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§ 45 Motion om giftfri miljö - Centerpartiet KS/2021:97 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Motionen antas 

 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 
 

Ärendet 
Karin Ljungdahl (C) och övriga i Centergruppen har 2021-02-03  lämnat en motion angående 
att revidera och aktualisera handlingsplan Giftfri förskola samt att se över om fler 
verksamheter kan ingå i en handlingsplan för giftfri miljö. 
 
Förslagsställarna anser att ”…mycket arbete gjordes på våra förskolor genom att rensa och 
fasa ut material samt öka kunskapen inom detta område. Det har nu gått fem år och med 
tanke på att; Miljömålen utgör grunden i ett långsiktigt 

miljöarbete och bör därför fortlöpande ses över (KS/2013:29) samt att giltighetstiden för 
handlingsplan Giftfri förskola nyligen löpt.” 
Förvaltningen var i kontakt med Karin Ljungdahl (C)   2021-03-10 för att ge en av 
motionärerna tillfälle att utveckla förslaget om vilka fler verksamheter som kunde vara 
aktuella. Karin Ljungdahl lyfte då bland annat kompetenshöjning om handlingsplanen i de 
områden som rör städ, inköp m.m. Förslagsställaren skulle återkomma med fler synpunkter 
från partigruppen vilket inte har inkommit efter påminnelse den 2021-07-21.  
Handlingsplanen för giftfri förskola beslutades 2017-02-06 och har en giltighetstid till 2021-
02-06. Flera delar i handlingsplanen är genomförda helt eller delvis medan andra delar 
kvarstår att genomföra. Förvaltningen anser därför att en reviderad handlingsplan bör tas 
fram i enlighet med motionen.  

Ekonomisk påverkan 
Genomförande av vissa åtgärder i handlingsplanen medför kostnader som till exempel 
ersättande av gamla sovmadrasser till nya giftfria. I den reviderade handlingsplanen 
redovisas kostnadsuppskattningar.  

Barnkonventionen  
Handlingsplanen syftar till att säkerställa barns hälsa genom att minska risken för att de 
utsätts för skadliga ämnen. Genomförandet av reviderad handlingsplan är positivt ur ett 
barnperspektiv. 
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Beslutsunderlag 
AU §6, 2022-01-13 
Tjänsteskrivelse Svar på Motion om giftfri miljö -Centerpartiet 
Motion om giftfri miljö 
Handlingsplan Giftfri förskola 

Beslutet skickas till 
Samhälssektionen 
Motionärerna 
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunfullmäktige 
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§ 6 Motion om giftfri miljö - Centerpartiet KS/2021:97 
 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Motionen antas 
 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 
 

Ärendet 
Karin Ljungdahl (C) och övriga i Centergruppen har 2021-02-03  lämnat en motion angående 
att revidera och aktualisera handlingsplan Giftfri förskola samt att se över om fler 
verksamheter kan ingå i en handlingsplan för giftfri miljö. 
 
Förslagsställarna anser att ”…mycket arbete gjordes på våra förskolor genom att rensa och 
fasa ut material samt öka kunskapen inom detta område. Det har nu gått fem år och med 
tanke på att; Miljömålen utgör grunden i ett långsiktigt 

miljöarbete och bör därför fortlöpande ses över (KS/2013:29) samt att giltighetstiden för 
handlingsplan Giftfri förskola nyligen löpt.” 
Förvaltningen var i kontakt med Karin Ljungdahl (C)   2021-03-10 för att ge en av 
motionärerna tillfälle att utveckla förslaget om vilka fler verksamheter som kunde vara 
aktuella. Karin Ljungdahl lyfte då bland annat kompetenshöjning om handlingsplanen i de 
områden som rör städ, inköp m.m. Förslagsställaren skulle återkomma med fler synpunkter 
från partigruppen vilket inte har inkommit efter påminnelse den 2021-07-21.  
Handlingsplanen för giftfri förskola beslutades 2017-02-06 och har en giltighetstid till 2021-
02-06. Flera delar i handlingsplanen är genomförda helt eller delvis medan andra delar 
kvarstår att genomföra. Förvaltningen anser därför att en reviderad handlingsplan bör tas 
fram i enlighet med motionen.  

Ekonomisk påverkan 
Genomförande av vissa åtgärder i handlingsplanen medför kostnader som till exempel 
ersättande av gamla sovmadrasser till nya giftfria. I den reviderade handlingsplanen 
redovisas kostnadsuppskattningar.  

Barnkonventionen  
Handlingsplanen syftar till att säkerställa barns hälsa genom att minska risken för att de 
utsätts för skadliga ämnen. Genomförandet av reviderad handlingsplan är positivt ur ett 
barnperspektiv. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på Motion om giftfri miljö -Centerpartiet 
Motion om giftfri miljö 
Handlingsplan Giftfri förskola 

Föredragning och debatt 
Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Samhälssektionen 
Motionärerna 
Stratsys 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Vår ref: Thomas Tranefors 
Miljöstrateg 
Datum: 2021-11-03 
Dnr: KS/2021:97 

 
 

 

 

 Svar på Motion om giftfri miljö - Centerpartiet 

 

Förslag till beslut 
• Motionen antas 

 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska 
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ 
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 
 

Ärendet 
Karin Ljungdahl (C) och övriga i Centergruppen har 2021-02-03  lämnat en 
motion angående att revidera och aktualisera handlingsplan Giftfri förskola samt 
att se över om fler verksamheter kan ingå i en handlingsplan för giftfri miljö. 
 
Förslagsställarna anser att ”…mycket arbete gjordes på våra förskolor genom att 
rensa och fasa ut material samt öka kunskapen inom detta område. Det har nu 
gått fem år och med tanke på att; Miljömålen utgör grunden i ett långsiktigt 

miljöarbete och bör därför fortlöpande ses över (KS/2013:29) samt att 
giltighetstiden för handlingsplan Giftfri förskola nyligen löpt.” 
Förvaltningen var i kontakt med Karin Ljungdahl (C)   2021-03-10 för att ge en av 
motionärerna tillfälle att utveckla förslaget om vilka fler verksamheter som 
kunde vara aktuella. Karin Ljungdahl lyfte då bland annat kompetenshöjning om 
handlingsplanen i de områden som rör städ, inköp m.m. Förslagsställaren skulle 
återkomma med fler synpunkter från partigruppen vilket inte har inkommit efter 
påminnelse den 2021-07-21.  
Handlingsplanen för giftfri förskola beslutades 2017-02-06 och har en 
giltighetstid till 2021-02-06. Flera delar i handlingsplanen är genomförda helt 
eller delvis medan andra delar kvarstår att genomföra. Förvaltningen anser 
därför att en reviderad handlingsplan bör tas fram i enlighet med motionen.  
 



 
 
 

Vår ref: Thomas Tranefors 
Miljöstrateg 
Datum: 2021-11-03 
Dnr: KS/2021:97 

 
 

Ekonomisk påverkan 
Genomförande av vissa åtgärder i handlingsplanen medför kostnader som till 
exempel ersättande av gamla sovmadrasser till nya giftfria. I den reviderade 
handlingsplanen redovisas kostnadsuppskattningar.  
 

Barnkonventionen  
Handlingsplanen syftar till att säkerställa barns hälsa genom att minska 
risken för att de utsätts för skadliga ämnen. Genomförandet av reviderad 
handlingsplan är positivt ur ett barnperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Svar på Motion om giftfri miljö -Centerpartiet 
Motion om giftfri miljö 
Handlingsplan Giftfri förskola 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Samhälssektionen 
Motionärerna 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status 
 
 
 
 
 



 
 
 

Vår ref: Thomas Tranefors 
Miljöstrateg 
Datum: 2021-11-03 
Dnr: KS/2021:97 

 
 

Patrik Westerlund   Thomas Tranefors 
Sektionschef    Miljöstrateg 



 

Motion om giftfri miljö  Tranemo 2021-02-02 

 

2013 antog Tranemo kommunfullmäktige lokala miljömål för vår 
kommun. Ett av fem områden som Demokrati- och 
Visionsberedningen valde att fokusera på var Giftfri miljö. 2014 
lämnade vi i Centerpartiet in en motion om Giftfri miljö i förskola och 
skola (KS2014:304) och de delar som i motionen berörde förskolan 
antogs. Förvaltningen gjorde ett fint arbete med att ta fram en 
handlingsplan och mycket arbete gjordes på våra förskolor genom att 
rensa och fasa ut material samt öka kunskapen inom detta område. 
Det har nu gått fem år och med tanke på att; 

Miljömålen utgör grunden i ett långsiktigt miljöarbete och bör därför 
fortlöpande ses över (KS/2013:29) 

samt att giltighetstiden för handlingsplan Giftfri förskola nyligen löpt 
ut 

Vill Centerpartiet att; 

• Förvaltningen ges i uppdrag att revidera och aktualisera 
handlingsplan Giftfri förskola 

• I samband med detta ge förvaltningen i uppdrag att se över om 
fler verksamheter kan ingå i en handlingsplan för giftfri miljö. 

 

Centerpartiets fullmäktigegrupp 

Lennart Haglund Christoffer Andersson Cecilia Valbrant 

Torbjörn Edgren Emelie Romland  Fredrik Larsson 

Crister Persson  Karin Ljungdahl 
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1 Inledning  

Handlingsplanen utgår från kommunens vision att ” Vi bor i ett samhälle som jobbar 

för att vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart och känner oss friska och trygga. ” 

 I vår strategiska plan för 2016-18 är skolan ett prioriterad strategiskt område och 

där ”alla tre hållbarhetsaspekterna ska genomsyra skolans arbete.”  

I kommunens lokala miljömål är Giftfri miljö ett av fem prioriterade områden. 

Enligt kommunens inköpspolicy bör målsättning vara att inhandla varor, 

utrustning och tjänster som är resurs- och energisnåla samt så miljövänliga som 

möjligt. 

I kommunfullmäktige 2016-03-21 beslutades följande: 

Motion om giftfri miljö i förskola och skola (KS/2014:304) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen antas i de delar som rör förskolan. 

Motionen avslås i de delar som rör skolan. 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för införande av en 

giftfri miljö i förskolan. 

 

I beslutet fanns följande förslag på arbetsgång och vad handlingsplanen skulle 

innehålla, nedan något redigerat i punktform: 

 

Förvaltningens förslag är då att ta fram en handlingsplan för införande av en 

giftfri miljö i förskolan. Denna skulle då tas fram under våren 2016 och arbetet i 

verksamheten med implementering skulle då ske med start under nästa läsår 

16/17. 

Handlingsplanen beskriver: 

 Roller och ansvar 

 Utbildningsinsatser för berörda 

 Tidsplan och resursbehov 

 En checklista tas fram för inventeringar på förskolor 

 Rutiner för löpande tillsyn 

 Översyn av inhandlingsregler för personal 
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 Genomgång av krav vid upphandling av förskolematerial och 

byggnadsmaterial vid nybyggnation och större renoveringar av förskolor. 

 

 

2 Syfte 

Miljögifter sprids från vardagsprodukter såsom leksaker, möbler, golv och 

kläder. Barn i förskoleverksamhet är särskilt känsliga och små barn får i sig högre 

halter farliga kemikalier i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna.  

Den här handlingsplanen syftar till att minska miljögifterna vid förskolorna i 

Tranemo kommun. I förskolorna görs redan många insatser, men det finns ett 

behov av att ha en helhetssyn och kommunen behöver därför engagera samtliga 

kommunala förskolor i en gemensam strategi.  

Lärandesektionen och övriga berörda sektioner har gemensamt kommit fram till 

innehållet i denna handlingsplan. Lärandesektionen med dess förskolor ansvarar 

övergripande för handlingsplanen, men åtgärderna inom handlingsplanen bör 

flera sektioner inom kommunen ansvara för.  

Samverkansnämnden bygg och miljö ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken på 

kommunens förskolor. Tillsynen syftar till att säkerställa att verksamheten har en 

god inomhusmiljö samt förebygger en negativ påverkan på människors hälsa och 

den yttre miljön. Det innebär att nämnden har i uppgift att kontrollera att 

förskolorna uppfyller de lagar och krav som finns i miljöbalken och till denna 

kopplade förordningar. Tillsynen av förskolor utgår till stor del från 

verksamhetens egenkontroll, vilken enligt miljöbalken ska finnas i förskolorna. 

En fungerande egenkontroll ska redovisa hur verksamheten säkerställer att 

lokalerna är lämpade för verksamheten, att en god miljö upprätthålls och att 

risker för olägenheter minimeras. Med egenkontroll menas sådana rutiner, 

aktiviteter och åtgärder som en verksamhetsutövare ska planera, genomföra och 

följa upp för att styra verksamheten så att negativ påverkan på hälsa och miljö 

förebyggs. 

 

Det kan vid den ordinarie tillsynen finnas ett behov av ytterligare tillsyn på 

förskolorna. Samverkansnämnden kan då arbeta med att granska 

kompletteringar och genomföra uppföljande inspektioner när det bedömts som 

nödvändigt. 
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I Tranemo kommun finns tolv kommunala förskolor. Dessa varierar mellan 1-

avdelnings förskolor till som störst en 6-avdelnings förskola. Åldern på 

förskolorna varierar mellan tidigt 60-tal och till alldeles nybyggda. 

I kommunen finns dessutom tre fristående förskolor. Arbetet med konceptet 

giftfri förskola gäller kommunens egna verksamheter. Önskar någon av de 

fristående aktörerna att ta del av vår handlingsplan ska vi givetvis vara 

behjälpliga. Tranemo kommun är tillsynsmyndighet för de fristående förskolorna 

och vill kunna vara ett stöd för att barnen ska ha så bra förutsättningar som 

möjligt oavsett aktör. 

 

 

3 Handlingsplan giftfri förskola  

I denna handlingsplan består åtgärderna framför allt av att rensa, fasa ut och 

sortera. Men även om att köpa in nya material och att tänka långsiktigt. Följande 

27 åtgärder ska genomföras vid förskolorna i Tranemo kommun. 

 

3.1 Leksaker och pysselmaterial 

3.1.1 Rensa bort gammal elektronik.  

Saker som inte är tillverkade som leksaker har inte lika hårda miljökrav och kan 

därför innehålla fler farliga ämnen. Detta gäller särskilt gammal elektronik som 

kan innehålla tungmetaller och flamskyddsmedel. All gammal elektronik på 

förskolor plockas bort som gamla mobiltelefoner, uttjänta tangentbord och annan 

elektronik som hamnat i leklådan. Gammal elektronik tas inte längre emot av 

förskolorna.  

3.1.2 Rensa bland plastleksaker 

Rensa ut gamla mjuka plastleksaker. Kemikaliekraven på leksaker har skärpts 

under åren, därför är nya leksaker bättre än gamla. Mjuka leksaker av PVC eller 

annan plastsort som är äldre än 2007 innehåller sannolikt ftalater som är 

förbjudna inom EU idag och de kan också innehålla bly.  

Rensa ut plastleksaker som luktar, känns klibbiga och hala. Undvik 

plastleksaker som luktar plast eller parfym. De avger troligtvis 
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allergiframkallande ämnen. Undvik även plastleksaker som känns klibbiga eller 

hala. Det klibbiga kan vara ftalater som läcker ut. 

Rensa ut plastleksaker som tillverkas utanför EU. Leksaker som tillverkas 

utanför EU omfattas inte av samma hårda kemikalielagstiftning som finns i EU  

3.1.3 Rensa bland icke-leksaker  

Rensa bland utklädningskläder. Ta bort utklädningskläder, bälten, smycken och 

väskor som innehåller metalldelar eller är gjorda av konstskinn. I detaljer gjorda 

av metall kan nickel och kobolt som kan ge kontaktallergi finnas. Även bly som 

kan påverka nervsystemet och kadmium som kan ge cancer och benskörhet kan 

förekomma. Konstskinn kan innehålla bly eller PVC. Tvätta utklädningskläder 

innan användning. Rensa bland teatersmink då barn inte bör använda för mycket 

teatersmink. Detta eftersom det finns risk för allergier mot konserveringsämnen, 

doftämnen och färgämnen. Produkter som används ska vara anpassade för barn. 

 

3.1.4 Rensa bland pysselmaterial 

Det är bra att återanvända material för att inte hela tiden behöva köpa nytt, men 

det finns mer eller mindre bra saker att leka med.  

Material från naturen, livsmedelskartonger och andra livsmedelsnära material 

(undantag material av metall) kan användas som skapande material. 

Lekleror som ska stelna i ugnen kan innehålla PVC och bör undvikas. Det finns 

vaxbaserade leror som är bättre alternativ. Det går också att själv tillverka leklera 

och slime. Modellera och lekmassor bör inte användas av de minsta barnen. 

Kritor kan innehålla olagliga halter av bly, och pennor kan innehålla organiska 

lösningsmedel som kan vara ohälsosamma för barn. Lim och färg som barnen 

använder bör vara vattenlösliga och helst utan konserveringsmedel. 

Undvik gamla kablar, elektronik, metall och byggmaterial som PVC-rör och 

slangar. 

Tvätta barnens händer efter att de använt lim och färg.  

Skapande- och pysselmaterial att behålla: 

• Lekleror som inte är gjorda av PVC.  

• Teatersmink utan allergiframkallande konserveringsmedel, tungmetaller 

och parfym.  

• Kritor utan tungmetaller. 

• Pennor utan organiska lösningsmedel, bensen, toluen eller xylen. 
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• Fingerfärg utan nitrosaminer. 

• Färger som är vattenlösliga. 

• Lim som är vattenlösliga och som inte är märkta med symboler för fara. 

 

3.2 Livsmedel och kök 

3.2.1 Prioritera ekologiskt 

Ekologisk mat innehåller mindre rester av bekämpningsmedel och kemikalier 

och är därför bättre för våra barn. Kommunens mål för ekologiska inköp ska ses 

som en lägsta nivå (för närvarande 35 % 2017) och riktlinjer för ekologiska inköp 

tas fram där beaktning till säsongsanpassning och ekonomi tas. Några 

prioriterade livsmedel är frukt, grönsaker, potatis och mejeriprodukter.  

En konsekvensbeskrivning tas fram utifrån målet att alla frukter och grönsaker 

ska vara ekologiskt odlade.  

3.2.2 Undvika konservburkar 

Beläggningen på insidan av konservburkar innehåller ibland Bisfenol A som 

bland annat är hormonstörande. Barnmatsburkar för barn under 3 år får inte 

innehålla bisfenol A. Vissa varumärken har bisfenolfria konserver och dessa är 

oftast märkta. Fasa ut användandet av konserver om dess inte är bisfenolfria.  

3.2.3 Tillagning, bakning och servering 

Kassera alltid kastruller, stekpannor, bakformar och kantiner med skadad non-

stick-/teflonbeläggning. Undvik non-stick, välj kastruller, grytor och stekpannor i 

rostfritt stål eller gjutjärn.  

Ugns och bakformar, plåtar, kantiner, tillbringare och uppläggningsskålar väljs i 

rostfritt, glas eller porslin. I sista hand aluminium (bakformar). Undvik plast och 

non-stick.  

Slevar, skärbrädor, uppläggningsskedar, stekspadar väljs i rostfritt stål eller trä. 

Undvik plast.  

3.2.4 Värm utan plast och teflon 

Plast som upphettas eller kommer i kontakt med varm mat släpper ifrån sig mer 

kemiska föreningar som kan vara skadliga för hälsan. Vattenkokare i plast ska 

bytas ut mot vattenkokare i rostfritt/stål. När plastprodukter används, är de 

godkända för livsmedel (har symbolen av ett glas och en gaffel, resp symbolen av 
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en mikrovågsugn). Undvik dock plast, speciellt polykarbonater (PC) och 

Polystyren (PS) 

3.2.5 Rensa ut bland matredskap av plast  

Välj muggar, glas och tallrikar i glas, porslin, rostfritt eller s.k lättviktsporslin 

(pressat glas). Använd vanliga glas till alla barn som klarar det, en 2 åring kan 

klara det, låt hen försöka. Tänk på att pipmuggar som används av de minsta 

barnen ska vara tillverkade utan polykarbonater eller polystyren. Båda dessa är 

godkända för att användas till livsmedel men innehåller ämnen som är 

hormonstörande. Pipmugg i PET är ett bättre alternativ med lock i polypropen 

(PP).  

3.2.6 Undvik vinylhandskar 

Handskar ska endast användas när det är nödvändigt såsom sår på händerna, 

känsliga livsmedel etc. Det bästa är att vara noga med handhygienen och tvätta 

händerna med tvål och vatten emellan varje nytt arbetsmoment.  

Välj handskar i nitril, polyeten, neopren eller polyuretan beroende på 

användningsområde. Använd inte vinylhandlar, de är gjorda av PVC och 

innehåller mjukgörare som överförs till maten. 

3.2.7 Spola vattenkranen 

Spola i kranen tills vattnet är riktigt kallt. Kallt vatten ska användas till 

matlagning. Kranen och vattenledningarna kan bland annat innehålla bly och 

koppar som kan läcka ut i vattnet. Bakterier kan växa till i vattnet som står stilla i 

vattenledningar.  

3.3 Inredning 

3.3.1 Rensa bland madrasser och lekkuddar 

Madrasser, dynor och lekkuddar kan både i dess skumfyllning och i själva 

överdraget innehålla bland annat skadliga mjukgörare, flamskyddsmedel och 

tungmetaller. Madrasser, dynor och lekkuddar tillverkade innan 2007 ska helt 

bytas ut. Vid val av nya madrasser, dynor och lekkuddar välj de certifierade med 

Bra miljöval, Svanen eller Oeko-tex. Om möjligt, undvik helt de av PVC, då även 

de sorter som är godkända ur hälsosynpunkt har skadlig effekt på miljön. 

Använd madrassöverdrag i tyg och var noga med att tvätta dessa regelbundet. 
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3.3.2 Byt ut gamla möbler 

Byt ut soffor från 70- 80-talet. De innehåller sannolikt bromerade 

flamskyddsmedel. Vissa sorter bromerade flamskyddsmedel har förbjudits, 

därför är nya möbler bättre än gamla. Äldre soffor med skumgummi kan även 

innehålla andra ämnen som inte är hälsosamma, till exempel bly. 

