Vilken fråga vill du ställa till Britt Bohlin?
Finns det risk för att utredningen blir en pappersprodukt? Tänker på valet 2018....
Har den svenska fragmenterade kluster-modellen spelat ut sin roll?
Hur påverkar valåret möjligheten för regeringen att börja arbeta med förslagen i utredningen?
Vilken lösning ser ni för att mäta och följa upp besöksnäringen dag för dag? Lokalt, regionalt och
17,3 miljarder moms av turism till staten. Vi söker några hundra tusen i projektmedel för
utveckling, med massa administration. Är det rimligt? Kan vi hitta en bättre ordning?
Vad händer nu?
Avseende utländska besökare handel i Sverige så hade det mätts i drygt 140 kommuner, av kartan
att döma inte i västra Värmland, varför. Det skulle tillfört ytterligare miljarder till summan 54
Om man vill läsa utredningen - var hittar man den?
Vad har överraskat er på era hearings?
Kan turistskatt vara en möjlighet för att utveckla besöksnäringen? Ger förutsättning för
destinationer, kommuner o regioner att satsa på bättre och hållbarare produkter/tjänster för
Dina bästa tips för att styra fler besökare till hållbara färdsätt (allt utom egen/hyrbil och flyg) dels
på landsbygden, dels i städer och tätorter? Vad kan staten, kommuner och regionerna göra för
Önskar få samtliga ppt-presentationer från dagen.
nyfiken på vilka åtgärder som är viktiga och som vi har framför oss kopplat till digitalisering?
Hur kan husbilsturismen utvecklas?
Ställplatser för husbilar?
Ni har gjort ett omfattande och gott arbete. Ett fokus och lika vanligt mantra i utredningen är
hållbarhet. Det är dock 1000-tals småföretag som ska driva/genomföra operativt
Kommer verkligen Tillväxtberket att klara av även dessa nya uppgifter?
Kommer förslaget skickas ut på remiss?
Kommer verkligen Tillväxt erket att klara dessa nya uppdrag? Har svårt att klara av dagens!
Många förslag innebär ökade kostnader. Får vi med Finansen på detta?
Kulturturism som inte bygger på kultur-arv/-miljö, utan tex konstsatsningar som ex Open Art,
konserter etc - vilka insatser ser ni behov av där?
Vill ni att det ska finnas en besöksnäringsminister?
Vad händer nu när utredningen är klar? Hur ser processen ut?
Får vi en egen Turistminister med eget departement!
Staten tjänar pengar genom moms osv. H Hur kan kommunen få en hacka vi med?
Turistskatt?
I dagsläget tjänar staten pengar o hnäringsluvet. Men det är kommunen som satdar pengar.
Varför lägger ni kongresser och evenemang i samma fack?
Vilken fråga vill du ställa till Edward Huijbens?
Vad anser du att Sverige kan lära av Island?
Hur viktig är GSTC?
Stunning video of the flights, where do i find it?
Hur påverkar de skyhöga priserna på maten besökarnas upplevelse av Island? Väljer allt fler
besökare billigare restauranger istället för dem som representerar/serverar traditionell mat?
Finns det någon erfarenhet på Island av nyttan med att arbeta systematiskt för att främja hållbar
utveckling? Exempelvis enligt UNWTO standards
Vi känner igen oss i det ni behöver göra på Island. Möter du samma i andra länder?

Ställ din fråga till panelen?
Turism är väl definierat i UNWTO. Men hur definieras besöksnäring.
Varför vill inte forskare ”sätta tänderna” i turismstatistiken?
Hur kan vi göra forskningen tillgänglig för besöksnäringen?
Hur fångar vi upp all den forskning som bedrivs inom andra sakområde och som har relevans och
Best practice samverkan akademi-näring inom besöksnäringen?
Vilka förhoppningar har ni till att utredningen kommer att förbättra era förutsättningar till det
Har turismforsking låg status i forskarvärlden?
Finns det forskningsrapporter som alla i näringen borde läsa?
Kan ni ge exempel där turismforskning bidragit till konkret affärsnytta för turismföretag i Sverige?
Ser ni något problem att kunskapsområden som ex geografi, ekonomi och teknik bedriver s k
Är inte diskussionen på scen ett bra ex på att dessa diskussioner inte kan föras bara med en part
vid bordet? Hur vill besöksnäringen eller det offentliga ha kunskapsförmedlingen fr forskningen?
Vilken insikt/kunskap tar du med dig från dialogarenorna?
Att det är dags att återigen ta tag i ÖP frågan i kommunerna som kanske är mer mogna för ett
Kunskap
Behov av stöd till politiker
Varför satsas inte mer resurser på "stay home tourism" dvs få fler svenskar att semestra mer i
Sverige? Det om något måste ju öka hållbarheten mer än något annat.
Samverkan fastighetsägare och kommun är nyckeln till framgångsrik stadsutveckling.
Digitalaliseringen som värdskap
Bilda nätverk för kommunpolitiker
Samspel översiktsplan och näringslivsutveckling är viktigt!
Helsingborg och Malmö verkar tävla på ett bra sätt om vem som är mest digital! Heja!
Våga vara modig, lämna det analoga och möt besökarna där de är.
