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Remiss av betänkande "Ett land att besöka". En samlad
politik för hållbar turism och växande besöksnäring
Beskrivning av ärendet

Vi instämmer i stort med förslaget att öka besöksnäringens och turismens
bidrag till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet
och att ett Nationellt besöksnäringsforum inrättas för att jobba vidare med de
strategier som utredaren föreslagit. Vi välkomnar ett samlat grepp på detta
område. I dokumentet följer specifika kommentarer på betänkandets olika
delar. Remissvar ska skickas till näringsdepartementet senast den 6 april 2018.
Kommunstyrelsen behöver ta beslutet på aprilmötet med omedelbar justering.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från näringslivsstrateg Helena Ivarsson, daterad 2018-02-28,
med tillhörande bilaga.

Förvaltningens och
Arbetsutskottets
förslag

Kommunstyrelsen antar bifogat remissvar som sitt eget.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen antar bifogat remissvar som sitt eget.

2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Till: Kommunstyrelsen

Dnr: KS 000010/2018 -100

Remiss av betänkande - Ett land att besöka, en samlad politik för hållbar
turism och växande besöksnäring
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar bifogat remissvar som sitt eget.
Sammanfattning av ärendet

Vi instämmer i stort med förslaget att öka besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar
ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet och att ett Nationellt besöksnäringsfornm imättas för att jobba vidare med de strategier som utredaren föreslagit. Vi
välkomnar ett samlat grepp på detta område. I dokumentet följer specifika kommentarer på
betänkandets olika delar. Remissvar ska skickas till näringsdepartementet senast den 6 april
2018. Kommunstyrelsen behöver ta beslutet på aprilmötet med omedelbar justering.
Bakgrund
Båstads kommun har som 1 av 15 landsbygdskommuner med besöksnäring, fått möjligheten
att yttra sig i detta betänkande som enda kommun i Skåne.
Aktuellt
Utredningen Sveriges besöksnäring föreslår att riksdagen fattar beslut om ett nytt övergripande politiskt mål för hållbar turism och växande besöksnäring: att öka besöksnäringens och
turismens bidrag till hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet.

Beslutet ska expedieras till:
Näringsdepartementet
Bilagor till tjänsteskrivelsen:
Remissvar till betänkandet
Samråd har skett med:
Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare för hållbara frågor, Båstads kommun
Karin Bengtsson, VD Båstad Turism & Näringsliv
Jessica Johansson, utbildningsledare för Koordinator inom besöksnäring, Akademi Båstad
Yrkeshögskola

YTTRANDE 2018-02-16 Dnr N2017/07438/FF

Statens offentliga utredningar , skickas till
n.registrator@regeringskansl iet.se och n.remisser.ff@regeringskansliet.se

Betänkandet SOU2017:95 Ett land att besöka - en samlad politik
för hållbar turism och växande besöksnäring
(dm· N2017/07438/FF)
Sammanfattning
Vi instämmer i stort med förslaget att öka besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar
ekonomisk, social och miljömässig utveckling i hela landet och att ett Nationellt
besöksnäringsforum inrättas för att jobba vidare med de strategier som utredaren föreslagit. Vi
välkomnar ett samlat grepp på detta område. Nedan följer specifika kommentarer på
betänkandets olika delar.

Avsnitt 3. En samlad politik
Vi anser att förslaget är bra men vill betona vikten av likvärdig tillgång och delaktighet för
alla delar av landet. En viss oro för centralisering finns. Den nationella enheten måste vara väl
förankrad ute i landets alla delar t.ex. med filialer i Norrland, Götaland, Sveland.
Avsnitt 5. Digitaliserad besöksnäring med fokus på delnings- och plattformsekonomi
Förslaget att fokusera på delnings- och plattfo1msekonomi är inte tillräckligt för ett så viktigt
01måde som digitaliseringen. Här finns stor potential för en sammanhållen politik med
utgångspunkt i digitaliseringens möjligheter. Med allt ifrån digitalisering av tillsyns- och
tillståndsprocesser till artificiell intelligens i automatisering och robotisering och vi1tual
reality i upplevelsedesignen som några exempel. Sammanfattningsvis ser vi i betänkandet
stort fokus på plattforms- och delningsekonomin och mindre förslag på
förutsättningsskapande insatser för branschen/aktörerna. Ett större fokus på
affärsutveckling/digitalisering i och av branschen skulle kunna ge bättre förutsättningar för
tillväxt.
Avsnitt 6. Kompetensförsörjning
Betänkandets förslag riktas helt åt formell utbildning utan att nämna den form av kompetens
som anses avgörande inom tjänste- och servicesektorn: erfarenhetsbaserad. Insatser för att
minska personalomsättningen hade varit lämpliga inom området kompetensförsöijning. I stort
rör kapitlet kompetensförsöijning bland turismens stödverksamheter snarare än den faktiskt
operativa produktionsdelen. Teknisk kunskap behövs vara mer kopplat till förståelsen för
branschen. Vi anser att det är viktigt att tydliggöra gränsdragningar kring de olika nivåerna i
kunskapsinhämtandet; gymnasie- och yrkesvux jämfört med Yrkeshögskolorna och att det
utbildas för de olika roller och uppgifter som finns på rätt nivå.

