VÄLKOMMEN den 7 december 2016

Besöksnäring på agendan
– nationell dialog om samhällets roll för utveckling
Den 7 december samlas politiker och ledande tjänstemän från hela landet för att diskutera besöksnäringens
utveckling. Vi tar avstamp i lokalpolitiska prioriteringar, regionala strategier och nationella mål.
Svensk besöksnäring sysselsätter allt fler människor i hela landet och har en allt större betydelse för
samhällsutvecklingen. Kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter ansvarar för verksamheter
som ofta är avgörande för näringens möjligheter att utvecklas. Men näringen är komplex och frågorna
spänner över flera politikområden. Vilken roll har vi och hur kan resurser samordnas? Vilka mål och
insatser är viktiga utifrån ett samhällsperspektiv? Och hur försäkrar vi att uppsatta mål om tillväxt
harmoniserar med mål och uppdrag inom andra politikområden? Vi utgår ifrån det kommunala uppdraget
men diskuterar också hur samarbetet mellan kommuner och med regioner kan utvecklas och på vilket sätt
myndigheter kan bidra till att skapa förutsättningar för arbetet lokalt och regionalt.
Konferensen vänder sig till dig som är beslutsfattare i kommun, region eller statlig myndighet och ansvarar
för frågor inom olika områden som påverkar besöksnäringens utveckling, såsom samhällsplanering,
kollektivtrafik, kultur och fritid, näringsliv och infrastruktur.
Tillsammans tar vi ut svängarna i turismlandskapet. Vi formar det vi som offentliga aktörer ser som viktiga
mål och insatser för besöksnäringens utveckling och konkretiserar hur rollerna kan utvecklas.
Det här är dagen för dig som vill delta i samtalet om hur samhället kan bidra till en hållbar och växande
svensk besöksnäring.

Varmt välkomna
Sveriges Kommuner och Landsting
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Ett axplock ur
programmet

Besöksnäringens roll i
samhällsutvecklingen och samhällets
roll för besöksnäringens utveckling olika perspektiv.
Mål, strategier och det politiska
ledarskapet. Hur kan kommunen
utveckla och tydliggöra sin roll? Och
hur kan samverkan mellan kommuner,
regioner och nationella myndigheter
utvecklas?
Roller och ansvar. Hur långt sträcker
sig det offentligas åtagande och vad bör
näringen själva ansvara för? Lösningar
för en fungerande aktörssamverkan.
Stadsutveckling, infrastruktur, miljö,
näringslivsutveckling och
arbetsmarknad - samarbetsmöjligheter
och konfliktytor när olika mål och
politikområden berörs.
Hållbar utveckling i praktiken
Trängsel, förslitningar och förlorade
värden – hur försäkra att vi går mot en
hållbar utveckling av besöksnäringen?

Dialogtorg, seminarier och
diskussionspass. Möt kollegor, lyssna
till experter och lyft dina frågor.

Nästa steg! Platsens betydelse för
strategisk besöksutveckling - möt
verksamheterna som tar in perspektiven
i samhällsplaneringen.

Medverkande är bland andra
Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting
Josefina Syssner, forskare och föreståndare Centrum för kommunstrategiska studier
Katrien van Haverbeke, chef vid Arena för tillväxt.
Sara Nylund (s), ordförande Samhällsnämnden, Härnösands kommun
Conny Brännberg (kd), ordförande kulturnämnden, Västra Götalandsregionen.
Helena Karlberg, programansvarig Design och destination, Svensk Industridesign
Linn Uggerud, projektledare/verksamhetsansvarig, Svensk Turism
Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef Entreprenörskap, Tillväxtverket
Lars Ericson, VD Storsätra Fjällhotell
Putte Eby, besöksnäringsstrateg, Östersunds kommun.

Fullständigt program är klart i augusti.
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Anmälan och info
Datum.
Plats
Målgrupp.

7 december 2016, kl. 9.30 -16.30
Uppsala Konsert och Kongress, Uppsala.
30 min från Arlanda, 40 min från Stockholms central.
Konferensen riktar sig till politiker och ledande tjänstemän i offentlig verksamhet;
kommun, landsting, region, stat, statlig verksamhet eller utförare av offentliga
uppdrag/tjänster.
Här är några av de grupper vi gärna vill se som deltagare på konferensen:
Politiker, kommunledning och chefer på kommunal nivå (samhällsbyggnadschefer,
näringslivschefer, gatu/trafikchefer, tekniska chefer, kulturchefer), företrädare för
regering och berörda myndigheter, planerings- och tillväxtansvariga på regional
nivå, kollektivtrafikmyndigheter, regionala och lokala turismansvariga samt
vd/motsvarande för destinationsbolag.

Kostnad.

2600 kr exkl. moms. Anmäler du dig före den 31 aug är kostnaden 2400 kr.

Anmälan.

Observera att antalet platser är begränsat. Anmäl dig redan nu för att försäkra
dig om en plats. Anmälan sker här.

Utbyt erfarenhet tillsammans med kollegor från andra offentliga verksamheter, inspireras av
forskare och lyssna till vad experter och politiker från lokal, regional och nationell nivå har
att säga om ansvarsfördelning, målkonflikter samt nya arbetssätt och möjligheter.

Vi ses i Uppsala!
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