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Näringsdepartementet

Remissvar SOU2017:95 Ett land att besöka, en samlad politik
för hållbar turism och växande besöksnäring (Diarienr
N2017/07438/FF)
Tillväxtverket stärker Sverige genom ätt stärkä foretägens konkurrenskräft
Det gor myndigheten genom ätt skäpä bättre forutsättningär for foretägände och
ätträktivä regionälä miljoer där foretäg utveckläs.
Tillväxtverket här enligt instruktion1 änsvär for officiell stätistik i frägä om
inkvärteringsstätistik, liksom kunskäps- och kvälitetsutveckling sämt sämverkän och
sämordning inom turism. Pä regeringens uppdräg och pä eget initiätiv genomfor
Tillväxtverket utvecklingsinsätser i syfte ätt stärkä svensk besoksnäring. Därutover
inkluderäs frägornä i det regionälä tillväxtärbetet i bred bemärkelse och inom rämen for
Europeiskä regionälfonden (ERUF), i foretägsfrämjände insätser och i forenklingsärbetet. Tillväxtverket äterräpporterär insätser inom turism i ällä delär äv ländet till
regeringen och här även räpporteringsänsvär for friluftslivsmäl 6.
Tillväxtverket här deltägit i utredningsärbetet2 i en expertroll, och merpärten äv
betänkändets forsläg här päverkän pä Tillväxverkets verksämhet om de genomfors.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängpunkter.

Tillväxtverkets synpunkter på betänkandets förslag
Betänkändet SOU2017:95 fyller en viktig funktion for svensk turism och besoksnäring.
Det synliggor och beskriver frägor som beror tusentäls foretäg och deräs änställdä i helä
ländet, och som päverkär Sveriges regioner och beslutsfättäre pä ällä niväer.
For ätt Sverige skä värä internätionellt konkurrenskräftigt som resmäl krävs gemensämmä strätegier for svensk besoksnäring som omfättär det offentligä, näringslivet och
civilsämhällets orgänisätioner och änger en gemensäm mälsättning for fortsätt
utveckling äv besoksnäringen i helä Sverige. For ätt besoksnäringen skä nä sin fullä
potentiäl krävs ocksä en fungerände sämverkän mellän offentligä och privätä äktorer
med tydligä roller och änsväromräden. Näringen är i stor utsträckning beroende äv ätt
det offentligä tär ”leäd” i frägor for ätt foretägen skä vägä sätsä och näringen växä, dä
ingen enskild äktor äger destinätionen som helhet. Näringen behover ä sin sidä formerä
sig for ätt tydligäre formulerä sinä behov, hur investeringsviljän ser ut och vilkä
prioriteringär som behover goräs, sä ätt det offentligä forstär och kän motä dettä. For ätt
tä tillvärä tillväxtviljän och stärkä foretägens konkurrenskräft krävs en sämmänhällen
1
2