 

3.4 Hygien och städning 

Generellt gäller att barn får i sig kemiska ämnen via huden, inandning eller om 

de har materialet direkt i munnen. En viktig källa till exponering av farliga 

ämnen är vanligt inomhusdamm. Ämnena samlas i damm som barnen andas in 

eller sväljer. Eftersom barn rör sig nära golvet är det viktigt med en god städning 

och hygien för att minska små barns exponering för farliga kemikalier och gifter.  

3.4.1 Tvätta händerna 

Det är viktigt att barnen tvättar händerna ofta. Eftersom barnen gillar att stoppa 

händerna i munnen är handtvätt ett effektivt sätt att minska till exempel 

flamskyddsmedel i kroppen. Att tvätta händerna är också ett sätt att få bort 

damm som fastnar på barns händer. Se till att barnen tvättar händerna efter att 

de varit ute och lekt för att minimera risken för exponering av gifter i exempelvis 

däckgungor. 

3.4.2 Städa bort damm 

Upprätta och följ ordentliga städrutiner. I samband med städning som rör upp 

damm, se till att barnen inte är i samma rum och vädra ordentligt. En 

förutsättning för att städningen ska kunna göras ordentligt är att ytorna hålls fria 

från leksaker. 

3.4.3 Tvätta textilier och mjukdjur 

Tvätta nyinköpta textilier såsom kuddar, filtar, överdrag och lakan för att minska 

risken från olika kemikaliebehandlingar. Tvätta även leksaker gjorda av textilier. 

Tvätta textilier och leksaker av textilier med jämna mellanrum samt vädra/skaka 

textilierna. Kemikalier ansamlas i damm som i sin tur fastnar på textilier. 

3.4.4 Rensa bland kemiska produkter 

Doftande produkter och konserveringsmedel kan framkalla allergier. 

Lokalvården i kommunens lokaler utförs på entreprenad. I 

utförandeföreskrifterna finns angivet att lokalvården skall kvalitetssäkras enligt 

SS 627801. Vid val av produkter skall kommunens lokala miljömål beaktas och 
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försiktighetsprincipen i miljöbalken 2 kap § 3 iakttas. Städkemikalier och 

rengöringsmedel skall där så är möjligt vara miljömärkta enligt ”Bra miljöval”, 

”Svanen” eller ”EU-Ecolabel”.  

3.5 Upphandling och inköp 

3.5.1 Ta fram inköpsvägledning 

För att underlätta för förskolepersonalen som gör inköp ska en 

inköpshandledning tas fram. Vägledningen ska innehålla generell information 

som är bra att känna till vid inköp och konkreta råd att tänka på. Den ska 

innehålla information om ämnena och kemikalier vi ska undvika och en 

förteckning över miljömärkningar att hålla reda på.  

3.5.2 Handla upp och köp in miljövänliga och allergivänliga 

hygienprodukter 

Den som köper in produkter till förskolan har ett ansvar att välja de bästa ur 

sortimentet. Inköp ska göras från upphandlad leverantör för respektive 

varukategori. Det ställer dock krav på att det finns bra produkter att välja på ur 

det upphandlade sortimentet.  

3.5.3 Skärp miljökraven i framtida upphandlingar 

I alla upphandlingar som görs ställs det miljökrav. Dessa krav behöver skärpas 

upp när det gäller kemikaliekraven inom produktgrupper för barn.  

 

 

3.6 Byggnad och utomhusmiljö 

3.6.1 Välj rätt material vid större ombyggnader eller nya förskolor  

Vid ny eller större ombyggnader av förskolor skall Folksams byggmiljöguide 

användas. Röd och gulmärkta material skall undvikas när bättre alternativ finns. 

Vid användning av rödmarkerade ska produktvalet kunna motiveras. Trä skall 

komma från skogsbruk som är certifierat enligt FSC eller PEFC. Mineralull skall 

om möjligt undvikas i invändiga ytskikt. PVC och sammansatta produkter 

innehållande formaldehyd och fenol undviks. 

3.6.2 Utred PVC golv i förskolor 

Äldre PVC-golv kan innehålla blyföreningar som stabilisator i materialet och 

mjukgörande ftalater. Kommunen ska under 2017 göra en enkel inventering av 
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golvtyperna i förskolorna för att se hur stor omfattningen av PVC-golv är. 

Ytterligare utredningar behöver göras innan beslut om att eventuellt byta ut 

golven tas. Vilket material golven eventuellt ska ersättas med behöver utredas 

ytterligare så att det säkert leder till en förbättring av inomhusmiljön. Det är 

viktigt att se helheten för ett golvmaterial och de kemikalier som eventuellt 

behövs vid städning. 

3.6.3 Skapa giftfri utomhusmiljö 

På barnens lekplatser och andra utemiljöer kan det finnas material som 

innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsa eller miljö, t.ex. bildäck, 

tryckimpregnerat trä, tjärasfalt mm. När utemiljöerna byggs om, eller när 

material byts ut, används material och produkter som är giftfria.  

3.7 Utbildning och kompetensutbildning 

3.7.1 Öka kunskapen om kemikalier och miljögifter 

Det är viktigt att personal utbildas inom området giftfria förskolor. Förslag på 

kompetenshöjande aktiviteter kan vara att ha regelbundna informationskvällar 

för föräldrar och personal, att gå på utbildning, exempelvis sådana som 

Ekocentrum anordnar, och/eller att köpa in litteratur. 

3.7.2 Utbildning i inköp för förskolepersonal 

För att underlätta för förskolepersonalen som gör inköp tas en 

inköpshandledning fram. Vägledningen innehåller generell information som är 

bra att känna till vid inköp och konkreta råd att tänka på. Den innehåller också 

information om ämnena och kemikalierna vi ska undvika och en förteckning 

över olika miljömärkningar att hålla utkik efter. I samband med att guiden 

lanseras kommer personal på förskolorna som gör mycket inköp få en kortare 

utbildning och introduktion i vad de ska tänka på. 

3.7.3 Sprida kunskap om handlingsplanen i arbetsgrupper 

Förskolor och andra som utpekats som ansvariga för åtgärder i denna 

handlingsplan ska arbeta med planen på arbetsplatsträffar eller liknande. Det 

är viktigt att handlingsplanen sprids i berörda verksamheter. 

 



 

13 

 

4 Implementering och tillämpning 

 Vad När Anvarig 

3.1.1 Rensa bort gammal elektronik 1 jan 2017 förskolechef 

3.1.2 Rensa bland plastleksaker kontinuerligt förskolechef 

3.1.3 Rensa bland icke-leksaker kontinuerligt förskolechef 

3.1.4 Rensa bland pysselmaterial kontinuerligt förskolechef 

3.2.1 Prioritera ekologiskt kontinuerligt kostchef 

3.2.2 Undvika konserver kontinuerligt kostchef 

3.2.3 Värm utan plast och teflon kontinuerligt kostchef/ 

förskolechef 

3.2.4 Rensa ut bland matredskap av plast kontinuerligt kostchef 

3.2.5 Undvika vinylhandskar 1 jan 2017 kostchef 

3.2.6 Spola vattenkranen kontinuerligt förskolechef 

3.3.1 Rensa bland madrasser och 

lekkuddar 

kontinuerligt förskolechef 

3.3.2 Byt ut gamla möbler kontinuerligt förskolechef 

3.4.1 Tvätta händerna kontinuerligt förskolechef 

3.4.2 Städa bort damm kontinuerligt städsamordnare 

3.4.3 Tvätta textilier och mjukisdjur kontinuerligt förskolechef 

3.4.4 Rensa bland kemiska produkter vid 

upphandling 

städsamordnare 

3.5.1 Ta fram inköpshandledning 1 feb  2017 upphandlings-

samordnare 

3.5.2 Handla upp och köp in miljövänliga 

och allergivänliga hygienprodukter 

kontinuerligt förskolechef 

3.5.3 Skärp miljökraven i framtida 

upphandlingar 

Ev maj 2017, 

senast maj 

2019 

upphandlings-

samordnare 

3.6.1 Välj rätt material vid större 

ombyggnader eller nya förskolor 

kontinuerligt projektledare 

tekniska 
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3.6.2 Utred PVC-golv i förskolor 1 okt 2017 fastighetschef 

3.6.3 Skapa giftfri utomhusmiljö 1 okt 2018 Fastighetschef 

3.7.1 Öka kunskapen om kemikalier och 

miljögifter 

kontinuerligt förskolechef 

3.7.2 Utbildning i inköp för 

förskolepersonal 

April 2017 förskolechef 

3.7.3 Sprida kunskap om handlingsplanen 

i arbetsgrupper 

kontinuerligt samtliga 
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5 Uppföljning 

Handlingsplanens åtgärder följs upp årligen. Aktiviteter på förskolor följs upp i 

samband med annan uppföljning som arbetsmiljörond eller egenkontroll. 

Tillsynsmyndigheten kan välja att rikta tillsynen inom området Giftfri förskola 

och samtidigt ställa krav enligt gällande lagstiftning inom området.  
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BILAGA 1- Ämnen och kemikalier att undvika 

Kemiska ämnen finns omkring oss i vardagen, saker vi har i vår omgivning 

släpper ifrån sig ämnen som hamnar i vår luft och samlas i dammet inomhus. 

Ämnen som inte är farliga i sig kan bli farliga då vi utsätts för flera ämnen 

samtidigt, detta kallas för cocktaileffekten. Därför ska vi utgå ifrån 

försiktighetsprincipen och alltid välja de bästa produkterna och det bästa 

alternativet ur miljö- och hälsosynpunkt. Barnets bästa ska alltid komma i 

främsta rummet. 

Ftalater 

Användningsområden: Ftalater används främst som mjukgörare i olika plaster. 

Påverkan: Ftalater är hormon- och reproduktionsstörande. De kan också orsaka 

risk för astma, luftvägsproblem och eksem. De farligaste ftalaterna förbjöds i 

leksaker 2007 men kan finnas i leksaker som är äldre än så. 

Exponering: Ftalater har en förmåga att läcka ur plasten och spridas till 

omgivningen. Barn kan få i sig ftalater genom huden, när de har plastmaterialet 

direkt i munnen eller genom att de andas in eller sväljer damm som ftalaterna 

samlats i. 

Bromerade flamskyddsmedel 

Användningsområden: En del produkter behandlas med flamskyddsmedel för att 

inte börja brinna så lätt, några exempel på sådana produkter är elektronik, 

textilier och stoppade möbler. 

Påverkan: Flamskyddsmedel kan vara hormonstörande, reproduktionsstörande, 

cancerframkallande och eventuellt ge inlärningssvårigheter. 

Exponering: Barn exponeras för flamskyddsmedel när de andas in eller sväljer 

damm som partiklarna samlats i. Flamskyddsmedel med PBT-ämnen är särskilt 

viktiga att undvika. 

Perfluorerade ämnen 

Användningsområden: Perfluorerade ämnen används för att göra produkter 

vatten-, smuts- och fettavisande. Exempel på en sådan produkt är stoppade 

möbler. Perfluorerade ämnen används också ofta i rengöringsmedel som 

fönsterputs och golvpolish. 

Påverkan: Ämnena kan vara cancerframkallande och ha reproduktionsstörande 

effekt. 
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Exponering: Barn får i sig ämnet genom att de andas in eller sväljer damm som 

perfluorerade ämnen samlats i. 

Bisfenol A (BPA) 

Användningsområden: Bisfenol A (BPA) används i tillverkningen av 

Polykarbonatplast som är en vanlig plast i leksaker. BPA förekommer även i 

andra plaster såsom polyuretanplast och PVC för att skydda materialen från att 

brytas ner. 

Påverkan: Tidigare forskning visar att BPA har hormonstörande och 

reproduktionsstörande effekter. Ämnet har också effekter på hjärnans utveckling 

och ökar risken för cancer. Ny forskning visar att BPA inte är lika farligt som 

forskare tidigare trott. Det finns osäkerheter när det gäller vissa hälsoeffekter på 

till exempel fortplantning, beteende och påverkan på immunförsvaret. För att ta 

hänsyn till dessa osäkerheter är Bisfenomal A ett av de ämnen som ska fasas ut i 

denna handlingsplan. 

Exponering: Den största källan till exponering av BPA är via maten eftersom 

livsmedel ofta förpackas och förvaras i plastförpackningar som innehåller ämnet. 

Det finns exempelvis i lacken på insidan av konservburkar. Barn kan även få i sig 

ämnet när de andas in damm eller har materialet direkt i munnen. 

Organofosfater 

Användningsområden: Organofosfater är en stor grupp ämnen som används som 

flamskyddsmedel, mjukgörare i plaster, i växtskyddsmedel och i golvpolish. 

Påverkan: En typ av organofosfat är klassad som cancerframkallande. 

Organofosfat kan också ge skador på hjärnan och nervsystemet. 

Exponering: Äldre madrasser i skumgummi med plastöverdrag kan innehålla 

organofosfater. Ämnena finns också i damm som barn får i sig när de andas eller 

som hamnar i munnen och sväljs ned. 

Bly 

Användningsområde: Bly är ett grundämne som kan förekomma i många olika 

produkter, exempelvis elektronik, vattenkranar, smycken/metalldetaljer på 

kläder och accessoarer och som tillsats i PVC-plast. 

Påverkan: Bly är reproduktionsstörande och cancerframkallande och påverkar 

nervsystemet och hjärnans utveckling. Bly kan även orsaka 

koncentrationsstörningar och inlärningssvårigheter. 

Exponering: Bly finns i livsmedel, vatten, olika konsumentprodukter och i 

dammet som barnen andas in och sväljer. 
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Kadmium 

Användningsområden: Kadmium är en metall som exempelvis kan finnas i äldre 

plastföremål, elektronik och smycken. 

Påverkan: Kadmium lagras i skelett och njurar och kan på lång sikt ge benskörhet, 

njurskador och orsaka cancer. 

Exponering: Den största exponeringen av kadmium sker genom maten. 

Kemikalier i textilier och tygleksaker 

Användningsområden: Under framställningsprocessen av textilier används många 

olika kemikalier, färgämnen och tillsatsämnen. 

Påverkan: Nonylfenoler är en kemikale som kan vara hormonstörande. 

Azofärgämnen är cancerframkallande och kan ge allergi. Kemikalier såsom 

formaldehyd, färgämnen, antimögelmedel och konserveringsmedel kan orsaka 

allergiska reaktioner. 

Exponering: Vid användande av textilierna. Tvätta därför nya textilier minst en 

gång innan de används. 

 

 



VÄGLEDANDE BUDGETDEBATT 2022 

BAKGRUND 

Tranemo kommun jobbar utifrån de tre hållbarhetsperspektiven social, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet. För att uppnå detta finns globala mål som gäller världen över, konkretiserade i Agenda 

2030. Den vägledande budgetdebatten 2022 kommer att fokusera på: 

o Social hållbarhet

o Ekologisk hållbarhet

UNDERLAG 

Se bifogad ”Regional utvecklingsstrategi 2030 ” 

FRÅGOR 

1. Vilka mål i Regional utvecklingsstrategi 2030 kan kommunen särskilt påverka genom aktiva

beslut och aktivt agerande?

2. Vilka mål i Regional utvecklingsstrategi 2030 är särskilt viktiga att kommunen riktar resurser

till för att uppnå?

3. Hur kan kommunens prioriteringar inom den sociala och ekologiska hållbarheten bidra till

den ekonomiska hållbarheten?
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Regional utvecklingsstrategi 
för Västra Götaland 2021  – 2030



Förord

DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN för Västra 
Götaland anger riktningen för det regionala utvecklings
arbetet 20212030. Strategin tar sin utgångspunkt i de 
stora samhällsutmaningarna och behovet av att ställa 
om mot ett mer hållbart och konkurrenskraftigt sam
hälle. Det behövs innovativa lösningar, tvärsektoriella 
angreppsätt och en konsekvent integrering av de tre 
hållbarhetsdimensionerna – ekonomiska, sociala och 
miljömässiga – i allt utvecklingsarbete. Strategin har 
tagits fram i enlighet med uppdraget i lag om regionalt 
utvecklingsansvar (2010:630).
 
CORONAPANDEMIN HAR FÖRÄNDRAT samhället och gjort 
framtiden än mer oviss. Pandemin har både snabbat på 
redan pågående förändringar inom exempelvis digitala 
tjänster och ändrat förutsättningarna för andra. Den 
omställning vi står inför behöver robusta strukturer, 
samtidigt som arbetet måste präglas av flexibilitet för 
hantera oväntade situationer, förändringar och kriser.

STRATEGIN HAR FORMATS efter många dialoger i länet med 
kommuner, universitet och högskolor, näringsliv, myndig
heter, föreningsliv och andra organisationer. Samtalen 
har betonat att omställningen kräver mod, handlingskraft 
samt respekt för mångfalden av intressen och förutsätt
ningar. Utmaningarna är gemensamma, och därför behöver 
de lösas i samverkan. Du är varmt välkommen att vara 
en del i det gemensamma arbetet för ett hållbart Västra 
Götaland.
 
Vänersborg, februari 2021

Johnny Magnusson

Ordförande regionstyrelsen
Västra Götalandsregionen

Ann-Sofi Lodin

Regiondirektör
Västra Götalandsregionen

Kristina Jonäng

Ordförande 
regionutvecklingsnämnden
Västra Götalandsregionen

Helena L Nilsson

Regionutvecklingsdirektör
Västra Götalandsregionen
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Tillsammans ställer vi om 
Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska ha möjlighet att leva ett gott liv. 
Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är 
vår gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbart samhälle.

DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN anger en riktning 
för hur viktiga målsättningar ska uppnås. Den beskriver 
mål och prioriteringar för områden där takten i omställ
ningen behöver öka fram till 2030, och den fokuserar på 
områden som utvecklas dels genom samarbete mellan 
organisationer och sektorer, dels genom samverkan mellan 
lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

För att ställa om till ett hållbart Västra Götaland behöver 
vi möta ett antal samhällsutmaningar parallellt. Ingen kan 
lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan 
vi bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Vi som genomför strategin

Vi som varit med och tagit fram strategin och ska bidra 
till att den genomförs är näringslivet och dess organisa
tioner, länets 49 kommuner och fyra kommunalförbund, 
akademi och forskningsinstitut, det civila samhället, 
Västra Götalandsregionen samt länsstyrelsen och andra 
statliga myndigheter. Vi har alla olika ansvar, resurser och 
kunskaper, och strategin är plattformen för vår samverkan 
och för ett kraftfullt genomförande.

SÅ HÄNGER DET IHOP

Strategin tar sin utgångspunkt i Vision 
Västra Götaland – Det goda livet. 

Det goda livet förutsätter en hållbar utveckling i tre dimensioner – ekonomisk, 
social och miljömässig hållbarhet. Dessa tre dimensioner är beroende av varandra 
och förstärker varandra. 

Den regionala utvecklingsstrategin bidrar till det regionala genomförandet av 
internationella och nationella utvecklingsstrategier. På global nivå finns Agenda 
2030 med 17 globala hållbarhetsmål. På europeisk nivå finns EU:s tillväxtstrategi 
Den gröna given för en rättvis omställning till en hållbar ekonomi och med mål 
och åtgärder för klimatneutralitet fram till 2050. På nationell nivå finns Strategin 
för hållbar regional utveckling. 

Strategin samspelar också med tre andra regionala måldokument som är antagna 
av regionfullmäktige. Dessa måldokument är Strategi för hälso- och sjukvårdens 
omställning i Västra Götalandsregionen, Regionalt trafikförsörjningsprogram 
och Kulturstrategi Västra Götaland.

Den regionala utvecklingsstrategin vägleder kommuner, kommunalförbund, 
näringsliv, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället samt länsstyrelsen 
och andra statliga myndigheter i det gemensamma arbetet med regional utveckling. 
Strategin och regionfullmäktiges budget styr tillsammans Västra Götalandsregionens  
satsningar på regional utveckling.

INLEDNING
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Så läser du den regionala 
utvecklingsstrategin
Den regionala utvecklingsstrategin pekar ut riktningen för vårt 
gemensamma arbete för Västra Götalands utveckling. Strategin 
består av ett mål, fyra långsiktiga prioriteringar och fyra 
tvärsektoriella kraftsamlingar.

STRATEGINS MÅL pekar ut riktningen fram till 2030 och handlar om behovet av att 
ställa om Västra Götaland till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Målet 
konkretiserar vad en sådan omställning innebär ur ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt perspektiv.

DE LÅNGSIKTIGA PRIORITERINGARNA gäller fram till 2030 och beskriver de fyra 
viktigaste områdena för gemensamma insatser för att klara omställningen till 
ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

DE TVÄRSEKTORIELLA KRAFTSAMLINGARNA gäller fyra år i taget och revideras en gång 
per mandatperiod. Syftet är att förstärka arbetet med de långsiktiga 
prioriteringarna genom riktade resurser och samverkan.

GENOMGFÖRANDET sker i dialog och samverkan, med utgångspunkt i kunskap och 
lärande. Fyra vägledande principer utmanar och guidar oss.

Figuren beskriver den regionala utvecklingsstrategins olika delar 

och hur de förhåller sig till varandra. Strategin har ett mål, fyra 

långsiktiga prioriteringar och fyra tvärsektoriella kraftsamlingar. 

Robust och sammanhållet  •  Jämlikt och öppet  •  Fossiloberoende och cirkulärt

STRATEGINS MÅL 2030

Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för 
omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

TVÄRSEKTORIELLA KRAFTSAMLINGAR

LÅNGSIKTIGA PRIORITERINGAR 

Stärka 
innovationskraften

Bygga 
kompetens

Knyta samman 
Västra Götaland

Öka 
inkluderingen

Fullföljda studier Digitalisering Elektrifiering Cirkulära affärsmodeller

INLEDNING



Strategins mål
– pekar ut riktningen fram till 2030 och handlar om behovet av 
att ställa om Västra Götaland till ett hållbart och konkurrenskraftigt 
samhälle. Målet konkretiserar vad en sådan omställning innebär ur 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.
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STRATEGINS MÅL

Strategins mål
Nyckeln till ett långsiktigt konkurrenskraftigt och attraktivt 
Västra Götaland är vår gemensamma förmåga till innovativ 
omställning inom en rad områden. Strategins mål pekar ut 
riktningen för Västra Götalands utveckling till 2030 och det 
formuleras enligt följande:

Tillsammans gör vi Västra Götaland 
  

till ett föredöme för omställning till ett 
hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Målet konkretiserar och balanserar vad en sådan omställning 
innebär ur ett ekonomiskt, ett socialt och ett miljömässigt 
perspektiv: Ett Västra Götaland som ställer om är robust 
och sammanhållet, jämlikt och öppet samt fossiloberoende 
och cirkulärt.

