

Hur ser ni på förslag till nationell organisation?
- Nationellt besöksnäringsforum? Myndighetsgruppen? Samverkansarena för
näringslivet?
- Ny nationell funktion för samordning, utveckling och innovation?

5. Digitaliserad besöksnäring med fokus
på delnings- och plattformsekonomi
Förslagen
- att Vinnova får i uppdrag att i dialog med Tillväxtverket, Statens
Jordbruksverk och Swedish Incubators and Science Parks (SISP),
kartlägga och föreslå hur en nationell accelerator för initiativ inriktade på
delning och turism som kan bidra till att främja hållbar turism och lokal och
regional utveckling, i såväl städer som landsbygder, kan utformas.
- För in besöksnäringen tydligare i SOU 2017:26 Delningsekonomi – på
användarnas villkor
- Utreder konsekvenser av delnings- och plattformsekonomi på
besöksnäringens branscher. Utmaningar och möjligheter

6. Kompetensförsörjning
Förslag att regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att
- genomföra insatser för strategisk kompetensutveckling i företag och
organisation inom naturturism, kulturturism, måltidsturism och evenemang och
möten.
- kartlägga och föreslå kompetensutvecklande insatser för
- offentliga myndighetsutövare som arbetar med tillstånd och tillsyn på lokal,
regional och nationell nivå, speciellt kring besöksnäringens struktur och
villkor.
- offentliga personer som arbetar inom destinationsorganisationer på
lokal och regional nivå.

7. Utveckling, innovation och forskning
Förslag
- RISE med Vinnova och Swedish Incubators and Science Parks (SISP) i dialog
med besöksnäringen, får uppdrag och resurser att identifiera och definiera
arbetssätt som inkluderar besöksnäringens aktörer i befintliga
innovationsstrukturer i större omfattning än i dag för att
a) nyttiggöra befintliga innovationer, forskningsresultat och kompetenser in i
besöksnäringen
b) skapa former för ökad samverkan mellan dessa aktörer för skapande av ny
forskning och innovationer utifrån besöksnäringens behov.
- Tillväxtanalys får i uppdrag att utvärdera hur Tillväxtverkets och SJV:s befintliga
och nya insatser,riktade till besöksnäringen, når företagen och stärker deras
innovationsförmåga.

7. Utveckling, innovation och forskning
Förslag forts
- statliga forsknings- och innovationsmyndigheter ska, med utgångspunkt i
myndigheternas grunduppdrag, inventera hur deras organisationer och
bedömargrupper är kompetensförsörjda för att bemöta besöksnäringens
utmaningar och möjligheter i fråga om tillväxt och hållbar utveckling
- att Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
får i uppdrag att, i samverkan med relevanta myndigheter och i dialog med
lärosäten och branschernas forskningsråd, analysera vilka forskningsbehov som
finns kopplade till besöksnäring och turism

8. Data, statistik och analys
Förslag
att regeringen ger Tillväxtverket ett stärkt mandat och tydligt uppdrag samt resurser
att ansvara…
 samordnad utveckling av regional och i möjligaste mån kommunal data, som
går att koppla till nationella nyckeltal och som ska vara tillgänglig för alla regioner
och kommuner på lika villkor. Arbetet ska ske i samråd med regioner och
kommuner, samt i dialog med besöksnäringen, universitet och högskolor och andra
myndigheter.

9 Trafikutbud och transporter
Förslag

- att Tillväxtverket i samverkan med Trafikverket och efter samråd med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) och företrädare för regioner och besöksnäringen undersöker hur
kollektivtrafikmyndigheterna bättre kan fånga besöksnäringens behov, och om detta kan
ske genom utökad samverkan eller om lagstiftningens tillämpning och utformning behöver ses
över.

– att Trafikverket inom ramen för befintligt uppdrag att utveckla, förvalta och tillämpa metoder
och modeller för samhällsekonomiska analyser inom transportområdet, i högre utsträckning än i
dag, integrerar frågan om effekter kopplade till besöksnäringen, utifrån vad som är metodoch resursmässigt möjligt.

