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

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

PROGRAM
Välkommen

9.30

Besöksnäringens betydelse för samhällsutveckling och samhällets roll för
besöksnäringens utveckling.
Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting, öppnar dagen.
Dagens moderator Helena Karlberg, vd, Piteå Science Park ger oss en introduktion.

Besöksnäringen och det nationella turistpolitiska målet
Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef Tillväxtverket, om turism, besöksnäring och det
turistpolitiska målet.

Spaningar

10.00

Vad sker i vår omvärld? Samhället står inför flera tydliga utmaningar; demografiskt,
ekonomiskt och teknologiskt. Hur ser Sveriges nya geografi ut? Hur förändras
människors liv, beteenden och resvanor? Vilka möjligheter ser vi?
Katrien Vanhaverbeke, enhetschef, Sveriges Kommuner och Landsting/ Arena för
Tillväxt, presenterar attraktivitetsfaktorer och vad besöksnäring kan innebära för
kommuner.
Åsa Stengel Egrelius, Public Affairs Manager, Visit Sweden, om trender och resvanor.

SPANARNA

Samhällsansvar, drivkrafter och relationer

FÖRETAGAREN

Lars Ericson, vd, Storsätra Fjällhotell i Grövelsjön beskriver sin vardag men också en
genuin vilja att bidra till samhällsutvecklingen. Med erfarenhet från företagande i flera
kommuner och regioner lyfter han vad han tycker främjar och vad bromsar i möten med
offentliga verksamheter.

Snackverkstad 1 Reflektion, diskussion och konklusion.

11.00

Vilken roll tillskrivs offentliga verksamheter för
besöksnäringens utveckling?

11.15

Vilka uppgifter finns för kommuner, landsting/regioner och stat? Vilken roll kan man
ta? Med avstamp i aktuell forskning gör Josefina Syssner, Centrum för
kommunstrategiska studier, en panorering över offentligas roll för besöksnäringens
utveckling och de utmaningar som många regioner i Sverige står inför.

FORSKAREN

Snackverkstad 2 Mål och roller
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Under Helena Karlbergs ledning diskuterar vi centrala frågor för besöksnäringens
utveckling.
Vilka mål och insatser är viktiga utifrån ett samhällsperspektiv? Ser vi konfliktytor eller
synergier med andra mål?
Hur kan kommuner, regioner och myndigheter utveckla och tydliggöra sina roller?
Kan vi bli effektivare på att samordna våra resurser lokalt, regionalt och nationellt för
att få näringen att utvecklas?

12.00
BESLUTSFATTARNA

Olika perspektiv om mål och roller:
Personer med uppdrag lokalt, regionalt och nationellt reflekterar kring samhällets och
näringens mål och roller. Målkonflikter, rollfördelning och vägar framåt.
Sara Nylund (s), ordf samhällsnämnden Härnösands kommun,
Conny Brännberg (kd), Västra Götalandsregionen.
Linn Uggerud, verksamhetsansvarig/projektledare, Svensk turism.
Samt representant för Sveriges riksdag

12.30

Lunch och mingel

13.15

Vi möts i fyra lärpass
Nu fördjupar vi diskussionen. Ta del av andras erfarenheter, diskutera med kollegor och
bidra med din kunskap.

Lärpass 1: Samverkan och dialog
Läs mer om de olika lärpassen sist i programmet. Välj ett av två spår.

Lärpass 2: Från vision till praktik
Läs mer om de olika lärpassen sist i programmet. Välj ett av två spår.
15.00

Paus

15.30

Snackverkstad 3 Problemlösning på en knapp timme!
Hur kan jag ta plats i processen med nya länsplanen? Hjälp, mina mål går inte att mäta!
Vår dialog med företagen kommer inte vidare!
I en innovationsprocess ledd av Helena Karlberg får du möjlighet att lyfta dilemman och
utmaningar från hemmaplan. Du väljer själv vad du vill lyfta. Du behöver naturligtvis
också bidra till att någon annan kommer närmare sin lösning.