Robust och sammanhållet

I det robusta Västra Götaland kan samhället möta både 
kända och oförutsedda utmaningar och vända dessa till 
möjligheter. Näringslivet har hög konkurrenskraft och en 
internationell erkänd förmåga att hantera tekniska utveck
lingssprång, behovet av nya kompetenser och ekonomiska 
förändringar. Akademin bidrar genom att tillhandahålla 
forskning i framkant samt relevant kompetensförsörjning 
och kompetensutveckling. Det finns en god beredskap att 
möta effekterna av ett förändrat klimat och andra omvälvande 
händelser. Det sammanhållna Västra Götaland känneteck
nas av en hållbar och förbättrad tillgänglighet och ett väl

färdssystem med god demokratisk förankring som gör att 
invånarna känner sig trygga. Tillgången till föreningsliv och 
kultur ger tillhörighet och ökat välbefinnande hos invånarna. 
Varje människas potential blir sedd och förverkligad.

 Jämlikt och öppet

I det jämlika Västra Götaland deltar varje människa i samhället 
på jämställda och jämlika villkor. Samhället är inkluderande 
och transparent, och invånarna känner sig delaktiga. Olika 
platsers förutsättningar tas tillvara och det finns ett samspel 
och utbyte mellan platser. 
Det öppna Västra Götaland är integrerat med omvärlden 
och har ett rikt utbyte nationellt och internationellt. Genom 
goda relationer och samarbete med våra grannregioner bidrar 
vi till en hållbar utveckling både lokalt och globalt.

Fossiloberoende och cirkulärt

I det fossiloberoende och cirkulära Västra Götaland är den 
privata och offentliga sektorn en föregångare som inspirerar 
och påverkar både det nationella och det internationella 
miljö och klimatarbetet.  Takten i klimatomställningen ökar, 
med minskade utsläpp från både produktion och konsumtion 
som följd. Användningen av råvaror minskar.  
Fossila bränslen och material ersätts med resurseffektiva och 
biobaserade produkter och tjänster, samtidigt som den bio
logiska mångfalden bevaras. I ett fossiloberoende och cirku
lärt Västra Götaland kan och vill invånarna göra hållbara val 
och bidra med kreativa lösningar som begränsar miljö  och 
klimatpåverkan. 

SILOBEROENDE & CIRKULÄR
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STRATEGINS MÅL 2030

Tillsammans gör vi 
Västra Götaland till ett 

föredöme för omställning 
till ett hållbart och 

konkurrenskraftigt samhälle.



Goda förutsättningar
i Västra Götaland 
Västra Götaland har 1,7 miljoner invånare och består av 49 kommuner. Länet är 
stort till ytan och består av landsbygd, små och stora tätorter och städer. I Västra 
Götaland finns stora naturresurser med vatten, skogar och jordbruksmark som bas 
för konkurrenskraftiga näringar, där det rika naturlivet, den långa kuststräckan 
och de många sjöarna även gör länets olika delar attraktiva att besöka, leva och 
verka i. I Västra Götaland finns också flera unika kulturarv, ett aktivt kulturliv 
och ett engagerat civilsamhälle. Det finns en mångfald av branscher och företag 
som har stor betydelse för utvecklingen såväl i Västra Götaland som nationellt 
och internationellt.
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VÄSTRA GÖTALANDS GEOGRAFISKA struktur består av fyra regi
onala kärnor – Göteborg, Borås, Skövde och Trollhättan–
Vänersborg–Uddevalla. Samtliga dessa är betydelsefulla utifrån 
läge, storlek och funktion, där Göteborgsregionen är till
växtmotor för ett större omland. Göteborg har också en 
särskild roll som centrum för länets arbetsmarknad, forskning 
och innovation, logistik och transport samt internationella 
utbyten. 

ALLA ORTER OCH platser i Västra Götaland binds samman i ett 
nätverk av funktioner med digital och fysisk infrastruktur, 
både inom och utanför länets och landets gränser, där en 
regional helhet skapas av platser som utvecklas utifrån sina 
respektive förutsättningar och möjligheter. 

VÄSTSVERIGE ÄR EN av de regioner i världen där det satsas mest 
på investeringar i forskning och utveckling i förhållande till 
ekonomins storlek, och industrin står för en stor del. Globalt 
verksamma företag, lärosäten, starka forskningsmiljöer samt 
välutvecklade strukturer för entreprenörskap och innovation 
gör Västra Götaland till en ledande region inom både forsk
ning och utveckling. Därtill har det öppna och dynamiska 
kulturlivet både nationell och internationell lyskraft. Våra 
framstående forsknings och utbildningsmiljöer och kulturen 
bidrar tillsammans till attraktivitet och utveckling.

I VÄSTRA GÖTALAND finns många starka och unika branscher 
och företag som har stor betydelse i ett internationellt perspek
tiv. Flera branscher, till exempel transportmedelsindustrin, 
befinner sig mitt i stora omvandlingar som kräver både inn
ovation och förändrade kompetenser. I en öppen och inter
nationellt konkurrensutsatt region som Västra Götaland 
påverkas näringslivet tidigt av konjunktursvängningar. 

EFTER MÅNGA ÅR av tillväxt i sysselsättning har coronapandemin 
slagit hårt mot flera branscher. Besöksnäring, handel och 
restaurang, inklusive många små och medelstora företag, 
har drabbats särskilt hårt. Hela samhället har påverkats på 
ett fundamentalt sätt med stigande arbetslöshet som följd. 
Men tack vare vårt samlade regionala utvecklingsarbete har 
vi en robust grund att stå på för att möta kriser.

Ett samlat och strategiskt 
regionalt utvecklingsarbete

Det regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland är lång
siktigt strategiskt och omfattar utveckling inom kultur och 
upplevelser, föreningsliv, kompetensförsörjning, näringsliv, 
forskning och innovation, miljö och klimat. Det omfattar även 
samhällsplanering av infrastruktur, bredband, kollektivtrafik 
och platsers utveckling samt arbete med folkhälsa, jämställd
het, antidiskriminering och mänskliga rättigheter. 

DET FINNS EN LÅNG tradition av att offentlig sektor, näringsliv, 
akademi och det civila samhället agerar tillsammans i Västra 
Götaland, både inom länet, med grannregioner och i olika 
internationella samarbeten. Etablerade samarbetsmiljöer, stabi
la strukturer och en mångfald av människor ger resurser och 
förutsättningar att omsätta kunskap och engagemang i hållbara 
lösningar. Det regionala utvecklingsarbete som kännetecknar 
Västra Götaland är en styrka för att åstadkomma en innovativ 
omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.  
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Samhällsutmaningar 
som drivkraft
Västra Götaland har ett bra utgångsläge men vi behöver samtidigt möta ett 
antal regionala och globala utmaningar. Detta innebär att stora samhällssystem 
behöver ställas om och förändras i grunden, inte minst för att begränsa den 
globala uppvärmningen. Komplexiteten i de flesta samhällsutmaningarna gör 
att innovativa lösningar behöver arbetas fram gemensamt och tvärsektoriellt 
utifrån Västra Götalands förutsättningar och styrkor. Ett utvecklingsarbete 
som tar sin grund i samhällsutmaningarna ger kraft i omställningen till ett 
hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. 

Strategin tar sin utgångspunkt 
i följande samhällsutmaningar:

Effekterna av klimatpåverkande utsläppen blir allt mer allvarliga och 
den biologiska mångfalden är akut hotad. 

Industrin är starkt internationellt beroende och den globala konkurrensen 
ökar. Utvecklingen inom digitalisering, automatisering och artificiell 
intelligens innebär behov av ny kunskap och nya kompetenser.

Bristen på vissa kompetenser är stor inom både privat och offentlig sektor 
samtidigt som många saknar arbete.

Invånarnas tillgång till arbete och samhällsservice skiljer sig allt mer åt 
beroende på var i länet de bor.

De socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. 
Många invånare känner sig inte delaktiga i samhället.

Många barn och unga lämnar grundskolan och gymnasiet utan godkända 
betyg. En allt större andel yngre än äldre är inte nöjda med livet och alltför 
många barn och unga lider av psykisk ohälsa.

Internationella kriser ökar sårbarheten hos företag och samhällets organisationer. 
Det gör det viktigt med en väl fungerande regional krisberedskap. 

$

$

$

$

$

$

$
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Fyra långsiktiga
prioriteringar
– gäller fram till 2030 och beskriver de fyra viktigaste områdena för 
gemensamma insatser för att klara omställningen till ett hållbart och 
konkurrenskraftigt samhälle.
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Strategin pekar ut fyra långsiktiga 
prioriteringar fram till 2030
Prioriteringarna beskriver de fyra viktigaste områdena där vi behöver samverka och göra gemensamma 
insatser för att ställa om Västra Götaland till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Områdena 
griper in i varandra och bygger vidare på Västra Götalands samlade och strategiska regionala utvecklings
arbete. Samtidigt är det områden där förändringstakten måste accelerera eller där den gemensamma 
beredskapen bör stärkas för att vi ska klara ett antal banbrytande förändringar. 

LÅNGSIKTIGA PRIORITERINGAR

Stärka innovationskraften

– för ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant

Bygga kompetens

– för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande

Öka inkluderingen

– för tillit och sammanhållning

Knyta samman Västra Götaland

– för hållbar och förbättrad tillgänglighet

Strategin prioriterar områden som är långsiktigt strategiskt viktiga för Västra Götalands 

utveckling och där det behövs samverkan och gemensamma insatser för att klara av att ställa 

om till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

LÅNGSIKTIGT

KORTSIKTIGT

SAMVERKAN
KRÄVS

ENSKILD
AKTÖR

Regional 
utvecklingsstrategi
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LÅNGSIKTIGA PRIORITERINGAR

Stärka innovationskraften
– för ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant

Att stärka innovationskraften handlar om att nyttiggöra kunskap och 
utveckla idéer med potential att både skynda på omställningen och skapa 
värde i privat och offentlig sektor. Det omfattar insatser för att öka 
entreprenörskap och nyföretagande och stimulera de mindre företagens 
innovationskraft, satsningar på internationellt starka kluster och utvecklade 
test- och demonstrationsplattformar.

I ETT ROBUST och fossiloberoende Västra Götaland bygger vi 
vidare på vår långa erfarenhet av nära samarbete mellan 
kunskapsintensiv industri, akademi, forskningsinstitut och 
offentlig sektor. Det gör oss attraktiva som internationell 
samarbetspart och som plats för etableringar och investeringar. 
Genom att tydligt rikta satsningar för en innovativ omställ
ning till hållbarhet bidrar vi till de globala hållbarhetsmålen 
samtidigt som Västra Götaland vinner konkurrensfördelar. 

SAMVERKAN OCH KUNSKAPSÖVERFÖRING blir allt viktigare när 
traditionella branscher vävs samman på nya sätt. Förändrings
takten ökar tack vare de små och medelstora företagens inn
ovationsförmåga och snabba rörlighet. Det bidrar till nya 
produkter och tjänster på marknaden, vilket i sin tur är 
betydelsefullt för sysselsättningen i Västra Götaland. Det 
finns en potential att öka företagens lönsamhet och skapa 
fler jobb när innovationsförmågan stärks, men här krävs 
satsningar på internationalisering, kompetens och kunskaps
utveckling i samverkan med institut och akademi. 

GENOM FORTSATTA SATSNINGAR på forsknings och innovations
miljöer kan små och stora företag mötas och skapa större 
värden i samverkan med akademi, offentlig sektor och andra 
organisationer. Tillgången till nätverk är viktig dels för företa
gens tillväxt, dels för att företagen ska stanna i Västra Götaland. 

HELA DET DYNAMISKA systemet behövs, med allt från stora 
kunskaps och expor tintensiva företag, underleverantörer 
och tjänsteföretag till bredden av innovativa små och medel
stora företag. De entreprenöriella inslagen i skola, högre 
utbildning och forskning är viktiga för att långsiktigt stärka 
företagsamhet och kapacitet för förnyelse.

I Västra Götaland finns områden av särskilt stor betydelse 
för regionens konkurrenskraft och tillväxtpotential, och 
strategin ska stärka förutsättningarna för innovativ omställ
ning och hållbar utveckling inom följande områden: 
• Hållbar industri rymmer såväl produktion, nya material, 

resurseffektiv process och produktutveckling, och industri
nära tjänster som digitalisering, energiförsörjning och 
cirkulära affärsmodeller. 

• Hälsa och life science inbegriper utveckling av läkemedel, 
medicinteknik, välfärdsteknik och innovationer inom 
hälso  och sjukvård, med fokus på precisionshälsa och 
användning av digitaliseringens möjligheter.

• Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi 
med fokus på produktion och vidareförädling. Det handlar 
om de marina och maritima, agrara och skogliga näringarna 
samt om resurser knutna till sol och vind.

• Framtidens mobilitet samlar styrkan i fordons, flyg 
och rymdindustrin. Här inkluderas både person och 
godstransporter samt logistik, elektrifiering och ökad 
tillgång till nya typer av tjänster. 

• Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar 
inbegriper områden som evenemang, film, spel och mode. 
Dessa områden är av stor vikt för regionens attraktionskraft.

TEST OCH DEMONSTRATION av innovationer i både pilotform 
och verklig miljö är ett sätt att hantera olika perspektiv, 
komplexitet och risker för att på så sätt möta behovet av att 
snabbt kunna skala upp. Det minskar också tiden till praktisk 
användning och kan forma en tidig hemmamarknad för 
globalt framväxande lösningar. 

NYA INNOVATIONER MÅSTE integrera teknik och affärsmodeller 
med etik, lagar och regler. Offentlig sektor behöver efterfråga 
och driva på olika satsningar för förnyelse. Här kan offentlig– 
privat samverkan driva på omställningen genom att attrahera 
kompetenser och kapital för utveckling och produktion. Ett 
aktivt deltagande i europeiska samarbeten kan synliggöra och 
sprida våra exempel internationellt och ge oss inspiration 
och kunskap vidare i arbetet.

INNOVATIONS- OCH UTVECKLINGSKRAFTEN ökar när mångfald 
och jämställdhet betraktas som konkurrensfördelar. Sociala 
innovationer är viktiga i omställningen till ett hållbart sam
hälle. När invånarnas delaktighet och kreativitet, särskilt 
barns och ungas skaparförmåga, tas tillvara utvecklas 
morgon dagens innovationer, tjänster och företag. Såväl 
privat och offentlig som ideell sektor behöver bidra till nya 
lösningar som gör att människor mår bra och känner sig 
trygga och delaktiga i vardagen.

Exempel på långsiktigt viktiga insatsområden 
för att stärka innovationskraften:

$ Utveckla och nyttiggör skalbara idéer med 
potential att öka takten i omställningen genom 
bland annat innovationsmiljöer för samverkan 
mellan näringsliv, akademin och offentlig sektor.

$ Främja nyföretagande, företagsetableringar och 
bidra till ökad konkurrenskraft och föränd rings-
förmåga i små och medelstora företag. 

$ Stimulera entreprenörskap och ta tillvara barns 
och ungas kreativitet och färdigheter.

$ Öka den internationella konkurrenskraften genom 
satsningar på exempelvis hållbar och fossilobero ende  
industri, hälsa och life science, hållbar mobilitet, 
livsmedel, biobaserade material och förnybar 
energi samt besöksnäring och kulturella och 
kreativa näringar.
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LÅNGSIKTIGA PRIORITERINGAR

Bygga kompetens
– för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande

Att bygga kompetens handlar om att tillgången till kunskap och 
kompetens är avgörande för att samhället ska utvecklas. Utbildning 
och arbete är grunden för att människor och företag ska växa. 
Omställningen kräver också att vi lär och agerar utifrån ny kunskap 
och ändrade förutsättningar. När behovet av kompetens snabbt 
förändras blir möjligheterna till livslångt lärande allt viktigare.

DET FINNS FLERA utmaningar i att möta framtidens arbets
marknad. Behovet av kompetens förändras till följd av 
digitalisering, automatisering och höga krav på hållbarhet. 
Därför blir förmågan att se vilken kompetens som behövs 
i framtiden och att ställa om till nya arbetsuppgifter allt 
viktigare. 

VI BEHÖVER ARBETA systematiskt med kompetensväxling och 
livslångt lärande utifrån arbetsmarknadens behov. För att 
Västra Götaland ska bli fossiloberoende och cirkulärt krävs 
nya kompetenser och att vi nyttiggör ny forskning. Även 
kriser i form av till exempel pandemier påverkar arbetsmark
naden i stor utsträckning och kan leda till hela branscher 
kan omformas snabbt.

ARBETEN MED HÖGRE utbildningskrav har under en längre tid 
koncentrerats till urbana områden, samtidigt som många 
nyckelkompetenser i dag finns på en global arbetsmarknad. 
För att klara konkurrensen om kompetens och arbetskraft 
behöver hela Västra Götaland vara en attraktiv plats att bo och 
verka på. Genom att vidga arbetsmarknaden över regionala 

och nationella gränser ökar möjligheten att klara omställ
ningen. En positiv effekt av coronapandemin är att möjlig
heterna till utbildning och arbete på distans har utvecklats 
och troligen kommer bli en självklar del av utbildning och 
arbetsliv i framtiden.

NÄR VISSA YRKEN förändras eller försvinner och andra inträder 
behövs nya sätt att arbeta med livslångt lärande och bildning 
i form av exempelvis fortbildning, kompetensutveckling, 
validering och strategisk kompetensförsörjning. Det behövs 
både bredd och spets inom universitet och högskolor, yrkes
utbildning, utbildning vid folkhögskolor samt bildning vid 
studieförbund och föreningar. Utbildningar behöver bli mer 
attraktiva för fler invånare. De behöver också anpassas 
snabbare och utveckla sätt att möta de förändringar vi står 
inför. Här ger digitaliseringen ger stora möjligheter. 

MATCHNINGEN MELLAN UTBUD och efterfrågan på kompetens 
förutsätter ett nära samarbete mellan utbildningsanordnare, 
arbetsförmedling, arbetsgivare och branschföreträdare och 
underlättas av en större arbetsmarknad. Det handlar om 

vidareutbildning, kompletteringsutbildning och en andra 
chans för personer vars utbildningsbakgrund och kompetens 
inte möter kraven på arbetsmarknaden. Samtidigt är det 
viktigt att utveckla validering av kunskap och kompetens, 
särskilt bland nyanlända, som ett stöd för att människor 
lättare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Både det 
offentliga och det privata arbetslivet behöver bli bättre på 
att ta tillvara mångfalden av arbetskraft.Arbetsmarknaden 
kan bli mer jämställd genom ett aktivt arbete för att minska 
könsstereotypa utbildnings  och yrkesval. 

UTVECKLING INOM BÅDE privat och offentlig sektor förutsätter 
tillräckligt med arbetskraft med efterfrågad kompetens. 
Saknas detta kan effekten bli att företag flyttar sin verksamhet 
ut ur landet och att den offentliga sektorn inte kan upprätt
hålla välfärden och viktiga samhällsfunktioner. Enskilda 
företag och organisationer har behov av att både nyanställa 
kvalificerad arbetskraft och utbilda befintlig personal. 
Dessutom förväntas efterfrågan på kompetens stiga inom 
flera stora yrkesgrupper samtidigt som många går i pension 
och andelen personer i arbetsförålder minskar.

 Exempel på långsiktigt viktiga
insatsområden för att bygga kompetens:

$ Öka möjligheten till kompetensutveckling 
och kompetensomställning för att möta 
teknikskiften och arbetsmarknadens 
förändrade behov.

$ Förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

$ Utveckla samarbetet mellan utbildning-
sanordnare, arbetsförmedling, arbetsgivare 
och branschföreträdare. 

$ Ta tillvara och utveckla hela arbetskraftens 
kompetens och underlätta för fler att 
etablera sig på arbetsmarknaden.



REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI   
VÄSTRA GÖTALAND 2021–2030 14

LÅNGSIKTIGA PRIORITERINGAR

Öka inkluderingen
– för stärkt tillit och sammanhållning 

Att öka inkluderingen handlar om att skapa förutsättningar för 
alla individer att kunna vara aktiva i arbets- och samhällsliv. Det 
handlar också om att öka människors tillit till varandra, till samhället 
och till demokratin. Att stärka barn och ungas förutsättningar och 
möjligheter är grunden. 

VARJE MÄNNISKA SKA kunna använda sin fulla potential i ett 
jämlikt och sammanhållet Västra Götaland, och tilliten mel
lan människor och till samhället i stort är grunden för en 
fungerande demokrati. Det regionala utvecklingsarbetet ska 
vägledas dels av människors villkor, rättigheter och olika 
behov, dels av människors möjlighet till delaktighet.
 
TILLSAMMANS BEHÖVER VI öka möjligheterna för fler människor 
att arbeta och ha en egen försörjning. Insatser behövs bland 
annat vad gäller utbildning, språkkunskaper och validering. 
Dessutom stärks invånarnas livskvalitet och möjlighet till 
arbete med tillgången till sociala nätverk och mötesplatser. 
Kultur och föreningsliv är ett socialt kitt som bygger attraktiva 
samhällen och bidrar till nya perspektiv, gemenskap och 
god hälsa. 

DE SOCIOEKONOMISKA KLYFTORNA måste minska. Vi behöver 
säkerställa att inga invånare känner sig utestängda från möj
ligheten att delta i samhällslivet. Det är nödvändigt med 

insatser för att alla ska ta del av den digitala utvecklingen; 
inte minst handlar det om att stärka invånarnas medie och 
informationskunnighet.

FÖRUTSÄTTNINGARNA ATT DELTA i samhällslivet varierar beroende 
på var man bor samt på ursprung, utbildning, ålder, kön, 
fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och en rad andra 
faktorer. Här har utbildning och ekonomi ett avgörande 
inflytande över människors hälsa och deras möjlighet att delta 
i arbetslivet. Utrikes födda har dock en längre väg in på arbets
marknaden än inrikes födda. Dessutom har coronapandemins 
effekter har slagit olika beroende på socioekonomiska förut
sättningar, där utsatta grupper har drabbats hårdast. 