Att samverkan är viktigt i alla lägen! Om det är mellan kollegor i kommunen, relationen mellan
Att vi ligger väldigt bra till i vårt utvecklingsarbete.
Att turistbyrån är passé.
Samverkan mellan destinationer är oerhört viktigt för en hållbar utveckling.
Att vi har kommit långt i vårat arbete.
Ta mer plats på andras plattformar. Tripadviser osv.
Organisera sig utan att skapa en organisation/bolag
(Framtidens innovativa) värdskap med Skåne, Malmö och Helsingbort!,👏👏👏👏👏👏
Hur man kan samarbeta mellan kommuner. Alla har olika kompetens, alla behöver inte vara bra på
allt. Använd varandra. Två bra modeller: samarbete Skåne 4 kommuner och kollektivtrafik kopplat
Kunskap: struktur och innehåll om Serverat och verksamt.se som nu ska förenkla för fler företagare
inom besöksnäringen, boende/logi och evenemang.
Att det finns andra som redan gått den väg man själv vill gå och är villig att dela med sig av
Vikten av samverkan mellan olika aktörer. Utredningen om363 visar på vikten av att låta både de
enskilda företagarna ochdet allmänna samverka.
Intresanta dialoger! Men varför har hela dagen bara fokus på södra sveriges besöksnäring? Inte en
talare norr om Stockholm... (förutom akademiker).
Hur vi kan växla upp arbetet för att jobba vidare med förenkling och e-tjänster kopplat till
Att det sker så mycket som inte kommer ut till de som vill och behöver veta. Både forskning och
olika tjänster som kan underlätta i vardagen....
Utredningen bygger grunden för samordnad utveckling på lokal, regional och nationell nivå. Så bra

Vad tar du med dig från konferensen? Dina slutord!
Bra höjd - stärkt samsyn!
SKLs konferens är vår nya arena. Hoppas vi samlas igen om ett år!
Många tankar och idéer om hur man kan jobba. Dock en del frågetecken om hur man ska kunna få
till det i min kommun. Hur ska man få politikerna att ha kunskap nog?
Bra framtidsfokus!
Varför satsas inte mer resurser på "stay home tourism" dvs få fler svenskar att semestra mer i
Sverige? Det om något måste ju öka hållbarheten mer än något annat.
Äntligen på banan!
Kulturens betydelse för besöksnäring och för att motverka rotlöshet.
Bra med starkt fokus på den regionala nivån som samlande nod.
Mycket fokus på södra Sverige. Det finns besöksnäring även norr om Stockholm...
Har Tillväxtverket kraft och ork att driva de frågor vidare, som utredningen lägger på dem?
Många nya kontakter
Viktigt att idrottsevenemang får en framskjutande position framöver i ett besöksnäringsperspektiv.
Bra konferens!
Skulle gärna höra mer om hur samverkan och koordination i praktiken skulle kunna fungera.
Bra konferens men väldigt mycket fokus på regional och nationell nivå och väldigt lite på
Mycket händer i näringen. Hur tänker och agerar resenärer idag. Digitaliseringen en
möjlighet/nödvändig i olika former. Regionerna har en viktig roll (har egen erfarenhet). Viktigt
utveckla kunskap om och inom näringen. Hållbarhet viktigt, hur anpassa? Hållbara transporter och
delningsekonomi, är det en möjlig kombination? Bättre samordning nationellt är viktigt och
kommer.
Samverkan, samråd, samspel! Region, kommun, näringsliv!!!
Hur arbeta med privata markägare som har helt fantastiska möjligheter men som stänger dörren
och sätter upp ”privat väg”-skyltar i viktiga natur- och kulturlandskap..?
"Vittnesmål" från någon eller några entreprenörer hade varit nyttigt. =kundresa!
Mer diskussion om hur viktig kommunikatören är som en medspelare i det här arbetet!
Bra konferens men är frågande till regionens betydelse. I vilka frågor?
Mycket, men Josefina Syssners slutord var befriande!
Digitaliseringens påverkan
Utredningen och uppföljningen av den är nyckeln till framtida utveckling
Jag är förhoppningsfull att utredningen kommer att leda till bättre förutsättningar för både
näringen och offentliga aktörer. Tillsammans kan vi skapa en hållbar svensk besöksnäring.
Vi ska se besöksnäringen i ett helhetsperspektiv. Översiktsplaner, evenemang, kundens
upplevelser. Vi ska utvecklas från egna perspektivt lokalt och regionalt. Vi ska lära av varandra. Tack
Det finns så mycket kunskap och tjänster som inte kommer vidare till många av de som behöver.
Den digitala utvecklingen går fort. Gäller att hänga med. Det är nödvändigt men framför allt kul.
Dialog, samverkan/ handling och budget det allmänna och lönsamhet i näringen.
Viktigt att alla inte behöver vara lika i ett samarbete. Alla bidrar med olika kompetenser och olika
mycket. Behöver prata lite mer om möjligheter för samarbeten på lokal nivå, sedan regionalt. Vi på
kommuner måste få tillfälle att lära oss mer om hållbar besöksnäring och mer konkreta modeller
PS Så himla kul att få se majoriteten kvinnor på scen. Strålande bra!

