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Tillväxtkontoret
Ulf Andersson

Förslag till Remissvar

Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring
Utredningen
Regeringen beslutade den 13 oktober 2016 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag
att utreda och föreslå en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Syftet med utredningen var att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. Utredaren skulle analysera utvecklingen
och bedöma framtida utmaningar och möjligheter för besöksnäringen. Uppdraget innebar att lämna förslag till en politik som skapar förutsättningar för tillväxt, företagande
och sysselsättning och som bidrar till att aktörerna gemensamt kan kraftsamla inom besöksnäringen.

Våra kommentarer till utredningen
Östhammars kommun har tagit del av utredningen och har diskuterat innehållet och våra
tankar kring innehållet i kommunens Tillväxtberedning.
I allt väsentligt är det Östhammars kommuns uppfattning att utredningen är väl genomarbetad och välformulerad.
Samtidigt vill vi – i vårt remissvar - särskilt understryka och kommentera tre områden i
utredningen.
Dessa är
1)
Utgångspunkten i utredningen är att det behövs en samlad politik för att utveckla potentialen i näringen: I vår region känns det angeläget att peka på kittet mellan
landsbygd och stad. Där spelar politiska beslut och prioriteringar en viktigt roll – inte
minst när det gäller tillgänglighet och importmognad. Bussar, båtar och allmänna färdmedel är inte ”bara till för oss som bor här”. De utgör även ett viktigt verktyg för den
växande besöksnäringen. Därför finns ett starkt behov av att se utifrån besökarens perspektiv när vi planerar för bl.a. transporter mellan landsbygd och stad.
2)
Tillväxten i näringen tillsammans med regeringens ambitioner adresserar utmaningen med kompetensförsörjning. Det är vår bild att ytterligare satsningar behövs på
flera nivåer för att säkerställa både kvalitén i- och efterfrågan på branschspecifika utbildningar. En jämförelse kan göras med t.ex. Teknik- resp Vård-& Omsorgscollege.
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3)
Det vi ofta hör i vårt näringsliv är ett tydligt behov av anpassad myndighetstilllämpning och förenklingsinsatser för landsbygdsföretag. Jag efterlyser starkare statlig
styrning när det gäller regler och regeltillämning för att åstadkomma förenkling.

Region Uppsala
När vi delade med oss av dessa inspel till region Uppsala, kunde vi sedan se att även de
tog upp dessa i sin kommentar till utredningen:

Kompetensförsörjning (kap 6)
Kompetensförsörjning utpekas i utredningen som en nyckelfråga. De förslag som läggs
fram i utredningen är bra och fyller en viktig funktion när det gäller kompetensutvecklande insatser till näringen och det offentliga systemet. Här saknas dock förslag kring
översyn och förändring av utbildningssystemet och matchning med näringslivets behov.
Nytänk och nya samverkans-lösningar krävs för att lösa problemet både på kort och på
lång sikt.

Regler, tillstånd och tillsyn (kap 14)
Arbetet med att förenkla för företag i besöksnäringen är avgörande för fortsatt tillväxt.
Region Uppsala ställer sig bakom utredningens förslag att växla upp det arbetet enligt
det arbetssätt som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Serverat, och vill samtidigt understryka vikten av att det här arbetet håller fortsatt högt
tempo och nu tas vidare till att omfatta hela besöksnäringen.

Trafikutbud och transporter (kap 9)
Naturliga kopplingar mellan stad och landsbygd är viktigt inom flera områden, men
specifikt när det gäller infrastruktur. Här spelar politiska beslut och prioriteringar en
viktig roll – inte minst när det gäller tillgänglighet och exportmognad. Allmänna färdmedel utgör ett viktigt verktyg för den växande besöksnäringen, där länsgränser inte får
utgöra hinder. I normala fall tas i samhällsekonomiska kalkyler inte hänsyn till det som
brukar kallas för dynamiska effekter, bland annat ökad tillväxt i näringslivet. För investeringar som är starkt kopplade till vissa typer av turistmål kan det finnas skäl att tydligare beakta denna typ av effekter. Region Uppsala anser att det i uppdraget kopplat
till samhällsekonomiska kalkyler bör ingå att bedöma detta.

I tjänsten,
Ulf Andersson, Näringslivschef