BÄTTRE MÖJLIGHETER TILL jämlik hälsa och utbildning för 
barn och unga är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet 
Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga 
goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet 
betyder mycket för deras välmående och deras möjlighet till 

framtida försörjning och hälsa. Barn och ungas egenmakt 
och framtidstro stärks när de ges förutsättningar och möjlig
het till delaktighet i frågor som berör dem. 

BOENDET OCH DEN offentliga miljön har stor betydelse för att 
motverka utanförskap och segregation. Tillgång till bostäder 
är en välfärdsfråga och boendesegregationen behöver minska. 
Det är viktigt att skapa attraktiva och stimulerande livsmiljöer 
– både för dem som lever och verkar på en plats och för besö
kare. Tillgången till kommunikationer behöver bättre möta 
invånarnas behov, samtidigt som klimatpåverkan måste 
minska.

Exempel på långsiktigt viktiga
insatsområden för att öka inkluderingen:

$ Ge fler möjlighet till utbildning och egen 
försörjning.

$ Skapa förutsättningar för större samhörighet 
och tillit mellan människor och till samhället.

$ Stärka barn och ungas möjligheter till en bra 
start i livet.
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Knyta samman Västra Götaland
– för hållbar och förbättrad tillgänglighet 

Att knyta samman Västra Götaland handlar om att öka närheten mellan 
olika delar av länet men också med grannregioner, övriga Sverige och andra 
länder. Vi vill göra det möjligt för människor och företag att nå varandra 
och ha ett utbyte med omvärlden. Samhällsplanering och regional fysisk 
planering är viktiga delar av framtidens lösningar. En samordnad planering 
för bebyggelse och transport behövs för att göra transporterna hållbara. 

ETT ÖPPET, SAMMANHÅLLET OCH fossiloberoende Västra Götaland 
är ett transporteffektivt samhälle där nödvändiga transporter 
samordnas och koordineras med övrig samhällsplanering. 
Det för med sig att det finns goda möjligheter att pendla till 
utbildning och arbete samt att tillgången till service och kultur 
utvecklas. Västra Götaland verkar i en global omvärld, där 
samverkan inom EU är viktig för att lösa klimatutmaningarna. 
Förutsättningarna för en stark region ökar genom att infra
strukturen utvecklas regionalt, nationellt och internationellt 
– inte minst i samverkan med våra grannregioner och med 
Norge, Danmark och Tyskland. Västra Götalands ortstruktur 
med omgivande landsbygder skapar de geografiska förutsätt
ningarna för utveckling. Vår geografiska flerkärniga struktur 
med Borås, Skövde och Trollhättan–Vänersborg–Uddevalla samt 
Göteborg som nav bidrar till en robust utveckling i hela länet. 

JÄRNVÄGEN FORTSÄTTER ATT vara grunden i ett hållbart transpor t  
system för både personer och gods. Men det krävs stora 
investeringar för att öka järnvägsnätets kapacitet och flytta över 
transporter från väg till järnväg. Det sätter fokus på vår 
gemensamma förmåga att hitta nya finansierings lösningar  

och att länets kommuner och Västra Götalands regionen 
fortsatt står enade i att prioritera investeringar i infrastruktur. 

SKANDINAVIENS STÖRSTA HAMN ligger i Göteborg, och 
sjöfarten är avgörande för svensk export och import. Västra 
Götaland är därtill Sveriges transport  och logistikcentrum 
med flera geografiskt utspridda noder där flera transportslag 
möts. Möjligheterna är stora att utveckla, demonstrera och 
sprida hållbara lösningar för transport och logistik. 

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT resa hållbart är beroende av 
invånarnas geografiska tillgänglighet till olika platser. Därför 
måste lösningarna anpassas till geografiska skillnader och 
behoven hos invånare och företag. Kollektivtrafiken behöver 
vara konkurrenskraftig gentemot bilen och potentialen är 
stor att öka gång  och cykelresorna för kortare vardagsresor. 
Med riktade investeringar och information kan andelen 
hållbara godstransporter och personresor öka. 
Mobilitetstjänster för personresor i olika former är i en tidig 
utvecklingsfas, men det krävs ytterligare satsningar på 
tjänsteutveckling och för att främja nya beteendemönster. 

  

DEN REGIONALA SAMHÄLLSPLANERINGEN behöver vidareutvecklas 
och samplaneras för att bättre hantera långsiktiga utmaningar 
inom exempelvis gods och persontransport, bebyggelse
planering, energiförsörjning och klimatanpassning. 
Lokalisering av verksamheter, arbetsplatser, bostäder och 
service samt digitalisering kan bidra till mer jämlika villkor 
för invånarna och minska klimatpåverkan. 

I DEN MER detaljerade planeringen finns utmaningar i att 
hitta balansen för en hållbar markanvändning. Det ökar 
behovet av samverkan inom fysisk planering. Här är en 
välutvecklad myndighetssamverkan mellan lokal, regional 
och nationell nivå avgörande, eftersom ansvaret är delat 
mellan olika parter. 

FLER METODER BÖR utvecklas för platsutveckling och gestaltning 
av livsmiljöer. På så sätt kan vi åstadkomma en hållbar stads 
och landsbygdsutveckling och ta tillvara olika platsers specifika 
förutsättningar för en lokal utveckling. Det handlar om att 
engagera invånare, föreningsliv, företag och kommun att 
gemensamt delta i platsens utveckling. En utgångspunkt är 
kulturarvet och den historia som utgör platsens identitet. 

MÄNNISKORS LIV PÅVERKAR och påverkas av hur omgivningen 
är utformad. Här ska det offentliga gå före och uppmuntra till 
inkluderande och långsiktigt hållbara livsmiljöer, där invånare 
trivs och känner sig delaktiga. Det handlar om att engagera 
invånarna att delta i samhällsbyggnadsprocesser och göra sina 
röster hörda. En samverkan runt platsen gör det möjligt att 
hitta synergier mellan områden och underlättar utveckling 
inom bland annat offentlig och kommersiell service. 

DIGITALISERINGEN KAN ÖKA resurseffektiviteten och utvecklingen 
av smarta tekniklösningar, tjänster och affärsmodeller. 
Utbyggnadens av fast och mobilt bredband är av största vikt 
för att invånare och företag i hela Västra Götaland ska 
kunna bidra till och ta del av tjänster, service och kontakter. 

 Fasta och mobila bredbandsnät är en förutsättning för 
digitalisering av tjänster, för distansarbete och för 
näringslivets utveckling samt ett minskat transportbehov. 

Exempel på långsiktigt viktiga insatsområden 
för att knyta samman Västra Götaland: 

$ Samverka inom regional fysisk planering.

$ Utveckla transportinfrastrukturen och öka 
andelen hållbar mobilitet.

$ Fortsätta utbyggnaden av fast och mobilt 
bredband i hela länet.

$ Förbättra förutsättningarna för platsutveckling.

$ Öka samverkan nationellt och internationellt. 

Prioriterade infrastrukturstråk

Prioriteringar av transportsystemets infrastruktur för 
Västra Götaland sker var fjärde år i en nationell plan 
för transportsystemet och i regional plan för transport-
 infrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029. Västra 
Götalandsregionen har i samverkan med kommunal-
förbunden tagit fram ett inriktnings underlag för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland med en 
långsiktig viljeinriktning för transportsystemets 
utveckling. Dessutom har parterna enats om priori-
teringar och påverkan för nationella satsningar i 
dokumentet Västsverige har växtvärk.
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Fyra tvärsektoriella
kraftsamlingar
– gäller fyra år i taget och revideras en gång per mandatperiod. Syftet är 
att förstärka arbetet med de långsiktiga prioriteringarna genom riktade 
resurser och samverkan.
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Strategin innehåller fyra
tvärsektoriella kraftsamlingar

Strategin innehåller fyra tvärsektoriella kraftsamlingar. Kraftsamlingarna ses över 
och revideras vid behov en gång per mandatperiod. De som gäller de första fyra 
åren är:

• Fullföljda studier     

• Digitalisering

• Elektrifiering

• Cirkulära affärsmodeller

Syftet med kraftsamlingarna är att stärka arbetet inom en eller flera av de fyra 
långsiktiga prioriteringarna. En kraftsamling innebär att extra fokus läggs på 
stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete inom området. Tillsammans 
riktar vi resurser dit med målet att accelerera takten och nå en ökad genomförande
kraft i omställningen som består efter avslutad kraftsamling. 

TVÄRSEKTORIELLA KRAFTSAMLINGAR

| BILD Lindholmen Science Park
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KRAFTSAMLING 

Fullföljda studier

VI VILL GE barn och unga de allra bästa förutsättningarna 
för en bra start i livet och för god hälsa, utbildning och 
framtidstro. Att fler unga fullföljer studierna med god
kända resultat skapar stora och långsiktiga vinster för 
både individen och samhället. Men trots ansträngning
arna för att fler ska gå ut skolan med godkända betyg är 
resultaten hittills otillräckliga. Här måste parter med 
olika ansvarsområden, resurser och perspektiv samarbeta 
för att nå resultat.

FÖRUTSÄTTNINGARNA ATT KLARA skolan påverkas bland 
annat av föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst och 
bakgrund. Insatser inom kraftsamlingen måste därför 
bidra till att utjämna skillnader, vara anpassade utifrån 
livssituationen för respektive barn och ta hänsyn till 
flickor och pojkars olika förutsättningar. 

DET KRÄVS INSATSER för att förbättra barns och ungas 
psykiska hälsa, eftersom den psykiska hälsan påverkar 
möjligheterna att lyckas i skolan. Fokus är på de tidiga 
levnadsårens betydelse för skolresultat, fysisk och psykisk 
hälsa samt framtida deltagande i arbetslivet. Det är 
viktigt med tidigt stöd till familjer för att främja språk
utveckling, läsning och rörelseglädje. På så sätt skapar 
vi bättre förutsättningar för barnen.

BARNHÄLSOVÅRD, SKOLA, ELEVHÄLSA, socialtjänst och 
sjukvård behöver samarbeta för en god och jämlik 
hälsa och för barns kognitiva utveckling. Föreningsliv 
och kultur ökar barns och ungas möjlighet att stärka 
sina för mågor samt ökar deras nyfikenhet och infly
tande över sina egna liv. Det bidrar också till nätverk 
och sociala sammanhang. 

UNGA VUXNA SOM inte fullföljt grundskolan och gym
nasiet ska ges ytterligare chans till utbildning via ex
empelvis folkhögskola eller vuxenutbildning.

FN:S BARNKONVENTION SKA omsättas från teori till prak
tik. Det handlar bland annat om att systematiskt göra 
barn delaktiga i frågor som berör och engagerar dem 
och om att barn ska känna till sina rättigheter. Det 
handlar också om att barnets bästa ska beaktas i alla 
frågor som rör dem och att barn ska få möjlighet att 
utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

KRAFTSAMLING 

Digitalisering

DIGITALISERINGEN GENOMSYRAR PRIVAT, offentlig och 
ideell sektor och handlar om nya tekniska lösningar, 
system och processer. Digitaliseringen bidrar till att 
öka företagens konkurrenskraft, till att effektivisera 
offentliga verksamheter och till lösningar för ett fossil
oberoende samhälle. 

DEN OFFENTLIGA SEKTORNS möjligheter att effektivisera 
och utveckla sin service genom digitalisering är stor, 
till exempel genom välfärdsteknik i vård och omsorg, 
digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och ökad digi
talisering av utbildningsystemet. En effekt av corona
pandemin är att digitaliseringen av service och tjänster 
har ökat, exempelvis genom fler digitala möten.

DIGITALISERINGEN ÖKAR FÖRUTSÄTTNINGAR för invånarna 
att få tillgång till information, delaktighet och infly
tande på samhällsutvecklingen. Kontakterna mellan 
invånare och myndigheter sker i allt högre grad digi
talt, vilket ställer krav på säker datahantering och säk
ra system. Bedömningar behöver göras av risk och 
etik, bland annat kopplat till personlig integritet och 
cyberattacker. Samtidigt finns ett digitalt utanförskap 
som behöver brytas för att ge alla jämlika förutsätt
ningar. Utbildningssystemet spelar en viktig roll i det 
perspektivet. Det behövs också ökad kunskap om 
media och källkritik för att minska risken för ökad 
polarisering och filterbubblor.

NY TEKNIK BÄR på en stor innovationspotential där 
artificiell intelligens (AI) förväntas få stor betydelse. 
En förutsättning för AI är tillgång på stora mängder 
data med hög kvalitet. 

TILLGÅNG TILL DIGITAL information, som dessutom kan 
användas fritt främjar innovation och fler skräddar
sydda lösningar för invånare. Det är viktigt med till
räcklig digital kompetens och möjligheter att utveckla, 
testa och demonstrera nya lösningar innan de imple
menteras i samhället. Det kräver att privat och offentlig 
sektor drar åt samma håll. Viktiga utvecklingsområden 
är bland annat digital tjänsteutveckling och tillverk
ningsindustrin. 

DIGITALISERING, ROBOTISERING OCH AI medför stora för
ändringar i arbetslivet, och forskning, utbildning, 
fortbildning och kompetensväxling måste samspela 
för att möta dessa förändringar. Vissa yrken kommer 
att fasas bort medan andra kommer till. 
Digitaliseringen ökar behovet av kompetens om allt 
från teknisk infrastruktur och programmering till arbets 
och kommunikationsprocesser.

EN FÖRUTSÄTTNING FÖR digitalisering är att arbetet 
med att bygga ut fasta och mobila bredbandsnät och 
robusta system fortsätter. Utvecklingen går mot ett 
uppkopplat samhället där 5G är en förutsättning.
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KRAFTSAMLING 

Elektrifiering

ELEKTRIFIERINGEN AV INDUSTRIN och transportsektorn är 
en viktig del av arbetet om vi ska minska påverkan på 
klimatet. Den är samtidigt en av vår tids största 
industriella omställningar. För att omställningen ska 
lyckas krävs tillgång till rätt kompetens i alla led, både 
inom nya och befintliga kompetensområden.

ELEKTRIFIERING HANDLAR OM att utveckla hållbara 
lösningar inom flera olika samhällssektorer. Den nya 
tekniken behöver internationellt konkurrenskraftiga 
miljöer och labb för forskning, test och demonstration. 
Innovations upphandling är ett verktyg för att produkter 
och tjänster ska kunna utvecklas och tillverkas. Här är 
offentlig–privat samverkan och finansiering framgångs
faktorer där hemmamarknaden kan fungera som 
språngbräda för näringslivet att öka exporten till 
andra länder.

I FYSISK PLANERING på kommunal och regional nivå 
behöver hänsyn tas till behov och förutsättningar för 
elproduktion och eldistribution. Produktionen av 

icke fossil energi är inte tillräcklig för att klara det 
framtida behovet vid en omfattande elektrifiering. 
Vi behöver planera för att lokalisera ny inhemsk 
förnybar elproduktion och lagring via exempelvis 
vätgas och batterier. 

ELNÄTENS DISTRIBUTIONSKAPACITET BEHÖVER byggas ut 
för att möta den stigande lokala efterfrågan på 
eleffekt. Vi behöver bygga ut laddinfrastrukturen när 
transport systemet elektrifieras. Samhället behöver 
också planera för och säkerställa en elförsörjning som 
möter behov och förväntningar på förnybarhet och 
leveranssäkerhet.

KRAFTSAMLING 

Cirkulära affärsmodeller

NÄR VI GÅR från en linjär till en mer cirkulär ekonomi 
skapas möjligheter till ett långsiktigt konkurrenskraftigt 
näringsliv samtidigt som vi möter behovet av att ställa 
om för att begränsa miljö och klimatpåverkan. 
Produkter och tjänster som baseras på förnybar energi 
och råvaror från jord, skog och vatten är nyckeln till 
att bryta beroendet av olja och andra fossila resurser. 
Metaller och material som inte kan ersättas med bio
baserade råvaror måste återföras till produktionen så 
att de behåller sitt ekonomiska värde över tid. Det 
förutsätter nya affärsidéer som ger maximal kundnytta 
med minimal resursförbrukning. 

INNOVATIONER INOM CIRKULÄR produkt och affärs
utveckling i kombination med produkter och tjänster 
som bidrar till minskade materialflöden lägger grun
den till nya affärsmodeller. Detta skapar lönsamhet 
och långsiktig ekonomisk hållbarhet. 

ETT BRETT INFÖRANDE av cirkulära affärssystem innebär 
samtidigt en global och grundläggande omställning 
av ekonomin. Västra Götaland kan vara med och gå 
i täten. Det finns goda möjligheter att utveckla och 
stärka cirkulär produktion och konsumtion i hela 

Västra Götaland utifrån en resurseffektiv utvinning 
och produktion som inte äventyrar den biologiska 
mångfalden, trots att uttaget av biomassa ökar. 

INNOVATIONER BEHÖVER UTVECKLAS, testas och skalas 
upp. Nya affärsmodeller med förändrade värdecykler 
ökar behovet av samverkan på både företagsnivå och 
system nivå. Genom att några går före öppnas möjlig
heter för andra branscher och samhällssektorer att 
haka på och driva processen vidare. Användardriven 
affärsutveckling, exempelvis tjänstedesign, kan under
lätta och stimulera hållbar konsumtion och livsstil. 
Här är offentlig sektor en viktig föregångare genom 
krav i upphandlingar och miljöer för att utveckla, 
testa och demonstrera nya affärsmodeller.

DET FINNS OCKSÅ ett stort engagemang i det civila sam
hället, kulturlivet och folkbildningen att inspirera och 
öka invånarnas förmåga att ställa om till en hållbar livsstil. 
Det bidrar till att det lokala näringslivets erbjudanden 
och nya affärsmodeller utvecklas kring exempelvis 
uthyrning, återbr uk, delning och reparation, vilket 
sammantaget bidrar till levande och attraktiva platser.
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Genomförande
– sker i dialog och samverkan, med utgångspunkt i kunskap 
och lärande. Fyra vägledande principer utmanar och guidar oss.
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Genomförande 
– i dialog och samverkan
Den regionala utvecklingsstrategin pekar ut vår gemensamma riktning för omställning till ett 
hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. För att få genomslag behöver vi vara många som 
driver på utvecklingen åt samma håll. Vi har alla olika mandat och resurser till vårt förfogande 
men ansvaret är delat. Tillsammans kan vi öka takten i omställningen genom stärkt dialog och 
samverkan, uthålligt engagemang och gemensamma satsningar. Vi behöver utmana oss själva 
att arbeta och samarbeta på nya sätt, vidga våra perspektiv, vara modiga, gå före och prova 
det outforskade. 

STRATEGIN ÄR ÖVERGRIPANDE och långsiktig. Vi driver 
utvecklingen framåt med utgångspunkt i de utmaningar 
vi står inför och konkretiserar och prioriterar strategins 
innehåll i delstrategier, handlingsplaner och överenskom
melser. Det möjliggör aktiv samverkan och partnerskap 
mellan och över sektorer. 

VI BEHÖVER AVSÄTTA personella och ekonomiska resurser 
i våra budgetar och planer. Det krävs också samverkan 
som kopplar ihop styrningen på lokal, regional, nationell 
och europeisk nivå.

VI SOM BIDRAR till genomförandet av strategin är närings
livet och dess organisationer, länets 49 kommuner och 

fyra kommunalförbund, akademi och forskningsinstitut, 
det civila samhället, Västra Götalandsregionen samt läns
styrelsen och andra statliga myndigheter. Vi har olika 
ansvar, resurser och kunskaper och strategin är plattformen 
för vår samverkan och för ett kraftfullt genomförande. 

MÖJLIGHETERNA FÖR EN gemensam rörelse framåt ökar 
med stöd av fyra vägledande principer och med utgångs
punkt i kunskap och lärande om de utmaningar vi står 
inför samt hur vi klarar av att möta dem tillsammans. 
Det är genom dialog och samverkan som vi kan hantera 
de eventuella målkonflikter som uppstår längs vägen, till 
exempel när en positiv utveckling på ett område innebär 
en negativ utveckling på ett annat.

GENOMFÖRANDE
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Bilden illustrerar genomförandet i form av tecknet för evighet. I centrum finns vår 

kontinuerliga dialog och samverkan, och kunskap och lärande samspelar och växelverkar 

med de insatser vi gör med hjälp av våra olika resurser och verktyg. De vägledande 

principerna i figurens bas vägleder oss i genomförandet. 

GENOMFÖRANDE

Vi experimenterar för att lära, 
skala upp och implementera.

Vi är modiga och förändrings-
orienterade ledare.

Vi ökar invånarnas 
delaktighet och inflytande.

Vi tar tillvara på olika platsers 
förutsättningar och möjligheter.

VÄGLEDANDE PRINCIPER

Verktyg 
och resurser

Kunskap 
och lärande

Dialog 
Samverkan
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Fyra vägledande principer
Strategin pekar ut fyra principer som ska vägleda oss i vår dialog och samverkan för att genomföra strategin. 
Principerna ska hjälpa oss att ta tillvara möjligheterna i hela Västra Götaland genom att de inspirerar 
och utmanar oss att arbeta och samverka på nya sätt. De ska bidra till att vidga perspektiven, öka delaktig
heten, uppmuntra oss att gå före och våga prova det outforskade. De vägledande principerna är även ett 
sätt att integrera Agenda 2030 i genomförandet.

Vi tar tillvara olika 
platsers förutsättningar 

och möjligheter

Västra Götaland är ett stort län med en variation 
av möjligheter och utmaningar kopplade till olika 
platsers förutsättningar. Denna variation ska tas 
tillvara, vilket förutsätter att vi synliggör olika 
behov av utveckling. Vi behöver en funktionell 
samverkan över territoriella gränser och politik
områden som utgår från de frågor vi ska hantera. 
Det kan innebära att vi behöver utmana invanda 
och administrativa gränser. Genom samverkan 
mellan orter som har olika styrkor och funktioner 
kan utveckling ske både lokalt och i Västra 
Götaland som helhet. Kulturlivet som förenande 
kraft bidrar till att brygga över gränser.