16.00

Kan dom, kan vi – om hemmablindhet och fotarbete
Hur hittar man det som är unikt för en plats? Och kan man paketera något som ingen
äger? För Putte Eby var utgångspunkten ett kärvt ekonomiskt läge och en målmedveten
japan för att se potentialen i norrskenet i Abisko. Idag gör han samma resa när han med ett
outtröttligt driv arbetar för att samordna aktörer i två länder, flera regioner, myndigheter
och kommuner för att återskapa S:t Olavsleden till en besöksmagnet.
Putte Eby, besöksnäringsstrateg i Östersund kommun berättar om attraktivitet och hur
man utvecklar platsen.

16.30

Regeringen om besöksnäringen
Näringsminister Mikael Damberg berättar om regeringens syn på och arbete med frågor
som rör besöksnäring. Med lokala och regionala representanter förs ett samtal om det
offentligas roll.

17.00

Avslutning
Avslutande reflektioner från SKL och Tillväxtverket.
Så går vi vidare
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Lärpass
Lärpass 1: kl 13.15 - 14.00

Flernivå- och sektorsamverkan –
utmaningar i utveckling av
besöksnäringen

Mål, strategier och det politiska
ledarskapet

Turismfrågor berör flera politikområden, myndigheter,
samhällsnivåer och offentlig-privata samarbeten. Vad
krävs för att flernivå- och sektorsamverkan ska fungera i
praktiken? Hur ser de nationella myndigheterna på sin roll
att få olika politikområden att harmonisera med varandra?
Samtal utifrån ett konkret samarbete mellan nationella
myndigheter och lokala destinationer.

Bland policys, strategier och målformuleringar. I
workshopen lyfts exempel på hur kommuner och regioner
arbetat med att ta fram visioner eller strategidokument för
besöksnäringens utveckling, och hur arbetet med att
förankra och implementera dessa visioner och strategier
gått till. Hur kan det politiska ledarskapet skapa
förutsättningar för att ta fram och nå målen?

Medverkande: Einar Tufvesson, Trafikverket, Ingvar
Jundén, Naturvårdsverket , Christina Rådelius,
Tillväxtverket, Ann-Christin Samuelsson, Kiruna kommun

Medverkande: Josefina Syssner, Centrum för
kommunstrategiska studier, Linda Ahlford, Sveriges
Kommuner och Landsting samt kommunala företrädare.

Lärpass 2: kl 14.10 - 15.00

Tillsammans med näringen!
För att utveckla besöksnäringen behövs en god och
långsiktig dialog och samverkan med näringslivet. Detta
samarbete sätts på sin spets i kommunens planarbete.
Men förutsättningar för samverkan skiljer sig åt i
dialogen med ett resursstarkt företag och när kommunen
möter många mindre aktörer. Kommunen behöver också
i sin planläggning beslut från andra myndigheter. Vi
diskuterar samverkansformer, vad som är enkelt, mindre
enkelt och när det blir riktigt svårt och tar utgångspunkt i
erfarenheter från västra Dalarna.
Medverkande: Tomas Johansson, Stadsarkitekt
Malung-Sälens kommun, Anders Gunnarsson, SKL
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Regional samverkan som ger
resultat
Över kommungränser och över politiska gränser kan
man bygga en hållbar regional besöksnäring – det har
man lyckats med i Bohuslän. Turistrådet Västsverige
berättar om vikten av tydlig ansvarsfördelning, roller och
samverkansstrukturer i samarbetet med elva
bohuslänskommuner. Som exempel på konkreta resultat
lyfter de bland annat kommunernas arbete med
tillståndsgivning och turistisk översiktsplanering.
Medverkande: Fredrik Linden, VD Turistrådet
Västsverige, Marie Linde, vice VD Turistrådet
Västsverige , Ulrika Nisser, projektledare, Tillväxtverket

Anmälan och info
Datum.
Plats
Målgrupp.

7 december 2016, kl. 9.30 -17.00
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.

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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