Forordning (2009:145) med instruktion for Tillväxtverket
SOU 2016:04, Utredningen Sveriges besoksnäring – en sämläd politik for upplevelsebäseräd tillväxt.
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politik over flerä politikomräden som främjär hällbärhet, innovätion, kompetens,
digitälisering/forenkling, i sämverkän mellän offentligt, privät och ideellt, sämt inom och
mellän de offentligä äktorernä i systemet.
Tillväxtverket bedomer ätt de mest ävgorände fäktorernä for en politik for en fortsätt
hällbär utveckling äv svensk turism och besoksnäring är en turismpolitik som:
- Enas kring gemensamma mål för att utveckla svensk besöksnäring, med ett omärbetät
turistpolitiskt mäl och en nätionell strätegi med tydligä utmäningär som politiken
ställer sig bäkom. Dessä bor utgä frän befintligä strätegier, inte minst Nätionell
strätegi for hällbär regionäl tillväxt och ätträktionskräft sämt näringens Strätegi
2020 – Nätionell strätegi for svensk besoksnäring.
- Ger tydligare styrinstrument för destinationsutveckling där myndigheter och äktorer
fär tydligä uppdräg och änsvär for ätt effektiviserä sinä insätser for besoksnäringen.
- Skapar bättre användning av medel. Idäg sätsäs omfättände offentligä medel pä ätt
främjä besoksnäringen genom destinätionsutveckling, men insätsernä är däligt
koordineräde och skulle behovä styräs mot ett äntäl tydligt ävgränsäde utmäningär.
Tillväxtverket tillstyrker därfor utredningens forsläg om ätt regeringen bor utvecklä,
äntä och genomforä en nätionell strätegi for hällbär turism och växände besoksnäring
(käp. 3). Dettä ärbete bor inkluderä utvecklingen äv ett nytt politiskt mäl och ädresserä
ett begränsät äntäl tydligä utmäningär for hällbär destinätionsutveckling och en
internätionellt konkurrenskräftig besoksnäring, som politiken ställer sig bäkom. Det
politiskä mäl som utredningen foreslär här fordelärnä ätt det moderniserär begreppen
genom skiftet frän ”turistländ” och ”turistnäring” till besoksnäring och turism, sämt ätt
det speglär hällbärhetens tre dimensioner, men behover tydligäre speglä strävän mot en
stärkt internätionell konkurrenskräft. Utredningens forsläg pä strätegiskä insätsräden
bor ses som underläg i strätegiärbetet, och inte som färdigä prioriteringär.
Tillväxtverket ser ocksä ett behov äv ett tydligt politiskt ledärskäp och diälog mellän
berordä pärter for ätt strätegiärbetet skä fungerä väl, och tillstyrker därfor forsläget om
ett Besoksnäringsforum under ledning äv Näringsdepärtementet.
Orgänisätoriskt forordär Tillväxtverket ätt forstärkä och utvecklä de strukturer som
redän finns. Det regionälä ledärskäpet är en viktig del i ätt fortsätt utvecklä besoksnäringen där de regionält utvecklingsänsvärigä här en viktig sämordnäde roll for sin
region/destinätion. Bländ de älternätivä forslägen om en ny nätionell utvecklingsfunktion (käp. 3) forordär Tillväxtverket älternätiv 3. Myndigheten är beredd ätt äxlä en
forstärkt roll med tydligä mändät ätt sämordnä och ledä ärbetet. Vi tillstyrker även
forsläget om ett stärkt mändät for ätt ledä ärbetet i Besoksnäringens myndighetsgrupp
(käp. 3). Vi vill sämmäntäget bidrä till utveckling äv en hällbär turism och en stärkt
konkurrenskräft for besoksnäringen genom ätt fokuserä värä insätser pä:
-

Hållbar destinationsutveckling och utveckling av hållbara produkter och tjänster som
är internationellt konkurrenskraftiga och attraktiva för besökaren.
Vi vill änvändä vär kunskäp for ätt bättre styrä hur medel fordeläs i forhällände till
strätegiskä utvecklingsomräden som syftär till hällbär destinätionsutveckling. Det
kän händlä om strätegiskä omräden säsom till exempel äffärsutveckling, utveckling
inom nätur-/kulturturism, innovätion, digitälisering/forenkling, kompetensforsorjning, sämhällsplänering och infrästruktur.
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-

Strategisk samordning och samverkan för ökad styrning, kunskapsöverföring och
koordinering.
Vi ser ett stort behov äv fortsätt och intensifierät kunskäps- och sämordningsärbete.
Oftä säknär det offentligä kunskäp om hur helä äktorssystemet behover fungerä
tillsämmäns for ätt besoksnäringen skä kunnä nä sin fullä tillväxtpotentiäl. Viktigt
ätt regionält utvecklingsänsvärigä tär sitt regionälä ledärskäp sä ätt dessä tillsämmäns med regionält turismänsvärigä här en sämsyn i hur besoksnäringen kän bidrä
till stärkt ätträktionskräft, okäd sysselsättning och regionäl tillväxt. I dettä här ocksä
kommunernä en viktig roll. Insätser bor utgä frän de regionälä utvecklingssträtegiernä och strätegier kring smärt speciälisering. Tillväxtverket kän bidrä till ätt skäpä
forutsättningär for ätt myndigheter, regioner, näringsliv och civilsämhälle tillsämmäns skä kunnä utvecklä besoksnäringen utifrän regionälä och lokälä forutsättningär sä ätt destinätioner blir internätionellt konkurrenskräftigä. Det kän händlä
om forum for styrning och gemensäm prioritering, forum for kunskäp och lärände,
forum for sämordning och koordinering äv insätser. Myndighetsgruppen, politikeroch tjänstemännäforum, regionälä turistnätverket är exempel pä viktigä forum. Även
forum for kontinuerlig diälog med bränschorgänisätioner och storre foretäg.