Vi ökar invånarnas 
delaktighet och inflytande

För att förändringsarbetet ska bli långsiktigt hållbart 
behöver invånarna ha möjlighet att vara delaktiga, 
ha inflytande och kunna bidra till samhällsut
vecklingen. Rätten till delaktighet gäller även barn 
och unga, vilka ska få möjlighet att delta efter 
sina egna förutsättningar i frågor som berör dem. 
Inkludering främjar människors hälsa och stärker 
demokratin. Vi verkar tillsammans för att så 
många som möjligt ska få möjlighet att delta i 
genomförandet av strategin och göra sina röster 
hörda. Interkulturell dialog är ett sätt att öka 
människors delaktighet och synliggöra olika 
perspektiv. Först då kan vårt arbete bidra till 
Agenda 2030:s övergripande mål att ingen ska 
lämnas utanför.

Vi experimenterar för 
att lära, skala upp 
och implementera

Genom att experimentera och skapa test och  
demonstrationsplattformar möjliggör vi lärande 
och innovationskraft för hållbar utveckling. 
Genom nya arbetssätt, metoder och samverkans
former skyndar vi på utvecklingen inom områden 
där förändringstakten behöver öka. Behovet att 
fatta goda och snabba beslut under allt större 
osäkerhet ökar behovet av olika sätt att hantera 
beslutsprocesser under kontrollerade former. Att 
ta risken att misslyckas är en del av lärandet. 
Samtidigt ska vi ta tillvara det som redan fungerar 
bra. Då mobiliserar vi för att förverkliga och sprida 
hållbara lösningar och skala upp insatser som 
bidrar till att öka omställningstakten.

Vi är modiga och 
förändringsorienterade 

ledare

Stora förändringar kräver mod. För att öka takten i 
omställningen krävs gemensamt ledarskap, delat 
ansvar och strategisk samverkan. Vi behöver vara 
modiga, kreativa och förändringsorienterade och 
utveckla arbetssätt som vägleder oss i svåra prio
riteringar. Vi behöver synliggöra, diskutera och 
hantera synergier och målkonflikter. Samsyn, 
fokus och uthållighet är nycklar för långsiktiga 
resultat, men vi behöver också ha tillit till andra 
och varandra, ha mod att ifrågasätta det invanda 
och beredskap att hantera det oväntade.

GENOMFÖRANDE
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Kunskap och lärande

STRATEGIN SKA GENOMFÖRAS utifrån aktuell och upp
daterad kunskap om och analys av Västra Götalands 
utveckling samt länets utmaningar och styrkor i en 
föränderlig omvärld. Kunskap, uppföljning och utvär
dering skapar ett underlag för ett gemensamt lärande 
och behovsmotiverade prioriteringar i arbetet framåt.

ERFARENHETERNA FRÅN CORONAPANDEMIN visar samtidigt 
hur snabbt förutsättningarna kan förändras. Därför 
måste det finnas en bred beredskap. Tillsammans är vi 
bättre rustade att hantera de regionala följderna av stora 
internationella kriser, exempelvis klimatförändringar, 
förlust av biologisk mångfald, energi och livsmedels
försörjning, flyktingkriser och pandemier. Genom att 
integrera en kontinuerlig risk och omvärldsanalys i 
genomförandet av strategin ökar vi den gemensamma 
beredskapen och handlingsförmågan inför både kända 
och okända risker och möjligheter. Det hjälper oss att 
vara modiga och förändringsorienterade ledare. 

VI SKA FÖLJA upp och utvärdera de gemensamma 
insatser som görs i förhållande till strategins mål, de 
långsiktiga prioriteringarna och de tvärsektoriella kraft

samlingarna. Det handlar om såväl kvantitativa som 
kvalitativa resultat och effekter på både kort och lång 
sikt. Strategins mål kommer att mätas utifrån ett 
antal övergripande indikatorer som relaterar till Västra 
Götalands utveckling i de tre dimensionerna om ekono
misk, social och miljömässig hållbarhet. 

DE VÄGLEDANDE PRINCIPERNA är viktiga för den kvalitativa 
uppföljningen. Strategins ska följas upp årligen och ses 
över minst en gång varje mandatperiod. I samband med 
översynen planeras en utvärdering som ligger till grund 
för beslut om eventuella justeringar i strategin. Västra 
Götalandsregionen har det övergripande ansvaret för 
uppföljning och utvärdering, och respektive aktör ansvarar 
för att följa upp sina insatser. Ett aktivt och systematiskt 
arbete krävs för att skapa ett strategiskt lärande av de 
uppföljningar och utvärderingar som görs. 

FÖR ATT FÅ ett gemensamt lärande behövs dialog och att vi 
tillsammans diskuterar resultat och genomförande. Det 
bidrar i sin tur till att de samlade resurserna kan nyttjas 
på ett effektivt sätt i den riktning strategin pekar. 

GENOMFÖRANDE
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Verktyg och resurser

VI BEHÖVER ALLA känna ansvar och bistå med kompetens 
och resurser för att driva på omställningen i strategins 
riktning. Det är önskvärt att strategins genomförande 
integreras i våra respektive ordinarie mål  och styr
dokument samt att strategins prioriteringar avspeglas 
i fördelningen av personella och ekonomiska resurser. 
Tillsammans verkar vi för att växla upp regionala sats
ningar genom att attrahera finansiering från nationell 
och EUnivå till Västra Götaland. 

VI BEHÖVER KONKRETISERA strategins innehåll i exempelvis 
understrategier, handlingsplaner och överenskommelser 
som hjälper oss samlas kring prioriterade insatser. En 
gemensam kommunikationsstrategi stöttar oss i genom
förandet och underlättar dialog, samhandling och 
kunskapsspridning. 

EXEMPEL PÅ VERKTYG för att genomföra strategin är 
befintliga och nya samarbeten, olika överenskommelser 
och ett gemensamt påverkansarbete på nationell och 
internationell nivå. Genom en innovations och håll
barhetsinriktad offentlig upphandling går det att rikta 
betydande resurser som stödjer omställningen genom 
nya innovationer, produkter och tjänster.

Samverkansplattformar för omställning

Befintliga dialog  och samverkanplattformar är viktiga 
för att driva på utvecklingsarbetet mellan organisationer 

och sektorer och för samverkan mellan lokal, regional, 
nationell och internationell nivå. Västra Götalands
regionen ansvarar för att arrangera arenor där vi kan 
mötas i samtal över aktörsgränserna, där vi kan dela 
kunskap och erfarenheter samt vidareutveckla och 
konkretisera de områden där vi behöver arbeta närmare 
varandra. Den årliga konferensen Framtid Västra 
Götaland är ett exempel på en sådan arena. 

VI BEHÖVER ÄVEN skapa nya samverkansformer utifrån de 
utmaningar och områden för kraftsamling som strategin 
adresserar. Nya digitala och fysiska mötesplatser bör 
utvecklas och samverkan med andra regioner är viktigt 
inom flera områden. Även samverkan över administrativa 
gränser behöva utvecklas i olika delar av länet, mellan 
exempelvis olika kommuner som delar utmaningar och 
förutsättningar. 

EN UTVECKLAD SAMVERKAN mellan kommuner, kommunal
förbund och region är avgörande. Det omfattar ett 
gemensamt årshjul för politiska samtal mellan regional 
och kommunal nivå, dialog om insatser, uppföljning 
och lärande samt prioriteringar framåt i strategins rikt
ning. Kommunala och regionala medel ska avsättas till 
insatser i delregionerna genom överenskommelser mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden samt 
Business Region Göteborg. 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS SAMRÅD med det civila 
samhället och idéburna offentliga partnerskap bidrar till 

 

GENOMFÖRANDE
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GENOMFÖRANDE

samlad kunskap från olika perspektiv. Genom kontinuerlig 
dialog med näringslivet och förmågan till gemensamma 
beslut kan satsningar och utvecklingsarbete riktas dit de gör 
mest nytta.

DET ARBETE SOM pågår i den bredasamverkansplattformen 
Klimat 2030 utifrån dess olika fokusområden och arbetssätt, 
ska växlas upp och bidra till den regionala utvecklingsstrate
gins prioriterade områden. Det stärker genomförandekraften 
i omställningen. VGR:s beslutade koldioxidbudget för 
Västra Götaland 2020–2040 är ett annat verktyg som ska 
vägleda insatser. Koldioxidbudgeten visar utsläppsutrymmet, 
det vill säga ramen för hur stora klimatutsläpp som är 
möjliga under ett år. 

Gemensamt påverkansarbete nationellt 
och internationellt  

Västra Götaland är en del av ett större nationellt, europeiskt 
och globalt sammanhang där vår utveckling är beroende av 
beslut och processer som vi själva inte äger och styr. Vi behöver 
gå fram gemensamt på nationell och europeisk nivå för att 
undanröja hinder för Västra Götalands utveckling och skapa 
förutsättningar för gemensamt prioriterade frågor inom till 
exempel infrastrukturområdet.

När vi pekar på samma behov och agerar tillsammans har vi 
störst chans att göra skillnad. Men det kräver dialog, tillit 
och förtroende och att vi skapar samverkansstrukturer för att 
enkelt mobilisera och enas om ett gemensamt västsvenskt 
budskap. Ett påverkansarbete syftar till att skapa en förflyttning 
i prioriterade frågor och kräver ett aktivt engagemang på 
nationell och europeisk nivå. Det kan handla om att skapa 
förändringar i policyer, regeltolkning och lagstiftning samt 
om att kanalisera finansiella resurser till Västra Götaland.

Finansiering från nationell och europeisk nivå 

Omfattningen på åtgärder och insatser behöver matcha 
utmaningarna. Därför är det nödvändigt att tillsammans 
verka för ökade ekonomiska resurser till Västra Götaland 
från nationell och internationell nivå. Bland EU:s finansiella 
instrument finns program som utgår från EU:s tillväxtstra
tegi Den europeiska gröna given, vilka är direkt anpassade till 
Västsveriges förutsättningar, till exempel Regionalfonden 
och Socialfonden samt Landsbygdsfonden. 
Gränsöverskridande och ämnesspecifika samarbeten kan 
även finansieras genom Interreg, Horisont Europa, Life med 
flera. Dessa resurser är viktiga för att möjliggöra strategins 
långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar. 

Strategi för smart specialisering

Att identifiera och prioritera områden med potential för 
internationell konkurrenskraft och hållbar utveckling, så 
kallad smart specialisering, har en central roll i EU:s 
regionalpolitik och är en grund för satsningar inom EU:s 
regionalfondsprogram. Smart specialisering har blivit ett 
allt mer viktigt verktyg för tillgången till internationella 
partnerskap och konkurrensutsatt finansiering på nationell 
och internationell nivå. Västra Götalandsregionens strategi 
för smart specialisering anger särskilt kunskapsintensiva 
områden i Västra Götaland med omställningspotential, där 
akademin och näringslivet har hög internationell 
konkurrenskraft och tillväxtpotential.

SÅ HÄNGER DET IHOP

Samverkan Västra Götalandsregionen 
och kommunalförbunden

Strategin styr, tillsammans med regionfullmäktiges budget, Västra Götalands-
regionens satsningar på regional utveckling. Västra Götalands regionen (VGR) 
är ansvarig för att i samverkan utarbeta och besluta om strategin. VGR:s roll är 
att leda genomförandet genom att samordna insatser och skapa förutsättningar 
för samverkan. VGR ansvarar också för att kontinuerligt utvärdera och följa upp 
arbetet med strategin och möjliggöra ett gemensamt lärande. Utöver det bidrar 
VGR med egna verktyg och resurser till insatser inom strategins långsiktiga 
prioriteringar och kraftsamlingar, till exempel genom projektfinansiering. 
Analyser och sammanställningar av utvecklingen i Västra Götaland uppdateras 
kontinuerligt av VGR. 

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är ett politiskt samverkansorgan mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden i frågor om hållbar utveck-
ling. Styrning och prioriteringar inom den regionala utvecklingsstrategin 
bereds genom samrådsdiskussioner i BHU, inför beslut i regionfullmäktige. 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, 
Göteborgs regionen samt Skaraborgs kommunalförbund i Västra Götaland 
ansvarar för samverkan och gemensamt utvecklingsarbete mellan kommunerna på 
delregional nivå. De fyra kommunalförbunden arbetar med strategin i samverkan 
med kommunerna och integrerar den i ordinarie styrning och uppföljning. 
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Så hänger det ihop
Den regionala utvecklingsstrategin är vår gemensamma strategi för den regionala 
utvecklingen i Västra Götalands län. Strategin har sin grund i det uppdrag som 
Västra Götalandsregionen har från regeringen att dels utarbeta och fastställa en 
regional utvecklingsstrategi för länet, dels samordna genomförandet och 
uppföljningen av strategin. Uppdraget finns i lagen om regionalt utvecklingsansvar 
(2010:630) och förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete.

DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN vägleder kommuner, 
kommunalförbund, näringsliv, akademi och forskningsinstitut, 
det civila samhället samt länsstyrelsen och andra statliga 
myndigheter i det gemensamma arbetet med regional ut
veckling. Strategin styr, tillsammans med regionfullmäktiges 
budget, Västra Götalandsregionens satsningar på regional 
utveckling.

STRATEGIN TAR SIN utgångspunkt i Vision Västra Götaland – 
Det goda livet, där det goda livet står för god hälsa, arbete 
och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i sam
hällslivet, en god miljö där vi värnar de förnybara systemen, 
möta behoven hos barn och ungdomar, en uthållig tillväxt 
och ett rikt kulturliv. Det goda livet förutsätter en hållbar 
utveckling, där den ekonomiska, sociala och miljömässiga 
hållbarheten är sinsemellan beroende och förstärker varandra. 

DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN bidrar till det regionala 
genomförandet av internationella och nationella utvecklings
strategier. På global nivå finns Agenda 2030 med 17 globala 
hållbarhetsmål. På europeisk nivå finns sammanhållnings 
politiken och EU:s tillväxtstrategi Den gröna given som anger 
riktningen för en rättvis omställning till en hållbar ekonomi 
samt mål och åtgärder för klimatneutralitet fram till 2050. 
På nationell nivå finns Strategin för hållbar regional utveckling.

DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN kommer att genom
föras genom exempelvis insatser inom samverkansplattformen 
Klimat 2030, Regional transportinfrastrukturplan, den 
digitala agendan Smart region Västra Götaland samt den 
europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor 
och män på lokal och regional nivå (CEMRdeklarationen).

REGIONALA MÅLDOKUMENT

Den regionala utvecklingsstrategin samspelar med tre andra 
regionala måldokument som är antagna av regionfullmäktige. De 
ska tillsammans bidra till att uppfylla den gemensamma Vision Västra 
Götaland – Det goda livet. Dessa måldokument är Strategi för hälso- 
och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen, Regionalt 
trafikförsörjningsprogram och Kulturstrategi Västra Götaland.

KULTURSTRATEGI VÄSTRA GÖTALAND och Regional kulturplan 2020–2023 
innehåller ett antal områden som särskilt skapar synergier för hållbar utveck-
ling och som bygger på tvärsektoriell samverkan. Dessa områden är gestaltad 
livsmiljö, medie- och informationskunnighet (MIK), folkbildning, kultur och 
hälsa, idrott, kulturella och kreativa näringar och platsutveckling samt bibliotek 
och läsfrämjande. En fördjupad beskrivning och prioriteringar inom respektive 
område finns att läsa i kulturstrategin. 

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM är det övergripande måldokumentet 
för kollektivtrafikens utveckling. En övergripande helhetssyn mellan kollektiv-
trafik och bostadsbyggande, infrastrukturutveckling samt lokalisering av 
verksamheter och service skapar en grund för en hållbar region där människor 
ges goda förutsättningar att leva och utvecklas. Kollektivtrafiken ska planeras 
både utifrån att minska transporternas påverkan på miljön och med hänsyn 
till dem som är beroende av en fungerande kollektivtrafik.

STRATEGI FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMSTÄLLNING I VÄSTRA GÖTALANDS-

REGIONEN berör flera områden som bidrar till hållbar regional utveckling 
och som bygger på tvärsektoriell samverkan. Det handlar bland annat om 
digitalisering, innovation, hälsa och life science, kompetensförsörjning och 
förebyggande folkhälsoarbete.



Så bidrar strategin till 
Agenda 2030
Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030 bidrar till en 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin är ambitiös när 
det gäller att möta Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål utifrån lokal 
och regional nivå.

REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI   
VÄSTRA GÖTALAND 2021–2030 28

STRATEGIN BYGGER PÅ anpassad integrering av Agenda 2030. 
Det innebär att de regionala utmaningarna och förutsätt
ningarna har avgjort strategins inriktning och prioritering
ar, vilket i sin tur avgör vilka av Agenda 2030:s mål och 
delmål som strategin direkt och indirekt bidrar till på olika 
lång sikt. 

GENOM SATSNINGAR PÅ de långsiktiga prioriteringarna och 
kraftsamlingarna bidrar den regionala utvecklingsstrategin 
till bättre hälsa och välbefinnande, möjligheter till utbild
ning och kompetensutveckling samt ökad sysselsättning och 

förbättrade förutsättningar för företagande och entreprenör
skap. Strategin ska samtidigt stärka till allas lika rättigheter 
och öka inkluderingen samt bidra till en hållbar samhälls
planering med bland annat utveckling av fysisk och digital 
infrastruktur. Den bidrar också till minskad klimatpåverkan 
och omställning till en hållbar konsumtion och produktion 
med satsningar på hållbar industri, forskning, innovation 
och tillförlitlig och förnybar energi. 

NÄR STRATEGI GENOMFÖRS är det viktigt att vi fortsätter dialo
gen om och bedömningen av strategins bidrag till Agenda 

2030. Indikatorer ska användas som relaterar till såväl 
ekonomiskt, socialt som miljömässigt hållbar utveckling. 
På så sätt kan vi få en effektiv styrning och uppföljning. 
Agenda 2030 betonar samverkan, delaktighet och transpa
rens som förutsättningar för ett framgångsrikt genomförande 
och för det övergripande målet att ingen ska lämnas utanför. 
På samma sätt kräver den regionala utvecklingsstrategin 
kontinuerlig dialog, delaktighet och ett gemensamt ansvar, 
där samverkan och partnerskap över sektorer och mellan 
aktörer är en förutsättning. 

VI BEHÖVER UTVECKLA former som synliggör eventuella målkon
flikter. Då minskar risken att ett mål nås på bekostnad av andra 
mål. De vägledande principerna fungerar som verktyg för att 
integrera Agenda 2030 i genomförandet av strategin. Det sker 
bland annat utifrån principerna att vi ska öka invånarnas delak
tighet och inflytande över samhällsutvecklingen samt ta tillvara 
olika platsers förutsättningar och möjligheter att klara omställ
ningen till ett hållbart samhälle.
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Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för 
omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.



  

 Vår ref: Sanna Blomgren 
Utredare  
Datum: 2022-03-03 
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Gruppindelning – Vägledande budgetdebatt KF 2022-03-14 

Grupp 1, Tranemosalen 
Eva-Karin Haglund  
Kerstin Karp Alf 
Karin Ljungdahl 
Ellinor Liljegren Kalmar 
Marita Falk Axelsson 
Ivan Letth 
Marita Nordin 
Hänry Bengtsson 
Alexandra Sindell 
Sanna Pihlajamäki Blomgren, sekreterare 

 
 
 
 
 
 

Grupp 2, Forumsalen 
Bo Haarala 
Marie Kockali 
Ulf Thifors 
Lennart Haglund 
Kathleen Wireklev 
Jonas Blank 
Anna Letth 
Driton Bilalli 
Stefan Hjertén 
Johanna Persson 
Louise Bertilsson 
Anna Carlsson, sekreterare 
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Grupp 3, Torparummet 
Rosé Torkelsson 
Leif Gustavsson 
Christoffer Andersson 
Ana Alvarez Björk 
Caroline Bergmann 
Jan Hagberg 
Jan-Erik Svenningsson 
Joakim Ståhl 
EmmaCharlotta Magnusson 
Anne Steine, sekreterare 

Grupp 4, Openstensrummet 
Göran Björk 
Eija Qvist 
Torbjörn Edgren 
Stephan Bergman 
Brigitte Barenfeld 
Robin Kaas 
Andreas Ståhl 
Kent Sandquist 
Laban Persson 
Marita Pahlén 
Veronica Ronnemo, sekreterare 

 

Grupp 5, Sittgrupp, trapphuset plan 2 
Lena Eksberg 
Anders Brolin 
Cecilia Valbrant 
Wajdi-Louis Azouri 
ChrisTina Yngvesson 
Emelie Romland 
Ingela Remstam 
Ulf Nyberg 
Sören Karlsson 
Malin Kaas 
Kajsa Montan, sekreterare 

Grupp 6, Arne-rummet 
Tatjana Du Peterson 
Johnny Ohlsson 
Fredrik Larsson 
Crister Persson 
Birgitta Olander 
Johnny Letth 
Anita Georgsson 
Ann-Christine Simonsson 
Bo Erlandsson 
Anette Blank 
Carita Brovall, sekreterare 
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§ 30 Tilläggsbudget 2022 KS/2022:97 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänner majoritetens förslag till tilläggsbudget 2022. 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Reservation 
Lennart Haglund (C), Torbjörn Edgren (C), Cecilia Valbrant (C), Stephan Bergman (M), 
Ellinor Liljegren Kalmar (M) och Wajdi-Louis Azouri (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för C och Ms förslag.  

Ärendet 
Regeringen beslutade i december om statsbudgeten. Effekterna av den beslutade budgeten 
för den svenska ekonomin är mycket goda, framförallt kopplat till fler arbetade timmar i 
svensk ekonomi. Detta föranleder ett bättre skatteunderlag i decemberprognosen, jämfört 
med Tranemos beslutade budget.  

Majoriteten föreslår en extra ramfördelning enligt bifogat, totalt 7,5 mnkr.  

Ekonomisk påverkan 
Kostnaderna ökas i samma takt som intäkterna, nettoeffekten är plus minus noll.  Om det 
inte beslutas om någon tilläggsbudget kommer det ökade intäkterna tillfalla resultatet. Om 
intäkterna inte ökar i den förväntade takten kommer det att påverka resultatet negativt.  

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-17 
Majoritetens förslag till tilläggsbudget 2022 
Tilläggsbudget (C) och (M) 
BU §1, 2022-02-24 

Föredragning och debatt 
2e vice ordförande Eva-Karin Haglund (S) föredrar majoritetens förslag och vice ordförande 
Lennart Haglund (C) föredrar C och M s förslag. 