Era synpunkter på:
- Digitaliserad besöksnäring med fokus på delningsoch plattformsekonomi?
- Kompetensförsörjning?

- Utveckling, innovation och forskning
- Data, statistik och analys?
- Trafikutbud och transporter?

10. Naturturism
Förslag
 att regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att i samverkan med
Riksantikvarieämbetet utveckla ett förslag för hur skyddade natur- och
kulturområden, inklusive nationalparker, och biosfärområden kan
användas för utveckling av natur- och kulturturism för inhemska och
inkommande besökare.

11. Kulturturism
 Regeringen antar politiska mål och en delstrategi för utveckling av kulturturism.
 Att Tillväxtverket i samarbete med Kulturrådet, kartlägger och beskriver synergier mellan
kulturella/kreativa näringar och besöksnäring, kommunicerar och ger förslag på insatser
som stödjer regionalt tillväxtarbete.
 Riksantikvarieämbetet uppdrag att utveckla förslag på hur arbetet kring turismekonomiska
kretslopp och finansieringsmodeller för turism i kulturmiljö kan utformas.
 Statens fastighetsverks uppdrag ses över så att besöksmålsutveckling blir en integrerad
del. Uppdrag att utveckla affärs- och samarbetsmodeller. Dialog med bl a kommuner,
regioner, civilsamhälle hur fastigheterna kan bidra till regionalt och lokalt
destinationsarbete.

13. Evenemang och möten
Förslag
- att regeringen tydliggör ansvaret för nationell vägledning inom
evenemangssäkerhet samt tillskjuter resurser under 2018-2020 för att utforma
vägledning och i samråd med relevanta aktörer inom besöksnäring och
civilsamhälle implementera denna hos arrangörer.
 att regeringen tar en aktiv roll i att visa att nationen ställer sig bakom arrangörer
och städer, ett representationsstöd, i ett urval av stora internationella
idrottsevenemang.

Era synpunkter på:
- Naturturism?
- Kulturturism?
- Evenemang och möten?

12. Måltidsturism
Förslag
- delstrategi i nationella strategin för utveckling av måltidsturism som
koordineras med den nationella livsmedelsstrategins mål och insatser.
Arbetet ska ske i samverkan med statliga myndigheter, länsstyrelser,
regioner, kommuner och besöksnäringen.
- att Livsmedelsverket i samverkan med Tillväxtverket och Länsstyrelserna
får i uppdrag och resurser att utreda och ge förslag på hur koordinering
och effektivisering av tillståndsgivning och kontroller kan ge vad gäller
råvaruproduktion, livsmedelsproduktion och servering.

14 Regler, tillstånd och tillsyn
Förslag
- att regeringen växlar upp arbetet med att förenkla för företag i
besöksnäringen enligt det arbetssätt som har tagits fram inom regeringens
överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
Serverat.

Era synpunkter på:
- Måltidsturism?
- Regler, tillstånd och tillsyn?

Övergripande slutsatser
- Vad är det viktigt att SKL särskilt lyfter?
- Vad tycker ni saknas i utredningen?

Det gör SKL under våren

 Besöksnäringen i samhällsplanering, Studie tillsammans med Kristina Lindström,
Göteborgs Universitet
 Enkätundersökning: Hur jobbar kommunerna med besöksnäringsfrågor?
(samordnad med motsvarande undersökning kring näringslivsfrågor generellt)
 FOU-Besöksnäring i kollektivtrafikplaneringen (fallstudie Region Västerbotten)

 Lokala ekonomiska effekter av besöksnäringens utveckling. Lina Bjerke, Jönköpings
Universitet

Tack för idag!
Anders Gunnarsson,
anders.gunnarsson@skl.se

Linda Ahlford,
linda.ahlford@skl.se

 Kommande webbmöten Fokus på
besöksnäringen

 Remissarbete besöksnäringsutredningen Ett land att besöka

 FOU infrastruktur

 Besöksnäring i samhällsplanering

 Statistik och data

 Enkät kommunernas besöksnäringsarbete

 Ekonomiska effekter

 Nationell konferens Besöksnäringen på
agendan

 Regelförenkling

 Dialogforum