Avsnitt 7. Utveckling, innovation och forskning

Ytterligare förslag efterlyses riktade mot att :fa till stånd en attitydförändring gentemot
kunskap inom besöksnäringen. Vi anser att det är en näring som ofta undervärderas och inte
tillskrivs någon tyngd i jämförelse med andra näringar. Detta är missvisande och olyckligt
och därför bör dess verkliga bidrag och potential lyftas.
Avsnitt 8. Data, statistik och analys

Sammanfattningsvis, bra anslag i förslagen men en stöne kraftsamling (både kunskapsmässigt
och finansiellt) behövs kring dessa viktiga frågor och inte enskilda och avgränsade
insatser.Vissa av förslagen kommer att ge anledning till konsekvenser; Tillväxtverkets
uppdrag måste förändras då det idag inte innefattar ett ansvar att ta fram statistik och analys
på regional och lokal nivå. Tillväxtverkets kompetens och organisation bör stärkas och en
långsiktig planering och finansiering av undersökningar måste vara på plats (idag genomförs
en rad undersökningar och genomlysningar ad hoc och när medel finns tillgängliga). Andra
områden än omsättning, sysselsättning och gästnätter måste belysas regelbundet och då
troligen genom att lära från andra branscher och näringsgrenar. Nya metoder för insamling av
data måste utvecklas då nuvarande är daterade Ett närmande till europeiska och globala organ
bör övervägas och finansieras (exempelvis ett nationellt medlemskap i UNWTO).
Kunskapsspridningen måste genomlysas liksom mottagarens kapacitet att ta emot det
analyserade materialet.
Avsnitt 9. Trafikutbud och transporter

Ny lagstiftning kring kollektivtrafikområdet kommer att krävas för att en del av förslagen ska
kunna verkställas . Det är flöden av människor som bör styra och det gäller även efter
arbetstid och på helger. EU lagstiftning berörs troligen för resegarantilagen. Relationen till de
regionala trafikplanerna behöver genomlysas. Intermobilitet bör eftersträvas och besökarens
perspektiv beaktas. Den internationella besökarens transportsätt bör beaktas, den största
andelen reser idag med bil.
Avsnitt 10. Naturturism

Vi föreslår att Naturvårdsverket även får ansvar för att genomlysa huvudmannaskap, drift och underhållsbehov med mera för regionala låglandsvanclringsleder. Liksom en förstudie
som utreder en "certifiering" motsvarande Trafikverkets för regionala och nationella
cykelturismleder.
Avsnitt 12. Måltidsturism

Regional identitet är avgörande för att lyckas inom måltidsturism. Förslag på särskilda
insatser saknas för att stärka och utvidga regionernas arbete kring lokalt/regionalt ursprnng
och varumärkesskydd. Uppdraget att förenkla för aktörer inom måltidsturism bör kopplas
samman med de insatser som förslås inom kapitel 14.
Avsnitt 13. Evenemangs- och möteslandet Sverige

Generellt sett har evenemangslandskapet förändrats i stor omfattning vilket ger anledning till
att se över säkerhetsfrågan kring evenemang. Att genom riktade förslag ge resurser för
insatser är positivt. Förslaget till representationsstöd är inte en tillräcklig insats för att
attrahera stora internationella evenemang, utan här behövs statliga garantier. Idag står oftast
regioner, kommuner och destinationer risken tillsammans med mrnngörerna när det är staten
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som fu· mottagare av de största intäkterna (bland annat genom moms). Slutligen delar vi inte
riktigt bilden av att Sverige är ett föregångsland inom stora möten. Snarare är det så att vi har
mycket att lära av de som är föregångsländer eller framgångsrika destinationer. Exempelvis
kan vi lära mycket av Vancouver som har kopplat sin mötes- och evenemangsstrategi till ett
tydligt hållbarhetsmål. Detta gör det viktigt att fo1isätta med satsningar likt den som gjordes
med Vinnova kring Hållbara evenemang.

I detta ärende har kommunstyrelsen i Båstads kommun beslutat. Helena Ivarsson,
näringslivsstrateg i Båstads kommun har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har
också Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare för hållbara frågor i Båstads kommun,
Jessica Johansson, utbildningsledare för yrkeshögskoleutbildningen Koordinator inom
besöksnäring, Akademi Båstad Yrkeshögskola samt Karin Bengtsson, VD Båstad Turism och
Näringsliv deltagit.