Lennart Haglund (C) och Rosé Torkelsson (S) deltar i debatt. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anders Brolin (S) yrkar bifall till budgetutskottets förslag. 
Vice ordförande Lennart Haglund (C) Stephan Bergman (M) och Ellinor Liljegren Kalmar 
(M) yrkar på bifall till C och M s förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer C och Ms förslag mot majoritetens förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller budgetutskottets förslag.   

Omröstning begärs, 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång, 
Ja-röst för bifall till majoritetens förslag 
Nej-röst för bifall till C och Ms förslag 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för bifall till majoritetens förslag mot 6 nej-röster för bifall till C och Ms 
förslag beslutar kommunstyrelsen enligt majoritetens förslag. 

 Omröstning Tilläggsbudget  

 Ja-röst Nej-röst avstår 

Eva-Karin Haglund (S) X   

Rose Torkelsson (S) X   

Rikard Strömberg (S) X   

Caroline Bergmann (Mp) X   

Per Simonson (Kd)  X   

Stina Kajaso (V) X   

Lennart Haglund (C)  X  

Torbjörn Edgren (C)  X  

Cecilia Valbrant (C)  X  

Ellinor Liljegren Kalmar 
(M) 

 X  

Stephan Bergman (M)  X  

Wajdi-Louis Azouri (SD)  X  

Anders Brolin (S) X   
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Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 1 Presentation av tilläggsbudget KS/2022:97 

Budgetutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Godkänner majoritetens förslag till tilläggsbudget 2022. 

 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Regeringen beslutade i december om statsbudgeten. Effekterna av den beslutade budgeten 
för den svenska ekonomin är mycket goda, framförallt kopplat till fler arbetade timmar i 
svensk ekonomi. Detta föranleder ett bättre skatteunderlag i decemberprognosen, jämfört 
med Tranemos beslutade budget.  

Majoriteten föreslår en extra ramfördelning enligt bifogat, totalt 7,5 mnkr.  

Ekonomisk påverkan 
Kostnaderna ökas i samma takt som intäkterna, nettoeffekten är plus minus noll.  Om det 
inte beslutas om någon tilläggsbudget kommer det ökade intäkterna tillfalla resultatet. Om 
intäkterna inte ökar i den förväntade takten kommer det att påverka resultatet negativt.  

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-17 
Majoritetens förslag till tilläggsbudget 2022 
Tilläggsbudget (C) och (M) 

Föredragning och debatt 
Ordförande Anders Brolin (S) föredrar majoritetens förslag och vice ordförande Lennart 
Haglund (C) föredrar C och M s förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Brolin (S) yrkar bifall till majoritetens förslag till tilläggsbudget. 
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på bifall till C och M s förslag till tilläggsbudget.  
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Beslutsgång 
Ordförande ställer majoritetens förslag mot C och M s förslag och finner att utskottet 
beslutar enligt majoritetens förslag.  

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Kajsa Montan 
Funktionschef/Kommunjurist 
Datum: 2022-02-17 
Dnr: KS/2022:97 
 
 

Tjänsteskrivelse om tilläggsbudget 2022 

Förslag till beslut 
• Godkänner majoritetens förslag till tilläggsbudget 2022 

 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska 
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ 
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Regeringen beslutade i december om statsbudgeten. Effekterna av den beslutade 
budgeten för den svenska ekonomin är mycket goda, framförallt kopplat till fler 
arbetade timmar i svensk ekonomi. Detta föranleder ett bättre skatteunderlag i 
decemberprognosen, jämfört med Tranemos beslutade budget.  

Majoriteten föreslår en extra ramfördelning enligt bifogat, totalt 7,5 mnkr.  

Ekonomisk påverkan 
Kostnaderna ökas i samma takt som intäkterna, nettoeffekten är plus minus noll.  
Om det inte beslutas om någon tilläggsbudget kommer det ökade intäkterna 
tillfalla resultatet. Om intäkterna inte ökar i den förväntade takten kommer det 
att påverka resultatet negativt.  

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-17 

Majoritetens förslag till tilläggsbudget 2022 

Föredragning och debatt 
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 



 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Beslutsgång 
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Beslutet skickas till 
Ekonomifunktionen (När beslutet handlar om ekonomi) 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 
Rubriken används i det fall handlingar ska skickas med i samband med extern 
expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  

Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken  
 

 

 

 

Carita Brovall    Kajsa Montan 

Sektionschef/kommunchef  Funktionschef/Kommunjurist 
  



    
 
 

 
Tilläggsbudget för Tranemo kommun 2022-
2024 
 
 

Tranemo kommuns vision  
 
Våra ställningstaganden och förslag i tilläggsbudgeten bygger på den vision 
Kommunfullmäktige har tagit fram som kort kan sammanfattas; 
 
 ”Tranemo är en hållbar och attraktiv kommun som kännetecknas av kreativitet 
och framtidstro.”  
 
 
Bakgrund och syfte 
 
Utifrån reviderade prognoser om ökade intäkter i form av skatter och statsbidrag ges 
möjligheter till ytterligare förstärkningar av 2022 års budget. Mot bakgrund av att vi 
inte fick till de förstärkningar som vi anser nödvändiga för att nå de långsiktiga målen 
i ordinarie budgetarbete ser vi nu en möjlighet att ta ett steg mot ökad måluppfyllelse.  
 
Utrymmet är minst 5 mkr på helår 2022. Då minst ett tertial redan passerat innan 
förstärkningsåtgärder kan verkställas räknar vi med utfall under mindre än 2 tertial 
2022. Det ger då enligt vår bedömning utrymme för en nivåhöjning på 7 900 000 mkr 
på helår. Nivåhöjningarna är permanenta och ligger till grund för budgetramarna från 
2023 och framåt 
 
Utifrån ovan vill vi göra följande satsningar 
 
 
Driftbudget 
 
Lärandesektionen:  +5 200 000 kr fördelat till 
 

- Stärkt elevhälsa i form av ökad bemanning,  
enligt förvaltningens förslag      800 000 kr 

- Ökade resurser till elever med behov av särskilt stöd, 
enligt förvaltningens förslag.  
Antalet elever med behov av stöd har ökat    900 000 kr 



- Ökade resurser till pedagoger för elevnära arbete.  
Det måste finnas resurser, och skolan måste  
organiseras på ett sådant sätt att det alltid finns lärare 
i klassrummet. Lektioner kan inte ställas in med  
hänvisning till resursbrist   3 500 000 kr 

 
Samhällssektionen:  + 1 700 000 kr fördelat till 
 

- Ökade resurser till föreningslivet inom Kultur-  
och fritidssektorn. Många föreningar har drabbats  
hårt av Coronaepidemin med verksamhetsförbud  
och därmed uteblivna intäkter. För andra har  
restriktionerna medfört att betydligt färre barn  
och ungdomar kunnat delta i olika aktiviteter.  
Det är oerhört viktigt att verksamheten nu kan  
återstartas och för det behövs stärkta resurser  
i form av ökade bidrag   500 000 kr 
 

- Resurser för ny tjänst som etableringskoordinator,  
samt mer resurser för att möta efterfrågan på  
detaljplaner. Vi har under senaste tiden märkt ett  
tydligt ökat intresse för företag att etablera sig utanför  
storstadsregionerna. Det ger en möjlighet för oss  
att kunna få till etableringar i vår kommun.  
Parallellt måste vi arbeta med att hitta  
fastighetsföretag som vill bygga bostäder i vår  
kommun då fler bostäder behövs för att få hit de  
kompetenser näringslivet efterfrågar, samtidigt  
som vi måste jobba intensivare med att nå  
befolkningsmålet. För att lyckas med detta  
krävs aktivt arbete från kommunen för vilket  
resurser saknas idag.   1 200 000 kr 
 

Omsorgssektionen + 1 000 000 kr fördelat till 
 

- Lågtröskelverksamhet för missbruk och psykisk  
ohälsa. Det gäller att fånga upp personer i aktivt  
missbruk med mål att den enskilde ska hitta rutiner  
och ett sammanhang utanför missbruket som  
motiverar till förändring. För personer med  
psykisk ohälsa kan det vara att bit för bit ta små  
steg mot sysselsättning inom daglig verksamhet  
eller AME. Båda verksamheterna har en direkt  
koppling till folkhälsofrågor.    1 000 000 kr 

 
Servicesektionen:  0 kr 
 

- Vi delar uppfattningen att vi måste jobba strategiskt  
med lokalförsörjningsfrågor. Men vi betraktar inte detta  
som något nytt uppdrag utan det finns sedan tidigare.  



Ansvaret, och resurserna fanns tidigare i tekniska  
chefens stab men var de finns efter senaste  
omorganisationen kan vi utifrån tillgängligt material  
inte se. Vi delar dock uppfattningen att de i nuvarande 
läge bör hanteras inom servicesektionen. Men då  
uppdraget finns inom nuvarande ram ser vi ingen  
möjlighet till ökad budgetram, utan det får hanteras  
genom prioritering inom befintlig ram. 

 
 
 
Prioriterade mål  
 
I budget 2022 - 2024 jobbar vi med 4 prioriterade mål 
 

1. Brukarens perspektiv är utgångspunkt för verksamheten. 
2. Attraktiv arbetsgivare 
3. Hållbart samhälle 
4. 14 000 invånare 2035 

 
Resultatet av arbetet med att jobba mot de prioriterade målen mäts av ett antal 
indikatorer. Här vill vi tillföra följande ytterligare en indikator 
 

a. Läskunnighet efter årskurs 1 utifrån den uppföljning som görs av läsa-skriva-
räknagarantin 

 
Uppdrag  
 
Förvaltningen får i uppdrag att till uppföljning av tertial 2 redovisa hur ovanstående 
indikator ska formuleras i detalj samt i möjligaste mån ta fram jämförelsetal 
 
 

  
 
Investeringar 
 
Vi återkommer med följande förslag till förändring av investeringsbudgeten. 
 
Investeringsbudgeten utökas med miljöåtgärder på gata och park i Solgårdsområdet 
2 000 000 kr, fördelas 500 000 kr 2022 och 1 500 000 kr 2023 
 
Investeringsbudgeten utökas med utbyggnad av Gång & cykelvägnät enlig fastlagd 
plan. 500 000 kr 2022 och 3 000 000 kr per år från 2023 
 
Finansieras genom att Investeringsreserv tas bort alla åren, och 
investeringsbudgeten utökas 3 500 000 kr 2023, och 2 000 000 kr 2024. 
 
 
Förslag till beslut 
 



Mot bakgrund av vad som redovisas ovan ska kommunstyrelsen lämna följande 
förslag till kommunfullmäktige 
 

- Ny indikator tillförs för bättre uppföljning av arbetet för de prioriterade målen 
Förvaltningen får i uppdrag att redovisa till kommunstyrelsen hur indikatorn 
ska utformas i detalj och följas upp 

- Driftbudgeten justeras enligt ovan och riktade satsningar enlig redovisning 
fastställs med 3 års giltighetstid 

- Investeringsbudgeten ändras enligt redovisning ovan 
 
 
  
  
Tranemo 2022-02-24 
 
Centerpartiets och Moderaternas 
fullmäktigegrupper 



       Lärande påvisar faktorer som gör att det inte går att hålla ramen samt nya behov    

1. Svårt att hålla ramen 2022, på grund av att enheterna är små, viss 

personalbemanning krävs. 

Följande rektorsområden klarar inte att få budget i balans.  

- förskola Dalstorp – 500´ kr. Åtgärder är inte möjliga att genomföra av föreslagna  

besparingar 

             -  skolan Dalstorp/ Grimsås -1 Mkr, finns planerade åtgärder som inte faller ut 2022 

            -   Länghem/Limmared skola gemensam budget ej i balans – 200´ 

                Tillägg för att kunna hålla ramen 1,7 Mkr 

2. Nya uppkomna behov 

- Tranäng F-6    500´ - då fler elever är i behov av stöd  

- Tranäng 7-9   200´ - fler elever är i behov av stöd 

- NYTT 

- Elevhälsa, 400´ för halvåret, behov utifrån KPMGs rapport förstärkning ute på 

enheterna och centralt.  

- 300´ Läromedel  

- 700´ Höjd grundbemanning 

- Tillägg för nya behov 2,1 Mkr 

- TOTALT Lärandesektionen 3,8 Mkr 

Omsorgsektionen ser att fler personer som har hamnat i missbruk och har psykisk ohälsa 

behöver en form av verksamhet för att bli motiverad ta itu med sin ohälsa innan bekymren 

växer sig för stora.. Åldern har sjunkit, de är betydligt yngre och med allvarliga 

missbruksproblem. 

Det finns även en viss del hemlöshet i kommunen. Sysselsättning och boende är viktigt för 

att vara del i samhället. Våld i nära relationer har även det ökat under 2021 - det finnas 

ibland samband med all nämnd problematik. Vissa av dessa klienter har även barn. Låg-

tröskelverksamheter passar mycket bra mot intentionerna i den nya socialtjänstlagen som 

bygger mycket på förebyggande insatser- att hitta klienter och att de på frivillig väg tar stöd  

- att flytta focus och resurser till tidiga hälsofrämjande insatser, typ god och nära vård, 

istället för dyra placeringar längre fram. 

Tillägg för dessa nya behov: 1.370 Mkr       

 

Tillägg: Öppethållande helår av Ringblommans demensverksamhet 200´ för att möjliggöra 

öppethållande hela året.      

Tillägg: Höjd grundbemanning      1 Mkr 

TOTALT: Omsorgssektionen 2.570 Mkr                                                                                   



Samhällssektionen  

Tillägg för detaljplaner 500´                                                                                                        

Kulturskolan 130´ Att möjliggöra för barn att delta på skoltid säkrar möjligheten för alla barn 

att få tillgång till att utöva kultur med god kvalité.    

                                                                                                                                                                                                                       

Höjda livsmedelskostnader 200´för att bibehålla kvalitén  

Bemanna caféet i simhallen samt stödja öppethållandet på Tranängskolans café 300´ 

TOTALT Samhällssektionen 1.130 Mkr          

Total tilläggsbudget 7.5 Mkr 

 

 

Tidigare beslut om satsningar i 2022 års budget   Tillägg   Totalt 

Lärande 4.3 Mkr   3.8 Mkr  8.1 Mkr 

Omsorg 3.5 Mkr   2.570 Mkr                       6.070 Mkr 

Service  2.0 Mkr   0                                          2.0  Mkr 

Samhäll 1.2 Mkr     1.130 Mkr  2.330 Mkr 

         

Totalt satsar vi 2022; 18.5   Mkr 



Resultatbudget Budget Budget Budget Budget

2021 2022 2023 2024

Verksamhetens nettokostnader -685 -696 -707 -721

Avskrivningar -49 -51 -53 -56

Verksamhetens nettokostnader -734 -747 -760 -776

Skatter & statsbidrag 757 780 799 816

Finansiella intäkter 2 1 1 1

Finansiella kostnader -2 -3 -4 -4

Årets resultat 23 32 37 38

Balanskravsresultat

Årets resultat 23 32 37 38

Avsteg blandmodellen -11 -12 -7 -7

Reavinster 0 0 0

Balanskravsresultat 12 20 30 30



BALANSBUDGET Budget Budget Budget Budget

211231 2022 2023 2024

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 937 1 044 1 081 1 094

Finansiella anläggningstillgångar 40 17 17 17

Summa anläggningstillgångar 977 1 061 1 098 1 112

Exploateringsmark 24 25 25 25

Placeringar 0 6 12 18

Fordringar 55 70 70 75

Kassa och bank bolagen och stiftelser 35 35 35 35

Kassa och bank kommunen 46 40 70 100

Summa omsättningstillgångar 160 176 212 253

Summa tillgångar 1 137 1 237 1 310 1 365

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital, 305 337 374 412

därav årets resultat 23 32 37 38

Avsättningar för pensioner 271 267 263 262

Övriga avsättningar 0 0 0 0

Summa 271 267 263 262

Långfristiga skulder 362 456 477 499

Kortfristiga skulder till bolagen och stiftelserna 35 35 35 35

Kortfristiga skulder 165 142 160 157

Summa skulder 562 633 672 691

Summa eget kapital,  avsättningar och skulder 1 137 1 237 1 310 1 365

Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser 305 330 330 330

Övriga ansvarsförbindelser 13 13 13 13

Summa ansvarsförbindelser 318 343 343 343

Differens 0 0 0 0



KASSAFLÖDESBUDGET Budget Budget Budget Budget

2021 2022 2023 2024

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 23 32 37 38

Justering för ej likviditetspåverkande poster 47 54 49 55

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital70 86 86 92

Ökning/minskning av förråd och varulager 0 0 0 0

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 0 0 0 -5

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 0 0 18 -3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 70 86 104 84

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering/försäljning materiella anläggningstillgångar -95 -158 -90 -69

Förvärv/försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Övrigt kassaflöde från investeringsverksamhet 0 0 0 1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -95 -158 -90 -69

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Placering 0 -6 -6 -6

Amortering 0 -9 -9 -8

Nyupptagning 25 30 30 30

Utlåning/återbetald utlåning 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 25 15 15 16

Årets kassaflöde 0 -56 30 31

Likvida medel vid årets början 47 96 40 70

Likvida medel vid årets slut 46 40 70 100



NYCKELTAL Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024

Årets balanskravsresultat 1,6% 2,6% 3,8% 3,7%

Självfinansieringsgraden investeringar 85% 55% 129% 221%

Nettokostnadsökning 3,3% 1,7% 1,5% 2,0%

Skatte- och bidrags ökning 3,0% 3,1% 2,5% 2,1%

Nettokostnadsavvikels e

Soliditet 27,7% 28,0% 29,3% 31,0%
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§ 48 Tilläggsavtal Änglarps deponi KS/2021:484 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Inleder process om avtalsförnyelse mellan kommunerna år 2040. 

• Genomför tillsammans med Svenljunga kommun en årlig avstämning gällande 
kostnadsutveckling, inför årets balansdag.  

• Ovanstående beslut gäller under förutsättning att det även antas av andra 
avtalsparten. 

 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Inför sluttäckningsarbeten av Änglarps deponi i Svenljunga kommun tecknades ett avtal om 
sluttäckning och efterbehandling av Änglarps deponin mellan Svenljunga och Tranemo 
kommun. Avtalet reglerar kostnadsfördelning mellan kommunerna av sluttäckning och 
efterbehandlingsfasen. Enligt gällande lagstiftning innebär efterbehandlingsfasen kontroll 
och uppföljning av deponins omgivning i 30 år. Vid avtalets tecknande planerades deponin 
vara sluttäckt 2015, således löper avtalet till 2045, och därefter tillsvidare med ömsesidig 
uppsägning av ett år. 

Branschexperter är ense om att efterbehandlingsfasen kommer att pågå betydligt längre än 
de nu lagstadgade 30 åren. För att säkerställa ett långsiktigt gemensamt ansvarstagande 
föreslår förvaltningen följande tillägg till nuvarande avtal 

1) En process om avtalsförnyelse inleds 2040 

2) ett tillägg om årlig avstämning gällande kostnadsutveckling inför årets balansdag, detta 
följer av Rådet för kommunal redovisning (rekommendation R9) 

Ärendet lyfts för beslut i respektive kommun. 

Ekonomisk påverkan 
Tillägget till avtalet har ingen ekonomisk påverkan, avsättningar för framtida kostnader för 
deponier måste göras oavsett om ändring i avtalet görs. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
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Beslutsunderlag 
AU §4, 2022-01-13 
Tjänsteskrivelse 2021-09-14 
Tjänsteskrivelse från Svenljunga kommun 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Ekonomifunktionen  
Svenljunga kommun 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 4 Tilläggsavtal Änglarps deponi KS/2021:484 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Inleder process om avtalsförnyelse mellan kommunerna år 2040. 

• Genomför tillsammans med Svenljunga kommun en årlig avstämning gällande 
kostnadsutveckling, inför årets balansdag.  

• Ovanstående beslut gäller under förutsättning att det även antas av andra 
avtalsparten. 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Inför sluttäckningsarbeten av Änglarps deponi i Svenljunga kommun tecknades ett avtal om 
sluttäckning och efterbehandling av Änglarps deponin mellan Svenljunga och Tranemo 
kommun. Avtalet reglerar kostnadsfördelning mellan kommunerna av sluttäckning och 
efterbehandlingsfasen. Enligt gällande lagstiftning innebär efterbehandlingsfasen kontroll 
och uppföljning av deponins omgivning i 30 år. Vid avtalets tecknande planerades deponin 
vara sluttäckt 2015, således löper avtalet till 2045, och därefter tillsvidare med ömsesidig 
uppsägning av ett år. 

Branschexperter är ense om att efterbehandlingsfasen kommer att pågå betydligt längre än 
de nu lagstadgade 30 åren. För att säkerställa ett långsiktigt gemensamt ansvarstagande 
föreslår förvaltningen följande tillägg till nuvarande avtal 

1) En process om avtalsförnyelse inleds 2040 

2) ett tillägg om årlig avstämning gällande kostnadsutveckling inför årets balansdag, detta 
följer av Rådet för kommunal redovisning (rekommendation R9) 

Ärendet lyfts för beslut i respektive kommun. 

Ekonomisk påverkan 
Tillägget till avtalet har ingen ekonomisk påverkan, avsättningar för framtida kostnader för 
deponier måste göras oavsett om ändring i avtalet görs. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-14 
Tjänsteskrivelse från Svenljunga kommun 

Föredragning och debatt 
Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Ekonomifunktionen  
Svenljunga kommun 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Cathrine Persson 
Enhetschef renhållning 
Datum: 2021-09-14 
Dnr: KS/2021:484 
 
 

Tjänsteskrivelse om avtal om sluttäckning och 
efterbehandling av Änglarps deponin 

Förslag till beslut 
• Inleder process om avtalsförnyelse mellan kommunerna år 2040. 

• Genomför tillsammans med Svenljunga kommun en årlig avstämning 
gällande kostnadsutveckling, inför årets balansdag.  

• Ovanstående beslut gäller under förutsättning att det även antas av andra 
avtalsparten. 

