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Tack för en bra utredning.
Det jag saknar som turistföretagare är mer konkreta åtgärder för att minska de hinder
som finns för utveckling. I princip behövs inte pengar till olika myndigheter eller
organisationer, bara borttagande av hinder.
Sammanfattning
•
•
•
•

Lyft bort restriktioner och hinder – ger bättre effekt än att ge riktade pengar.
Prioritera tillväxt vid målkonflikter.
Bebygg Sverige – ge direktiv till kommuner och Länsstyrelser att de ska
underlätta byggnation som stöder turismen.
Titta framåtblickande vid infrastruktursatsningar.

4 förslag:
1. Lyft restriktioner
Lyft restriktioner snarare än att ge pengar till olika myndigheter som utredningen
föreslår. Pengar till myndigheter ger i o för sig på sikt en större förståelse i det offentliga
Sverige för turismen som näring men det ger inte så mycket mer än så.
Turismen drivs o utvecklas av enskilda individer. Som exempel kan nämnas Yngve
Bergqvist som utvecklat Ishotellet, ett underverk av is och snö som drar världens blickar
till sig. Enskilda individer som när man möter för mycket krångel och motstånd ger upp
och låter bli att gå vidare med sina idéer. Den enskildas drivkraft, lust och vilja kan inte
nog betonas när det gäller turismens utveckling. Detta tillskillnad från offentlig
verksamhet och de större industriföretagen som ofta drivs av tjänstemän.
Man kan t ex fråga sig hur många Ishotell som inte har byggts p.g.a. motsträviga
myndigheter. Anställda på kommuner och myndigheter behöver förstå att enskildas
intresse av att satsa förvinner med icke pragmatiska kommuner och länsstyrelser. Detta
gäller särskilt turismen i avsaknad av tjänstemannadrivna storföretag. Man kan undra

vad vi i Sverige är rädda för när det krävs utredning på utredning inför planprocesser
och byggnation, speciellt i Norrland. Vad skulle hända om plankravet togs bort i
Norrlands inland t ex.? Var har det blivit så fel i utvecklingen av en region eller ett
samhälle att man ångrar det som skett? Sälen? Jukkasjärvi? Abisko? I många fall får man
nog tyvärr säga att det inte är p.g.a. kloka myndighetsbeslut som turismen har en
framtid i Sverige. Utan trots.
2. Ge prioritet för tillväxt
När olika värden står emot varandra, som när strandnära mark behöver användas vid
utbyggnad eller när turismsatsningar inkräktar på kulturlandskapet ska tillväxt för
regionen ges företräde framför bevarandevärden som t ex strandskydd och skyddet av
kulturlandskapet. Turism av större betydelse för en region, eller för den delen hela
Sverige, tar resurser i anspråk och måste få ta det. Tillväxten kommer att ske på
bekostnad av andra värden. Så är det och måste få vara. Där krävs ett direktiv till
samtliga myndigheter som är inblandade i turismutveckling. Inte mer pengar, inte
ändrad lagstiftning – bara ändrade prioriteringar.
3. Bebygg Sverige
Ge länsstyrelser o kommuner uppdraget att bebygga landet. När man som
turistföretagare vill bygga ut eller bygga till så får man ofta känslan av att lagar och
regler används på ett sådant sätt att byggnation hindras av lagen. Så ska det ju inte vara
– vi ska bebygga landet med hjälp av lagen - inte att hindra att landet bebyggs.
4. Titta framåt vid avgörande om infrastruktur satsningar
Ge t ex Vägverket direktivet att de ska titta framåt i tiden vid val av sina satsningar. Titta
på vart turistdestinationerna siktar. Vid ett flertal tillfällen har Vägverket satt upp
trafikmätningar på nuvarande trafik och sedan avstått från trafikfrämjande åtgärder
utan att se till vilka planer för utbyggnad turistdestinationerna har. Om man inte siktar
dit man ska, kommer man aldrig dit. Bra att regionerna Sälen och Åre omnämns i
utredningen då det är viktiga för turismen i fjällvärlden.

Tack så mycket,
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