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Remissvar ang. betänkandet "Ett land att besöka" av utredningen Sveriges besöksnäring.
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) har tagit del av betänkandet (SOU 2017:95) om en samlad politik
för hållbar turism och besöksnäring och vill med detta remissvar inge våra viktigaste synpunkter.
Inledningsvis vill vi understryka behovet av att ett offensivt och samlat nationellt grepp tas kring
turism och besöksnäring. Sverige som land, olika destinationer och evenemang ger sammantaget fina
möjligheter till att öka den hållbara turismen och stor potential för att utveckla besöksnäringen,
vilken sannolikt kommer att kunna få en allt större betydelse i framtiden.
Idrotten och internationella evenemang är viktiga för besöksnäringen
De förslag som utredningen presenterar i sammanfattningen och i kapitlet Evenemangs- och
möteslandet Sverige stödjer vi i stort även om vi kan tycka att idrotten bör ges större utrymme och
betydelse i som strategiskt insatsområde.
SOK:s generella bild är att svensk och internationell idrott idag betyder mycket för svensk
besöksnäring, och framöver kan spela en ännu större roll, både avseende innehållet i lockande
destinationer och evenemang samt för en positiv bild av "landet och varumärket Sverige".
Det är positivt att utredningen lyfter fram internationella idrottsevenemang som betydelsefullt.
Dessa evenemang är viktiga för Sverige såväl som för kommunerna/destinationerna och för idrotten.
Intresset för att arrangera internationella mästerskap är stor och det finns inget som tyder på att
konkurrensen kommer att minska. Därför ser SOK positivt på utredningens förslag till samlat grepp
för att öka möjligheterna att vinna fler sådana evenemang. Ett sådant satsning kräver såväl
samordning som resurser för strategiskt, långsiktigt och uthålligt arbete.

Ett internationellt mästerskap skapar fler besök och ökat intresse för vårt land och för våra idrotter.
Dessa evenemang medför också stor ekonomisk utväxling för näringslivet samt stat och kommuner.
Ett större idrottsevenemang för människor samman och engagerar vårt samhälle positivt, både de
som är direkt involverade samt de väldigt många som får inspiration av förebilder och prestationer.
Något vi saknar i utredningen är betydelsen av idrottens nationella tävlingsverksamhet och
evenemang som SM-tävlingar, elitligor, ungdomscuper, masterstävlingar samt träningsläger inom
landets gränser. Denna verksamhet är enormt stor, pågår varje vecka året runt i hela landet, och har
ett mycket stort värde för besöksnäringen.
Olympiska och Paralympiska Spel till Sverige - många möjligheter och stark hävstång
SOK, Parasportförbudet, Riksidrottsförbundet och idrottsförbunden arbetar för att skapa
förutsättningar för att vinna ett OS till Sverige. Aktuellt är vinter-OS och Paralympics 2026 i
Stockholm samt Åre och Falun. Vi har hösten 2017 ställt oss på startlinjen och arbetar just nu som så
kallad "Interested" för att i oktober 2018 bli utsedd till "Candidate" och därefter gå ut i internationell
kampanj tom sista september 2019 med sikte på att vinna IOK:s omröstning som värd för 2026.
Den Internationella Olympiska Kommittén, IOK, har i sitt reformprogram Agenda 2020 pekat ut en
helt ny väg för OS och Paralympics. Spelen ska numer anpassas efter värdstaden, tävlingsorterna och
landets förutsättningar, istället för tvärtom. Vinter-OS och Paralympics i Sverige 2026 är en stor
möjlighet, inte bara för svensk idrott eller en kraftfull satsning på förbättrad folkhälsa, utan också
som hävstång under flera år för många andra satsningar i Sverige, b la inom besöksnäringen.
Vinterolympiska och Paralympiska spel i Sverige 2026 kommer att bidra till besöksnäringen med
mycket starka värden. Förutom ett bidrag från IOK på 9 miljarder kronor till evenemanget så stärks
såväl intresset för landet och "varumärket Sverige". Möjligheten ges också att visa vad vi står för och
vad vi kan göra bra, samt att ta i litet extra, med redan stark profil av hållbarhet och innovationskraft.
Utifrån tidigare arrangörers erfarenheter finns dessutom förutsättningar till en naturlig successiv
ökning av antal besökande med koppling till idrott tom 2026 samt flera år efter 2026.
Samråd och samordning med alla möjliga intressenter med syfte att både skapa och nyttja alla
möjligheter inom och runt ett OS-projekt bedöms som väsentligt för framgång. SOK kommer att
arbeta med att söka brett nationellt samarbete med besöksnäring och näringsliv i övrigt samt med
politiska och civila organisationer redan under ansökningsperioden 2018-19.
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