 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska 
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ 
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Inför sluttäckningsarbeten av Änglarps deponi i Svenljunga kommun tecknades 
ett avtal om sluttäckning och efterbehandling av Änglarps deponin mellan 
Svenljunga och Tranemo kommun. Avtalet reglerar kostnadsfördelning mellan 
kommunerna av sluttäckning och efterbehandlingsfasen. Enligt gällande 
lagstiftning innebär efterbehandlingsfasen kontroll och uppföljning av deponins 
omgivning i 30 år. Vid avtalets tecknande planerades deponin vara sluttäckt 
2015, således löper avtalet till 2045, och därefter tillsvidare med ömsesidig 
uppsägning av ett år. 

Branschexperter är ense om att efterbehandlingsfasen kommer att pågå betydligt 
längre än de nu lagstadgade 30 åren. För att säkerställa ett långsiktigt gemensamt 
ansvarstagande föreslår förvaltningen följande tillägg till nuvarande avtal 

1) En process om avtalsförnyelse inleds 2040 

2) ett tillägg om årlig avstämning gällande kostnadsutveckling inför årets 
balansdag, detta följer av Rådet för kommunal redovisning (rekommendation 
R9) 



 
 
 
Ärendet lyfts för beslut i respektive kommun. 

Ekonomisk påverkan 

Tillägget till avtalet har ingen ekonomisk påverkan, avsättningar för framtida 
kostnader för deponier måste göras oavsett om ändring i avtalet görs. 

Barnkonventionen  
Ärendet har ingen påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-14 

Tjänsteskrivelse från Svenljunga kommun 

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 

Ekonomifunktionen  

Svenljunga kommun 

Slutinstans 

Kommunfullmäktige 

Status  
 

 

 

 

Patrik Westerlund    Cathrine Persson 

Chef samhällssektionen   Enhetschef renhållning 



    Tjänsteutlåtande  

    2021-10-25  
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

Tillägg till avtal om sluttäckning och efterbehandling av 
Änglarps deponin 

Diarienummer: SBF-2021-1118 455 

Förvaltningens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg 
till befintligt avtal om sluttäckning och efterbehandling av Änglarps deponi:  

Processen om avtalsförnyelse mellan kommunerna inleds 2040. 

Svenljunga och Tranemo kommun genomför tillsammans en årlig avstämning gällande 

kostnadsutveckling, inför årets balansdag. 

Ovanstående beslut gäller under förutsättning att de även antas av andra avtalsparten. 
Avtalstilläggen gäller från den dagen besluten om tillägget vunnit lagakraft i båda 

kommunerna. 

Sammanfattning 

Inför sluttäckningsarbeten av Änglarps deponi i Svenljunga kommun tecknades ett avtal 

om sluttäckning och efterbehandling av Änglarps deponin mellan Svenljunga och 
Tranemo kommun. Avtalet reglerar kostnadsfördelning mellan kommunerna av 

sluttäckning och efterbehandlingsfasen. Enligt gällande lagstiftning innebär 
efterbehandlingsfasen kontroll och uppföljning av deponins omgivning i 30 år. Vid 

avtalets tecknande planerades deponin att vara sluttäckt 2015, således löper avtalet till 
2045, och därefter tillsvidare med ömsesidig uppsägning av ett år. 

Branschexperter är ense om att efterbehandlingsfasen kommer att pågå betydligt längre 

än de nu lagstadgade 30 åren. För att säkerställa ett långsiktigt gemensamt 

ansvarstagande föreslår förvaltningen följande tillägg till nuvarande avtal  

1) En process om avtalsförnyelse inleds 2040 

2) ett tillägg om årlig avstämning gällande kostnadsutveckling inför årets balansdag, 

detta följer av Rådet för kommunal redovisning (rekommendation R9)  

Ärendet lyfts för beslut i respektive kommun. 

Ekonomi 

Tillägget till avtalet har ingen ekonomisk påverkan, avsättningar för framtida kostnader 

för deponier måste göras oavsett om ändring i avtalet görs. Ett ärende om att förnya 

avsättningen för efterbehandling har tidigare lyfts i ett separat ärende under hösten 
2021. 

Beslutsunderlag 
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Tjänsteskrivelse 2021-10-25 
Tjänsteskrivelse från Tranemo kommun 

Beslutet expedieras till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Avfallschef 

Tranemo kommun 

 

I tjänsten 

 

 
Magnus Eriksson  

Avfallschef  
  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 47 Policy för kommunens skogsinnehav KS/2018:726 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Antar Policy för kommunens skogsinnehav.  

• Arbetet med att revidera och förnya skogsbruksplanen ska utgå från Policy för 
kommunens skogsinnehav. 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Allmänna utskottet gav, 2018-09-06 § 146, förvaltningen i uppdrag att ta fram en policy för 
långsiktigt förvaltande av kommunens skog, detta med hänsyn till kommunens tre 
hållbarhetsperspektiv.  
 
I kommunens naturvårdsplan från 2016 finns dessutom åtgärden att ta fram en policy för 
kommunens skogar formuleras så här ”mål: En politiskt förankrad policy som ligger 
tillgrund för kommunens skogsbruksplan”. 
 
Förvaltningen har under åren sett att det även finns behov av politiskt beslutade riktlinjer för 
kommunens skogsförvaltning så att kommunens förhållningssätt konkretiseras mer. 
 
Därför har det nu arbetats fram förslag på dels en policy för kommunens skogsinnehav dels 
riktlinjer för kommunens skogsförvaltning. 
 
Detta är två helt nya styrdokument då det tidigare varken har funnits någon policy eller 
några riktlinjer gällande kommunens skogar. De styrdokument som finns sedan tidigare, 
inom området, är lokala miljömål, en skogsbruksplan och en naturvårdsplan, som är en del 
av kommunens översiktsplan. 
Skogsbruksplan ska inom kort revideras och förnyas. De nu föreslagna nya styrdokumenten 
bör ligga till grund för det arbetet. 

Ekonomisk påverkan 
Styrdokumenten har i sig ingen direkt ekonomisk påverkan. Dock kan ett minskat skogsbruk 
på sikt leda till minskade intäkter för kommunen. 

Barnkonventionen  
Att inriktningen för skogsinnehavet och skogsförvaltningen, genom de föreslagna 
styrdokumenten, styrs åt att beakta sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter bör ha en 
positiv påverkan på barn. 
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Beslutsunderlag 
AU §28, 2022-02-10 
Tjänsteskrivelse 2021-11-29 
Allmänna utskottets beslut 2018-09-06 § 146 
Policy för kommunens skogsinnehav  

Föredragning och debatt 
Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 
 
Vice ordförande Lennart Haglund (C) och Caroline Bergmann (Mp) deltar i debatt. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Caroline Bergmann (Mp) yrkar på att lägga till ”biologisk” mångfald i policyn (punkt 3 sid. 
4). 
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på avslag till Bergmanns (Mp) yrkande och 
bifall till allmänna utskottets förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer Bergmanns (Mp) yrkande med bifall mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 
 
Omröstning begärs, 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång 
Ja-röst för bifall till Bergmanns (Mp) yrkande 
Nej-röst för avslag till Bergmanns (Mp) yrkande 

Omröstningsresultat 
Med 7 nej-röster för avslag till Bergmanns (Mp) yrkande mot 6 ja-röster för bifall till 
Bergmanns (Mp) yrkande beslutar kommunstyrelsen att avslå yrkandet. 
 

 Omröstning Skogspolicy 

 Ja-röst Nej-röst avstår 

Eva-Karin Haglund (S) X   

Rose Torkelsson (S) X   

Rikard Strömberg (S) X   

Caroline Bergmann (Mp) X   

Per Simonson (Kd)   X  

Stina Kajaso (V) X   
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Lennart Haglund (C)  X  

Torbjörn Edgren (C)  X  

Cecilia Valbrant (C)  X  

Ellinor Liljegren Kalmar 
(M) 

 X  

Stephan Bergman (M)  X  

Wajdi-Louis Azouri (SD)  X  

Anders Brolin (S) X   

 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Författningssamlingen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 28 Policy för kommunens skogsinnehav - till KF KS/2018:726 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Antar Policy för kommunens skogsinnehav.  

• Arbetet med att revidera och förnya skogsbruksplanen ska utgå från Policy för 
kommunens skogsinnehav. 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Allmänna utskottet gav, 2018-09-06 § 146, förvaltningen i uppdrag att ta fram en policy för 
långsiktigt förvaltande av kommunens skog, detta med hänsyn till kommunens tre 
hållbarhetsperspektiv.  
 
I kommunens naturvårdsplan från 2016 finns dessutom åtgärden att ta fram en policy för 
kommunens skogar formuleras så här ”mål: En politiskt förankrad policy som ligger 
tillgrund för kommunens skogsbruksplan”. 
 
Förvaltningen har under åren sett att det även finns behov av politiskt beslutade riktlinjer för 
kommunens skogsförvaltning så att kommunens förhållningssätt konkretiseras mer. 
 
Därför har det nu arbetats fram förslag på dels en policy för kommunens skogsinnehav dels 
riktlinjer för kommunens skogsförvaltning. 
 
Detta är två helt nya styrdokument då det tidigare varken har funnits någon policy eller 
några riktlinjer gällande kommunens skogar. De styrdokument som finns sedan tidigare, 
inom området, är lokala miljömål, en skogsbruksplan och en naturvårdsplan, som är en del 
av kommunens översiktsplan. 
Skogsbruksplan ska inom kort revideras och förnyas. De nu föreslagna nya styrdokumenten 
bör ligga till grund för det arbetet. 

Ekonomisk påverkan 
Styrdokumenten har i sig ingen direkt ekonomisk påverkan. Dock kan ett minskat skogsbruk 
på sikt leda till minskade intäkter för kommunen. 

Barnkonventionen  
Att inriktningen för skogsinnehavet och skogsförvaltningen, genom de föreslagna 
styrdokumenten, styrs åt att beakta sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter bör ha en 
positiv påverkan på barn. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-29 
Allmänna utskottets beslut 2018-09-06 § 146 
Policy för kommunens skogsinnehav  

Föredragning och debatt 
Sektionschef Patrik Westerlund föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Författningssamlingen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Tina Haglund 
Handläggare 
Datum: 2021-11-29 
Dnr: KS/2018:726 
 
 

Tjänsteskrivelse om policy för kommunens 
skogsinnehva samt riktlinjer för kommunens 
skogsförvaltning 

Förslag till beslut 
 

• Antar Policy för kommunens skogsinnehav.  

• Arbetet med att revidera och förnya skogsbruksplanen ska utgå från 
Policy för kommunens skogsinnehav. 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska 
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ 
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Allmänna utskottet gav, 2018-09-06 § 146, förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
policy för långsiktigt förvaltande av kommunens skog, detta med hänsyn till 
kommunens tre hållbarhetsperspektiv.  
 
I kommunens naturvårdsplan från 2016 finns dessutom åtgärden att ta fram en 
policy för kommunens skogar formuleras så här ”mål: En politiskt förankrad 
policy som ligger tillgrund för kommunens skogsbruksplan”. 
 
Förvaltningen har under åren sett att det även finns behov av politiskt beslutade 
riktlinjer för kommunens skogsförvaltning så att kommunens förhållningssätt 
konkretiseras mer. 
 
Därför har det nu arbetats fram förslag på dels en policy för kommunens 
skogsinnehav dels riktlinjer för kommunens skogsförvaltning. 
 
Detta är två helt nya styrdokument då det tidigare varken har funnits någon 
policy eller några riktlinjer gällande kommunens skogar. De styrdokument som 
finns sedan tidigare, inom området, är lokala miljömål, en skogsbruksplan och en 
naturvårdsplan, som är en del av kommunens översiktsplan. 



 
 
 
Skogsbruksplan ska inom kort revideras och förnyas. De nu föreslagna nya 
styrdokumenten bör ligga till grund för det arbetet. 

Ekonomisk påverkan 
Styrdokumenten har i sig ingen direkt ekonomisk påverkan. Dock kan ett 
minskat skogsbruk på sikt leda till minskade intäkter för kommunen. 

Barnkonventionen  
Att inriktningen för skogsinnehavet och skogsförvaltningen, genom de 
föreslagna styrdokumenten, styrs åt att beakta sociala, ekologiska och 
ekonomiska aspekter bör ha en positiv påverkan på barn. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-29 

Allmänna utskottets beslut 2018-09-06 § 146 

Policy för kommunens skogsinnehav  

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 
Processekreteraren skriver här. OBS! Ta inte bort rubriken 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
 

 

 

Patrik Westerlund     

Sektionschef Samhällsektionen      
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1 Inledning  

I kommunens strategiska plan är det övergripande planeringsdirektivet hållbar 
utveckling där de ekonomiska, ekologiska och sociala aspekterna vägs samman på ett 
balanserat sätt.  

2 Syfte 

Syftet med policyn för kommunens skogsinnehav är att klargöra Tranemo kommuns syn 
på sitt skogsinnehav. Till denna policy ska det fastställs riktlinjer för hur skogsförvaltning 
genomförs. Skötselinriktningen ska arbetas in i skogsbruksplanen, som på ett mer 
detaljerat plan beskriver skötseln för varje enskilt skogsområde och fungerar som 
underlag för planering och genomförande av skogsåtgärder.  

3 Skogspolicy  

Tranemo kommuns skog ska ha höga och långsiktigt hållbara sociala, ekologiska och 
ekonomiska värden.  
Kommunens skogsinnehav skall idag och i framtiden innehålla en mångfald och 
förvaltas för att generera värden över tid.  

4 Implementering och tillämpning 

Implementering sker genom de riktlinjer som hör samman med policyn.  
(Riktlinjer för skogsförvaltning) 

5 Uppföljning 

Policyn ska revideras en gång per mandatperiod eller vid behov. 



PROTOKOLLSUTDRAG 
Allmänna utskottet 
2018-09-06 

 
 
 
  
 
 

§ 146 

Planerade åtgärder gällande kommunens skogsinnehav (KS/2018:233) 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsens 
• Godkänner föreslagen avverkningsplan 

 

Allmänna utskottets beslut 
• Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en policy för långsiktigt förvaltande av 

kommunens skog, detta med hänsyn till kommunens tre hållbarhetsperspektiv. 
Policyn ska stödja naturvårdsplanen och lokalt inflytande. 

 

Ärendet 
Allmänna utskottet gav förvaltningen i uppdrag. 2018-03-22, att presentera ett förslag för 
hur skogsinnehavet ska förvaltas den kommande treårsperioden. 
I kommunens gällande Gröna skogsbruksplan framgår att under den kommande tre 
årsperioden bör ca 13000 m3sk avverkas fördelat på ca 6600 m3sk slutavverkning och 
6500 m3sk gallring. 
Planen säger även att skogsvård behöver göras på drygt 70 ha av skogsmarken.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-08-14 
Utdrag från skogsbruksplanen 2018-08-14 

Föredragning och debatt 
Sektionschef Karl-Johan Ohlin och områdeschef Henrik Linge föredrar ärendet och 
svarar på frågor.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Tony Hansen (S) ger förslaget om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
en policy för långsiktigt förvaltande av kommunens skog, detta med hänsyn till 
kommunens tre hållbarhetsperspektiv.  Policyn ska stödja naturvårdsplanen och lokalt 
inflytande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om utskottet kan besluta enligt hans förslag. Utskottet bifaller 
förslaget. 

Beslutet skickas till 
Tekniska sektionen 
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Status 
Kommunstyrelsen  
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§ 41 Policy för turism- och besöksnäringen KS/2021:561 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Upphäver Policy för turism- och besöksnäring i Tranemo kommun 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen anser att det inte behövs någon policy för turism- och besöksnäringen i 
Tranemo kommun eftersom det redan finns andra motsvarande styrdokument inom 
området. Förslaget är därför att kommunfullmäktige upphäver policyn och att det inte görs 
någon revidering av den.  

Ärendet 
Under 2015 arbetade Tillväxt- och kompetensberedningen fram den policy för turism- och 
besöksnäringen som kommunfullmäktige antog 2015-11-23 § 161.  
Åren har gått och 4-årsgränsen för ett styrdokuments giltighetstid har passerats. Det har 
därför blivit aktuellt för förvaltningen att revidera denna policy inför ett nytt politiskt beslut.  

I samband med detta arbete konstaterar förvaltningen att det finns andra styrdokument 
inom det specifika området turism- och besöksnäring men också övergripande för hela 
näringslivet där turismen är en del. Detta gör att det inte längre finns något större behov av 
en policy för turism- och besöksnäringen.  

De styrdokumenten som redan finns är: 

- Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025, antagen av  
kommunstyrelsen 2021-06-21 § 153  

- Näringslivspolicy för Tranemo kommun, antagen av  
kommunfullmäktige 2018-10-08 § 111 

- Plan för besöksnäringsfrågor i Svenljunga och Tranemo kommun (Strategiskt 
dokument för besöksnäringsfrågor), antagen av  
kommunfullmäktige 2015-11-23 § 162 

- Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring, Regeringen 2021 

De senaste åren har intresset för besöksnäringsfrågor och samverkan kring dem ökat. 
Samverkan sker över kommungränser, på delregional nivå med samverkan inom 
Boråsregionen, på regional nivå med Turistrådet Västsverige men också nationellt. I takt 
med ökad samverkan, har olika strategiska dokument tagits fram för att styra upp hur det 
gemensamma arbetet kan se ut. Att ha för många styrdokument gör arbetet med 
besöksnäringen mer komplext än vad det behöver vara. 
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Utifrån detta anser förvaltningen att det inte behövs en policy för turism- och besöksnäring i 
Tranemo kommun. Detta då syftet är detsamma med en sådan policy som för de ovan 
nämnda dokumenten. Därför föreslår förvaltningen att Policy för turism- och besöksnäring i 
Tranemo kommun (KS/2015:93) ska upphävas och att det inte ska göras någon revidering av 
den. Däremot avser förvaltningen att revidera Plan för besöksnäringsfrågor i Svenljunga och 
Tranemo kommun och ta upp den för ny politisk hantering i båda kommunerna. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan.  

Barnkonventionen  
Ingen negativ påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv.  

Beslutsunderlag 
AU §16, 2022-01-27 
Tjänsteskrivelse 2021-11-30 
Policy för turism- och besöksnäring i Tranemo kommun KS/2015:93 
Plan för besöksnäringsfrågor i Svenljunga och Tranemo kommun (Strategiskt dokument för 
besöksnäringsfrågor) KS/2015:652 
Näringslivspolicy för Tranemo kommun KS/2017:680 
Besöksnäringsstrategi för Boråsregionen Sjuhärad 2025 KS/2021:294 
Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring, Regeringen 2021 

Föredragning och debatt 
Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
Författningssamling 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 16 Policy för turism- och besöksnäringen KS/2021:561 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Upphäver Policy för turism- och besöksnäring i Tranemo kommun 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen anser att det inte behövs någon policy för turism- och besöksnäringen i 
Tranemo kommun eftersom det redan finns andra motsvarande styrdokument inom 
området. Förslaget är därför att kommunfullmäktige upphäver policyn och att det inte görs 
någon revidering av den.  

Ärendet 
Under 2015 arbetade Tillväxt- och kompetensberedningen fram den policy för turism- och 
besöksnäringen som kommunfullmäktige antog 2015-11-23 § 161.  
Åren har gått och 4-årsgränsen för ett styrdokuments giltighetstid har passerats. Det har 
därför blivit aktuellt för förvaltningen att revidera denna policy inför ett nytt politiskt beslut.  

I samband med detta arbete konstaterar förvaltningen att det finns andra styrdokument 
inom det specifika området turism- och besöksnäring men också övergripande för hela 
näringslivet där turismen är en del. Detta gör att det inte längre finns något större behov av 
en policy för turism- och besöksnäringen.  

De styrdokumenten som redan finns är: 

- Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025, antagen av  
kommunstyrelsen 2021-06-21 § 153  

- Näringslivspolicy för Tranemo kommun, antagen av  
kommunfullmäktige 2018-10-08 § 111 

- Plan för besöksnäringsfrågor i Svenljunga och Tranemo kommun (Strategiskt 
dokument för besöksnäringsfrågor), antagen av  
kommunfullmäktige 2015-11-23 § 162 

- Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring, Regeringen 2021 

De senaste åren har intresset för besöksnäringsfrågor och samverkan kring dem ökat. 
Samverkan sker över kommungränser, på delregional nivå med samverkan inom 
Boråsregionen, på regional nivå med Turistrådet Västsverige men också nationellt. I takt 
med ökad samverkan, har olika strategiska dokument tagits fram för att styra upp hur det 
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gemensamma arbetet kan se ut. Att ha för många styrdokument gör arbetet med 
besöksnäringen mer komplext än vad det behöver vara. 

Utifrån detta anser förvaltningen att det inte behövs en policy för turism- och besöksnäring i 
Tranemo kommun. Detta då syftet är detsamma med en sådan policy som för de ovan 
nämnda dokumenten. Därför föreslår förvaltningen att Policy för turism- och besöksnäring i 
Tranemo kommun (KS/2015:93) ska upphävas och att det inte ska göras någon revidering av 
den. Däremot avser förvaltningen att revidera Plan för besöksnäringsfrågor i Svenljunga och 
Tranemo kommun och ta upp den för ny politisk hantering i båda kommunerna. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan.  

Barnkonventionen  
Ingen negativ påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-30 
Policy för turism- och besöksnäring i Tranemo kommun KS/2015:93 
Plan för besöksnäringsfrågor i Svenljunga och Tranemo kommun (Strategiskt dokument för 
besöksnäringsfrågor) KS/2015:652 
Näringslivspolicy för Tranemo kommun KS/2017:680 
Besöksnäringsstrategi för Boråsregionen Sjuhärad 2025 KS/2021:294 
Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring, Regeringen 2021 

Föredragning och debatt 
Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Susann Gustafson 
Turism- och landsbygdsutvecklare 
Datum: 2021-11-30 
Dnr: KS/2021:561 
 
 

Tjänsteskrivelse om Policy för turism- och 
besöksnäring 

Förslag till beslut 
• Upphäver Policy för turism- och besöksnäring i Tranemo kommun 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska 
alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ 
inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen anser att det inte behövs någon policy för turism- och 
besöksnäringen i Tranemo kommun eftersom det redan finns andra motsvarande 
styrdokument inom området. Förslaget är därför att kommunfullmäktige 
upphäver policyn och att det inte görs någon revidering av den.  