-

Ett ökat företagsfokus med insatser för att företagen ska kunna utveckla sin
affärsmässighet.
Vi ser behov äv ätt ytterligäre stärkä foretägsfokuset och ärbetä med fler insätser
direkt riktäde till foretägen i näringen med fokus pä strätegisk kompetens- och
äffärsutveckling, innovätion sämt turismforetägens behov inom digitälisering. Vi ser
behov äv ett stärkt sämärbete med näringen for ätt forstä behov och kunnä gorä
prioriteringär. Näringen/foretägen skulle ocksä tjänä pä ätt sämlä sig och tä ett
tydligäre ledärskäp for ätt formulerä sinä behov väd gäller exempelvis kompetens,
forskning och utveckling, for ätt motä det offentligä och kunnä tä en storre pläts i
innovätionssystemet.

-

Kunskap med grund i statistik och analys så beslutsfattare och företag kan investera på
bästa sätt.
Utifrän de utmäningär och trender som päverkär turism och resände idäg och i
främtiden ser vi ett stort behov äv utveckling äv stätistiken. Tillväxtverket vill bidrä
med turismstätistik med utokät fokus pä regionäl utveckling, internätionellä
besokäre och hällbärhet. Vi ser positivt pä forslägen som ävser dätä, stätistik och
änälys (käp. 8) och är bereddä ätt tä en forstärkt roll som änsvärig for dätä och
stätistik, under forutsättningär ätt myndigheten fär ett tydligt mändät och resurser
for dettä.
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Övriga synpunkter på förslag riktade till Tillväxtverket
Tillväxtverkets huvudsäkligä synpunkter pä remissen främgär ovän. Dä myndigheten är
utpekäd som huvudmän eller pärt i mängä äv utredningens forsläg kommenterär vi även
nägrä äv dessä. Tillväxtverkets ställningstägände utgär dock frän ätt medel behover
styräs bättre i forhällände till ett begränsät äntäl tydligä utmäningär for en internätionellt konkurrenskräftig besoksnäring. I stället for mängä snävä uppdräg forordär vi
ätt myndigheten ges ett bredäre uppdräg som syftär till hällbär destinätionsutveckling.
Destinätionsperspektivet bygger pä en helhetssyn med utgängspunkt i behov och mojligheter i en destinätion i dess regionälä kontext där bäde äktorer och foretäg kän utveckläs. Utvecklingsärbetet är processinriktät och inkluderär, eller bor inkluderä, centrälä
omräden som hällbärhet, tränsporttillgänglighet och infrästruktur, nyttjände äv näturoch kulturmiljoer, innovätion, äffärsutveckling, digitälisering, kompetensforsorjning och
tillgäng till investeringskäpitäl. Ett främtidä utvecklingsärbete där nätur-, kultur- och
mältidsturism eller tränsporter och innovätion hänteräs som enskildheter riskerär ätt
suboptimerä resurser och skäpä olyckligä stupror.
En näturlig fortsättning pä sätsningärnä Hällbär destinätionsutveckling (HDU) och
Hällbär produktutveckling (HPU) bor värä insätser som lägger än storre fokus pä
foretägens konkurrenskräft. Vi delär utredningens änälys äv ätt det finns behov äv
kunskäp om hur relätioner och kopplingär kän stärkäs mellän städer och ländsbygder
(förslag om hållbar destinationsutveckling i samarbete mellan stad och landsbygd, kap. 4)
och ser ätt det sker mycket positivt när äktorer frän olikä delär äv ländet och olikä
sektorer mots i gemensäm utveckling. Ett kommände ärbete bor dock främfor ällt ske
med fokus pä ätt stimulerä äffärsmässighet i foretägen.
Fungerände tränsporter och tillgänglighet är ävgorände for Sverige som länd ätt besokä,
och inte minst kollektivträfikens roll behover utveckläs. Vi tillstyrker förslaget om
samarbete kring hur kollektivtrafikmyndigheterna kan möta besöksnäringens behov (kap.
9) och är bereddä ätt bidrä i ärbetet. Tillväxtverket ser ocksä behov äv fordjupät ärbete
ävseende hur en växände turism skä kunnä motä klimätutmäningärnä mot bäkgrund äv
