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Remissvar av betänkande Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar
turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)
Remissvar
Regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.
ArkDes ställer sig positiva till utredningens förslag att regeringen 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.
ArkDes vill också betona värdet i att utredningsarbetet har haft som utgångspunkt att de
tre hållbarhetsperspektiven hanteras i en helhet så politiska krav som ställs på
miljömässig och social hållbarhet balanseras med stimulanser för ekonomisk hållbarhet.
Strategi, insatsområden och delmål
Utredningen föreslår vidare att regeringen utvecklar, antar och genomför en nationell
strategi för hållbar turism och växande besöksnäring – en plattform för hur politiken ska
utformas och genomföras fram till 2030 och att utvecklingen av denna strategi sker i
samverkan med besöksnäringen, statliga myndigheter, regioner, kommuner och
civilsamhället. ArkDes vill här poängtera betydelsen av att strategin samspelar med
andra nationella och globala mål, till exempel hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 samt
internationella klimatmål etcetera.
ArkDes har inga direkta synpunkter på utredningens förslag att dela upp den nationella
strategin i ett antal strategiska insatsområden och att det övergripande målet för hållbar
turism och växande besöksnäring bryts ner på mätbara delmål inom dessa strategiska
områden. Däremot anser ArkDes att det är viktigt att det inte blir nio olika strategiska
stuprör utan att det finns ett helhetstänkande där den övergripande strategin för hållbar
turism och besöksnäring är gemensam målsättning för all de ben strategin ska stå på.
ArkDes stöder utredningens förslag att regeringen inrättar ett nationellt
besöksnäringsforum som får uppdraget att ta fram strategin och därefter koordinera
genomförandet. Detta skulle kunna borga för den helhetssyn som behövs för att
strategin ska leda till en hållbar turism och besöksnäring.
Tillsammans skulle detta med en stärkt samordning för den befintliga
myndighetssamordning som sker inom ramen för Besöksnäringens myndighetsgrupp
under sammankallandet av Tillväxtverket bidra till ett stärkt mandat är ArkDes
bedömning.
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Kulturturism
ArkDes märker av det stora intresset av svensk arkitektur, form och design. Markant
ökade besökssiffror – inte minst från utländska besökare, bekräftar detta intresse.
ArkDes ser behov av en strategi för kulturturism specifikt och stöder därför
utredningens förslag att regeringen som en del i framtagandet av en nationell strategi
för hållbar turism och växande besöksnäring formulerar och antar politiska mål och en
delstrategi för utveckling av kulturturism. Att detta arbete sker inom befintliga
strukturer i samverkan med statliga myndigheter och bolag, länsstyrelser, regioner,
kommuner samt besöksnäringen ser ArkDes positivt på.
ArkDes stöder utredningens förslag att Tillväxtverket inom ramen för befintligt uppdrag
och i samarbete med Kulturrådet, kartlägger och beskriver samband och synergier
mellan kulturella och kreativa näringar och besöksnäringen samt kommunicerar
resultatet och ger förslag på insatser som stödjer regionalt tillväxtarbete inom fältet.
ArkDes stödjer utredningens förslag att regeringen ger Riksantikvarieämbetet uppdrag
att i samarbete med Tillväxtverket och länsstyrelsernas kulturmiljöforum, samt i dialog
med Sveriges museer och ett eller flera universitet, utveckla ett förslag på hur ett arbete
kring turismekonomiska kretslopp och finansieringsmodeller för turism i kulturmiljö
kan utformas.
ArkDes stödjer utredningens förslag att regeringen ser över Statens fastighetsverks
uppdrag så att besöksmålsutveckling blir en integrerad del och kan bedrivas långsiktigt.
Att regeringen ger Statens fastighetsverk i uppdrag att, utifrån påbörjat arbete inom
myndigheten, utveckla affärs och samarbetsmodeller för besöksmålsutveckling i
samarbete mellan myndigheten och dess hyresgäster, samt att i dialog med
Tillväxtverket, besöksnäringen, regioner, kommuner och civilsamhället utveckla förslag
på hur myndighetens fastigheter kan bidra i regional och lokal destinationsutveckling.
ArkDes ser positivt på detta då förslaget som det är utformat även samspelar med andra
målsättningar, som till exempel Staten som förebild och Kvalitetsarbete inom statliga
myndigheter i regeringens proposition Framtidsformer – handlingsprogram för
arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117).
Samtida kultur och arkitektur, form och design
ArkDes delar utredningens påstående att Sveriges potential som besöksmål utifrån ett
kulturellt och kreativt perspektiv torde vara god. ArkDes delar också bedömningen att
samtida kultur och besöksnäring är områden med starka kopplingar och är därför
politik- och verksamhetsområden som bör samagera i högre grad än idag. ArkDes hade
dock gärna sett ett mer utvecklat specifikt förslag till hur arkitektur, form och
designturismen kunde stärkas och utvecklas då dessa områden starkt bidrar till Sveriges
attraktivitet. Både ur ett historiskt- och kulturarvsperspektiv såväl som för turism som
söker samtida kultur och kulturyttringar som lever i framkant.
ArkDes har inga övriga synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet utan
ställer sig bakom de delar som listats ovan med formulerade tillägg och inspel till
utredningen.
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