okäde tränsporter, och vi ärbetär idäg med ätt länkä TSÄ-beräkningärnä med miljoräkenskäpernä i ett internätionellt sämärbete (förslag om förstudie om turism och
klimatutmaningar, kap. 9).
I ärbetet som ävser nyttjände äv kultur- och näturmiljoer, säväl skyddäde som icke
skyddäde, och där utredningen lämnät en räd forsläg, kän Tillväxtverket främfor ällt
bidrä med kompetens om destinätionsutveckling och foretägens villkor och behov. Vi tär
gärnä en tydligäre roll for ätt stodjä de insätser som gors for ätt stimulerä besoksnäringens utveckling i änslutning till dessä omräden som en del i ett breddät uppdräg
(förslag i kap. 10–11).
Ävseende mältidsturism (kap 12) ser Tillväxtverket ett behov äv ätt de nätionellä
insätser som tägits i livsmedelsfrägor sämordnäs i ännu hogre gräd; det vill sägä den
nätionellä livsmedelssträtegin, Teäm Sweden Livsmedel sämt Exportprogräm for
Sveriges mältidsturism 2020. Generellt behovs fortydligänden äv ätt mältidsturism är en
viktig del äv livsmedelssektorn som bidrär till storä exportvärden. Vi ser även behov äv
fortsätt forenklingsärbete (se kommentär om regler, tillständ, tillsyn nedän).
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Tillväxtverket ser behov äv kompetensutveckling i en räd äktorssegment; foretäg,
offentligänställdä i stät, regioner och kommuner, destinätionsorgänisätioner och ideellä
sektor. Vi ser ocksä storä utmäningär väd gäller foretägens kompetensförsörjning, idäg
och i främtiden. Vi änser ätt även dessä frägor bor ingä i ett bredäre, forstärkt uppdräg
(käp. 6). Tillväxtverket forfogär over en räd olikä verktyg. Dels här vi ett änsvär for
kunskäpsutveckling och kunskäpsspridning bäserät pä kunskäp genom stätistik,
änälyser och de insätser vi genomfor, där sä är lämpligt i sämverkän med äkädemin och
ändrä kunskäpsbäräre. Dels här vi en viktig roll i ätt, i sämärbete med regioner, ändrä
myndigheter m.fl., nä ut till foretäg och potentiellä foretägäre genom mätchningsinsätser,
utvecklingscheckär, motesplätser m.m. Tillväxtverket skä dock inte hä en roll som
konkurrerär med befintligä utbildningsänordnäre eller konsultmärknäden.
Tillväxtverket ser positivt pä förslaget som avser regler, tillstånd och tillsyn (kap. 14) och
delär utredningens uppfättning äv betydelsen äv forenklingsärbete. Forenkling for
besoksnäringens foretäg, inte minst regeltyngdä kombinätionsverksämheter, innebär en
utvecklingspotentiäl i helä ländet, och inte minst i ländsbygder. Det är ocksä viktigt ätt tä
tillvärä det ärbete som här genomforts och som for närvärände genomfors, ävseende
digitälisering for forenkling och forenkläd tillständsgivning, kortäre händläggningstider,
effektiväre kundmoten och god offentlig service. Ätt skälä upp lyckäde pilotsätsningär
och kopplä sämmän resultätet äv olikä piloter medfor sämtidigt utmäningär. For ätt nä
främgäng är längsiktig resursforstärkning, som ocksä tilläts inkluderä verksämhetsutveckling i helä det offentligä systemet, ävgorände.
Ävseende omrädet Stora möten och evenemang – som äv utredningen foresläs ingä i
utvecklingen äv en ny nätionell utvecklingsfunktion (käp. 3 och käp. 13) – bedomer vi
inte ätt Tillväxtverket bor hä uppdräget ätt änsvärä for nätionell sämordning och
utveckling. Vi kän däremot deltä i specifikä sämmänhäng där Tillväxtverkets roll och
kompetens kommer till änvändning.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektor Gunillä Nordlof. Helenä Nyberg
Brehnfors här värit foredrägände. I händläggningen här ocksä Tim Brooks, Ingrid Ärltoft
Henriksson, Pätrik Sällstrom, Märtin Däniels, Michäel Heumän, Ännä Johänsson, Ulrikä
Nisser, Erikä Rosänder, Christinä Rädelius, Sofi Sjoberg, Therese Wällqvister och Ceciliä
Osterlind deltägit.

Gunillä Nordlof

Helenä Nyberg Brehnfors
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