Ärendet 
Under 2015 arbetade Tillväxt- och kompetensberedningen fram den policy för 
turism- och besöksnäringen som kommunfullmäktige antog 2015-11-23 § 161.  
Åren har gått och 4-årsgränsen för ett styrdokuments giltighetstid har passerats. 
Det har därför blivit aktuellt för förvaltningen att revidera denna policy inför ett 
nytt politiskt beslut.  

I samband med detta arbete konstaterar förvaltningen att det finns andra 
styrdokument inom det specifika området turism- och besöksnäring men också 
övergripande för hela näringslivet där turismen är en del. Detta gör att det inte 
längre finns något större behov av en policy för turism- och besöksnäringen.  

De styrdokumenten som redan finns är: 

- Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025, antagen av  
kommunstyrelsen 2021-06-21 § 153  

- Näringslivspolicy för Tranemo kommun, antagen av  
kommunfullmäktige 2018-10-08 § 111 

- Plan för besöksnäringsfrågor i Svenljunga och Tranemo kommun 
(Strategiskt dokument för besöksnäringsfrågor), antagen av  



 
 
 

kommunfullmäktige 2015-11-23 § 162 
- Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring, Regeringen 2021 

De senaste åren har intresset för besöksnäringsfrågor och samverkan kring dem 
ökat. Samverkan sker över kommungränser, på delregional nivå med samverkan 
inom Boråsregionen, på regional nivå med Turistrådet Västsverige men också 
nationellt. I takt med ökad samverkan, har olika strategiska dokument tagits 
fram för att styra upp hur det gemensamma arbetet kan se ut. Att ha för många 
styrdokument gör arbetet med besöksnäringen mer komplext än vad det behöver 
vara. 

Utifrån detta anser förvaltningen att det inte behövs en policy för turism- och 
besöksnäring i Tranemo kommun. Detta då syftet är detsamma med en sådan 
policy som för de ovan nämnda dokumenten. Därför föreslår förvaltningen att 
Policy för turism- och besöksnäring i Tranemo kommun (KS/2015:93) ska 
upphävas och att det inte ska göras någon revidering av den. Däremot avser 
förvaltningen att revidera Plan för besöksnäringsfrågor i Svenljunga och 
Tranemo kommun och ta upp den för ny politisk hantering i båda kommunerna. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan.  

Barnkonventionen  
Ingen negativ påverkan ur ett barnrättsligt perspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-30 

Policy för turism- och besöksnäring i Tranemo kommun KS/2015:93 

Plan för besöksnäringsfrågor i Svenljunga och Tranemo kommun (Strategiskt 
dokument för besöksnäringsfrågor) KS/2015:652 

Näringslivspolicy för Tranemo kommun KS/2017:680 

Besöksnäringsstrategi för Boråsregionen Sjuhärad 2025 KS/2021:294 

Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring, Regeringen 2021 
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SAMMANFATTNING 

Besöksnäringen är en relativt ung bransch som kan bidra till många 

samhällsutvecklingsmöjligheter.  

Med det nationella och regionala målet för besöksnäringen; ”att fördubbla 

omsättningen till 2020” behöver Svenljunga och Tranemo kommun göra en tydlig 

plan på hur arbetet med besöksnäringen ska bedrivas och integreras med det övriga 

näringslivet.  

Det strategiska dokumentet presenterar tydliga roller och vad som förväntas av både 

den offentliga sektorn, entreprenörerna och politikerna.  

Strategin lyfter sedan fem fokusområden som tillsammans ska bidra till en utveckling 

av besöksnäringen. Inom fokusområdet ”närmarknad” ska vi ge våra 

kommuninvånare ökad kunskap om sitt närområde och på så vis bli bättre att 

använda de tillgångar som erbjuds vid besök av släkt och vänner. I det andra 

fokusområdet ”Tema som profilering” pekar vi ut tre teman; outdoor, mat, kultur och 

historia som tillsammans kan göra Svenljunga och Tranemo, som en enhet, starkare 

och attraktivare. Vidare presenteras att vi ska arbeta för ett ökat samarbete, 

utveckling av paketering och hur vi kan förlänga säsongen.   

Satsning på teman och utveckling av exportmogna företag och föreningar skapar en 

större kontroll om vilka besökare som kommer och underlättar för att kunna göra en 

tydlig och riktad marknadsföring till rätt målgrupper.  

I arbetet med strategin har ett nätverk för besöksnäringen skapats. Det är viktigt att 

besöksmålen själva får bestämma om de vill vara med i utvecklingen i nätverket eller 

inte. Ingen är tvingad. För att vara med är det viktigt att man strävar mot samma 

mål samt att det finns ett engagemang.  

Nyckeln i strategin och utvecklingen till framgång är just detta; att vi arbetar mot ett 

gemensamt mål med engagemang, både som entreprenör, tjänsteman och som 

politiker. Kostnaden för utvecklingen är liten i förhållande till vad man får tillbaka. 
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1. INLEDNING 

Turistnäringen även kallad besöksnäringen är en platsbunden näring som ställer krav på 

entreprenörskap. Besöksnäringen växer snabbt och har potential till att växa i Västsverige, 

Boråsregionen och i Svenljunga och Tranemo. För att nå dit krävs produkter som efterfrågas 

samt en strategisk väg att gå där inblandade parter i samarbetet vet vad som gäller. 

Både Svenljunga och Tranemo består i sin helhet av landsbygd med många småföretagare. Inom 

besöksnäringen/turismen är det få som kan livnära sig på näringen året om. Under tidigare år har 

behovet att träffa likasinnade, dvs. verksamheter inom besöksnäringen, varit stort och det har 

saknats ett heltäckande nätverk och en plan om vad som händer och ska hända.  

Innan detta strategidokument skapades fanns olika behov. Rollfördelning var otydlig om vem 

som gjorde vad. Företag, föreningar och kommuner hade ingen övergripande 

information/vetskap om vad som efterfrågades eller hur företag affärsutvecklas med så enkla och 

smidiga medel som möjligt. Detta resulterade i att insatserna var spretiga. Entreprenörer satsade 

åt olika håll och den långsiktiga lösningen med gemensamma mål inom besöksnäringen var inte 

hållbar. Okunskapen om besöksnäringen och dess växande framfart var också ett faktum.  

2. STRATEGINS SYFTE, MÅL OCH MÅLGRUPP 

SYFTE 

Besöksnäringen är en växande näring och Svenljunga och Tranemo har stor potential att utveckla 

sina besöksmål och upplevelser för att öka sin gemensamma attraktionskraft. Syftet med denna 

strategi är att skapa tydliga riktlinjer hur det framtida arbetet med besöksnäringen i Svenljunga 

och Tranemo ska utformas så att vi kan vara delaktiga i det nationella och regionala målet; en 

fördubblad turismomsättning till år 2020.    

MÅLBILDER  

För att uppfylla syftet krävs det gemensamma målbilder så att alla aktörer arbetar åt samma håll. 

Det krävs tydlighet kring rollfördelningen mellan den offentliga- och privata sektorn. Vidare 

behöver vi lyfta fram teman för profilering och presentera arbetssätt som bäst tar tillvara de 

förutsättningarna som finns i området, hitta metoder och vägar för samarbete och förlängning av 

säsong samt identifiera målgrupper. Slutligen behöver vi skapa en gemensam plattform för 

kommunikation, information och marknadsföring så vi får maximal utväxling av vårt arbete.   

FÖR VEM  

Strategin berör en rad olika målgrupper, såväl bland näringens organisationer, grannkommuner, 

destinationer, föreningar och enskilda företag inom besöksnäringen. Den ska vara en vägledning 

för vad som behövs kraftsamlas kring.  
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3. STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN I SVENLJUNGA OCH 

TRANEMO  

3.1 ROLLFÖRDELNING 

Ibland är det komplicerat att veta vilken roll man har och på vilket sätt man kan hjälpa till att 

driva vår gemensamma utveckling framåt. Genom en tydlig rollfördelning kan riktlinjer ges hur 

man kan bidra och vad man kan förvänta sig av varandra. 

3.1.1 ENTREPRENÖRERNAS ROLL 

Företag, organisationer och föreningar som vill vara en del av besöksnäringen i Svenljunga och 

Tranemo tar ansvar för sin egen verksamhet och verkar som värdar för hela bygden. 

Entreprenörerna äger och ansvarar för utvecklingen av sin egen produkt och bidrar till 

utvecklingen genom att skaffa kunskap om och lyfta området som en destination.   

Som entreprenör stöttar du besöksnäringens utveckling genom att: 

Vara ambassadörer för bygden - Företag eller föreningar verksamma inom turistnäringen ska 

ha kunskap om området och andra besöksmål inom destinationen och ska också vara villig att 

”sälja” varandra. 

Vara villig att utveckla sin verksamhet - Entreprenörerna ska jobba med information, 

marknadsföring och försäljning av sin produkt. I vissa fall gäller detta produkter som fler 

entreprenörer är inblandade i. 

Vara öppen för samarbete med andra aktörer - Genom samarbete ska entreprenörer jobba 

och skapa fler produkter och paket som ger området ett ökat och bättre utbud.  

Rekommendera andra - Detta gör att företag och föreningar får besökaren att stanna längre i 

ett och samma område. Förhoppningen är att dessa besökare vill komma tillbaka till ett rikt utbud 

av aktiviteter eller till och med väljer att stanna över en extra natt. 

Vara noga med att föra in data om boende och besöksantal under året - För en 

verksamhet med fem bäddar och uppåt är det lag på att rapportera statistik till Statistiska 

Centralbyrån. Denna statistik påverkar arbetet med utvecklingen av besöksnäringen i Svenljunga 

och Tranemo. Statistiken kan ligga till grund i beslutsunderlag i olika satsningar t.ex. på 

infrastrukturen kring besöksmål. 

3.1.2 OFFENTLIGA SEKTORNS ROLL 

Vissa saker kan inte den offentliga sektorn göra. Exempelvis ska inte kommunen ”paketera och 

sälja” turistpaket, detta är entreprenörernas roll. Däremot kan kommunen stödja affärsutveckling 

lokalt men också regionalt genom att skapa förutsättningar som motiverar entreprenörer att 

investera i tjänster och produkter som attraherar besökare. Den offentliga sektorn ska bli 

tydligare med att stötta samarbete och produkter över kommungränserna. Då besöksnäringen 
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bygger på att människor transporterar sig är infrastrukturutvecklingen en utav den viktigaste 

frågan för den offentliga sektorn.  

Den offentliga sektorn ska:  

• Ansvara för en fungerande turistinformation.  

 

• Vara en kanal från besökare till entreprenörer gällande synpunkter och efterfrågan. 

 

• Förmedla trender och aktuella marknadsföringskanaler till entreprenörer. 

 

• Kvalitetssäkra företag enligt aktuell regional modell samt föra en dialog med respektive 

företag om resultatet.  

 

• Stimulera och uppmuntra partnerskap mellan entreprenörer. 

 

• Vara en aktiv part i gemensamma utvecklingssatsningar inom och över kommungränsen. 

 

• Arbeta med utveckling och förbättring av infrastruktur som främjar besöksutvecklingen. 

 

• Vara en länk mellan entreprenörer och de regionala/nationella organisationerna inom 

besöksnäringen gällande exempelvis information och utbildningstillfällen som erbjuds. 

 

• Arbeta så att starka produkter i området lyfts upp och marknadsförs på regional, nationell 

och internationell nivå.    

 

• Uppmuntra företag att lämna statistik och sammanställa statistiska underlag som påvisar 

hur den turismekonomiska utvecklingen ter sig för området.  

 

• Stärka och driva samarbete utifrån ett helhetsperspektiv 

‐ mellan kommunerna i delregionen 

‐ mellan företag, organisationer t ex tematiska nätverk 

 

• Informera gästnattsstatistikens utveckling till berörda enheter inom kommunen. 

 

• Ständigt jobba ihop med övriga kommunen med att integrera besöksnäringen med 

näringslivet och se kommunens näringsliv som en enhet. 

3.1.3 POLITIKERNAS ROLL 

Strategin ska ge ett stöd och underlag för politiker i frågor gällande besöksnäringen. Strategin 

hjälper till att skapa struktur och hållbarhet 

Politikerna ska: 

• Stötta samarbeten som jobbar i enhetlighet med strategin 
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• Satsa resurser på väl utarbetade aktiviteter och åtgärder som följer strategins 

handlingsplan 

3.2 PRIORITERADE FOKUSOMRÅDEN 

För att lyckats med utvecklingen av turistnäringen krävs att de satsningar som görs har en 

långsiktighet och ett tydligt mål. Insatser ska inte ske isolerat utan vara del i ett arbete som 

driver destinationen framåt. Genom det arbete som gjorts under projekttiden har ett antal 

fokusområden lyfts fram och de insatser som görs bör sträva efter att stärka dessa 

fokusområden. 

3.2.1 NÄRMARKNAD    

Mycket av det som definieras som besöksnäring rör sig om släkt och vänner (även kallat 

närmarknaden) som kommer på besök. Vårt område präglas i dag av många mindre men 

intressanta besöksmål. Vi erbjuder både spännande aktiviteter och fina utflyktsmål. Kunskapen 

om dessa är många gånger relativt liten bland lokalbefolkningen vilket gör att vi missar en stor 

del av den besöksnäring som kommer till området för att besöka släkt och vänner.  

Att kunskapen kring våra egna besöksmål är dålig påverkar området på följande sätt: 

• Få av de största besöksnäringsströmmarna (släkt och vänner) som kommer till området 

besöker/spenderar pengar hos de lokala entreprenörerna.  

 

• Spridningseffekten blir liten. En lokal besökare har ofta ett flertal vänner och bekanta i 

området och därför är denna besökare viktig då en lyckad upplevelse kan generera 

positiv marknadsföring och fler framtida besökare från vår närmarknad. 

 

• En ökad kunskap om de besöksmål som finns skapar positivt inställda medborgare som 

känner stolthet för den egna bygden.  

 

• En stolt bygd skapar en attraktivare bygd och vice versa och kan i sin tur verka positivt 

för befolkningsutvecklingen 

Utifrån dessa förutsättningar är det viktigt att framtida besökssatsningar tar med sig 

närmarknadsperspektivet och att riktade insatser görs för att lyfta fram besöksmålen och 

aktiviteter lokalt för närmarknaden. 

3.2.2 TEMA SOM PROFILERING  

Besökare söker upplevelser eller aktiviteter som har sin grund i ett intresse eller ett tema. Under 

projektets gång har besöksnäringens aktörer varit med om att ta fram teman som vi är starka på 

idag och där vi ser en stor utvecklingspotential. Svenljunga och Tranemo har god möjlighet att 

utvecklas inom följande teman; outdoor, mat, kultur och historia vilka går i enighet med den 

delregionala satsningen men också enligt Västsvenska Turistrådets prioriterade områden, liksom 

den internationella strategins. 
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OUTDOOR  

Områden som lyfts fram inom outdoor är t.ex. vandra, cykla, vinter, paddling, fiske och ridning. 

Flera olika projekt och insatser har redan gjorts och pågår just inom detta tema. Naturen är en 

utav Svenljunga och Tranemos starka tillgångar vilken ska prioriteras och utvecklas.  

KULTUR OCH HISTORIA 

För att stärka temat outdoor kan med fördel kulturella och historiska inslag läggas till. Idag finns 

starka besöksmål som t.ex. Torpa stenhus, där man använder sig av historiska miljöer för att 

skapa attraktiva besöksmål. Fler av dessa går att utveckla och guidningar av olika slag kan 

förhöja upplevelsen. Historiska och kulturella värden bör lyftas fram vid olika outdoorleder så att 

besökaren upplever naturen i ett sammanhang och får en ökad kunskap om området. 

MAT  

Stor del av Svenljunga och Tranemo består av landsbygd där matproduktion blir en allt mer 

central fråga. Matdebatten i Sverige är idag stor och krav på egologisk och svenskproducerat mat 

ökar. I området finns det redan idag ett antal gårdsbutiker och matproducenter. Det finns även 

aktiva nätverk och event som t.ex. Sjuhäradsmat och Skördefesten i Borås. Den ökade 

betydelsen av mat både i samhälls- och besöksnäringsutvecklingen är påtaglig. Av dessa 

anledningar ska mat vara ett prioriterat tema.      

För att stärka dessa tre teman och få fler upplevelser knutna till dem bör vi sammanställa och 

tillsammans marknadsföra de verksamheter vi har inom ett tema. Flera gårdsbutiker eller 

fiskeområden blir tillsammans en reseanledning, till exempel en fiskeupplevelse eller matresa. 

Genom tematiska samarbeten mellan näringsliv och offentlighet kan vi skapa en tydligare 

identitet för vår bygd.  

3.2.3 SAMARBETE MELLAN AKTÖRER  

Många gånger erbjuder entreprenörer i vår bygd enskilda produkter som var för sig har svårt att 

tillgodose besökarens alla behov. Genom ett ökat samarbete mellan aktörer kan vi skapa 

produkter som på ett bättre sätt svarar upp till de krav som besökaren ställer på sin vistelse. Om 

vi arbetar med att skapa starkare produkter, där hela upplevelsekedjan tas med, kan vi på ett 

tydligare sätt marknadsföra vårt område och förenkla besökarens upplevelsemöjligheter.  

Vi ska tillsammans:  

• Arbeta för ökat samarbete mellan aktörer, så att fler aktiviteter kan kombineras med 

varandra. Man ska exempelvis kunna boka sin upplevelse, mat och logi på ett ställe. 

3.2.4 FÖRLÄNGA SÄSONGEN 

Den absolut största delen av besöksnäringsverksamheten i Svenljunga och Tranemoområdet är 

inriktad på sommarsäsongen. Många av våra aktörer arbetar då på max av den kapaciteten som 

besöksmålet möjliggör. För att öka bärkraftigheten hos våra entreprenörer bör det arbetas med 

att förelänga säsongen och skapa nya upplevelser även under lågsäsong. Dessa aktiviteter bör 

kopplas till de utvalda teman vi lyft upp för att stärka områdets identitet. 
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Vi kan förlänga säsongen genom: 

• Ökad marknadsföring och skräddasydda paket inom temat outdoor. Detta kan locka fler 

besökare under den mindre turistintensiva vår- och höstsäsongen.  

 

• Bli bättre på att lyfta de vinteraktiviteter som redan finns i bygden och utnyttja vår 

geografiska närhet till starka vintersportsorter som Ulricehamn och Isaberg. 

 

• Erbjuda färdigställda paket med riktad marknadsföring för större grupper inom tema mat, 

kultur och historia.  

 

• Arbeta med bokningsbara event under lågsäsong.  

3.2.5 EXPORTMARKNAD 

Den nationella strategin slår fast att målet till 2020 är att den turistekonomiska omsättningen ska 

fördubblas. För att detta ska lyckats så krävs en tillströmning av fler utländska gäster som 

därmed bidrar med tillväxten i den svenska turistekonomin. I Svenljunga och Tranemo så har vi 

idag en relativt stor del utländska gäster, främst inom naturturismen trots att produkterna inom 

outdoor inte marknadsförs i en hög utsträckning. Denna siffra behöver dock ökas avsevärt om vi 

ska nå upp och bidra till de mål som lyfts upp i den nationella strategin. Som nämnts tidigare 

präglas området av många små aktörer som ofta har svårt att synliggöra sin verksamhet på ett 

internationellt plan.  

För att nå den utländska marknaden krävs det att vi arbetar med exportmognad, inte bara med 

enstaka aktörer, utan med området som stort. Vi ska tillsammans våga utveckla de redan nu mer 

exportmogna företagen genom marknadsföring och förbättring av kunskap inom vår närmarknad.  

Vi kan locka fler utländska turister genom: 

Det ska vara punkt efter samtliga meningar  

• Ökad synlighet på aktuella forum och bokningsbarhet på nätet. 

 

• Förbättrad översättning av information till tyska och engelska 

 

• En kvalitetshöjning och en kvalitetssäkring så våra verksamheter blir mer attraktiva för 

den internationella besökaren. 

 

• Ökad exportmognad vilket gör det möjligt för områdets aktörer att marknadsföras genom 

regionala och nationella kampanjer. 

 

• Våga våra exportmogna företag bli en del av vår image, något vi förknippas med.  
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3.3 MÅLGRUPPER 

För Boråsregionen är naturen, textilen och maten starka teman som man redan jobbar med idag. 

I Västsverige prioriteras tema kust, natur, kultur och mat. För Svenljunga och Tranemos del är 

naturen så som cykel, vandra och paddla och kulturen så som mat och historia starka teman. 

Dessa teman passar olika besökare d.v.s. olika målgrupper. Den starkaste målgruppen som reser 

i Boråsregionen idag är WHOPS (wealthy, healthy, older, people) följt av DINKS (double income, 

no kids). En önskan är också att få Active Family (familjer) att bli mer sugna att resa i våra 

kommuner. De två förstnämnda målgrupperna blir allt mer kräsna och vill ha sin upplevelse 
paketerat där mat, boende och gärna transportmöjligheter finns tillgängliga i tydliga teman.  

Besökaren ser helst att dessa paket och produkter finns presenterat tydligt på nätet. För 

Svenljunga och Tranemos del, men också för Boråsregionens del, spelar kommungränser ingen 

roll. Därför är det viktigt att regionen vågar satsa på teman där man samlar all information på ett 

och samma ställe. Detta för att korta ner besökarens väg till att köpa en produkt eller ett paket. 

Det är också viktigt att man vågar samarbeta över regiongränser då förutsättningarna ser 

ungefär likadana ut i de olika regionerna. 

3.4 SAMARBETE MED ANDRA 

Svenljunga och Tranemo har ett väl utvecklat samarbete, både inom faktiska projekt och hur 

strukturer och administration är uppbyggd. Detta arbete ska fortsätta utvecklas för att skapa en 

ännu starkare identitet kring bygden. Med det sagt så ska det även lyftas fram att båda 

kommunerna har långt gångna samarbeten med andra kommuner och att man i även i dessa 

arbetar med att utveckla produkter och destinationer. Tranemo samverkar idag i flertalet 

sammanhang med Ulricehamn och till viss del även Gislaved och för Svenljungas del arbetar man 

tillsammans med Falkenberg och Gislaved kring sjön Fegen. För båda kommunerna är samverkan 

med samtliga kommuner utmed Ätradalen högaktuell idag, inte minst genom outdooraktiviteter. 

Att samverkansplattformar finns med andra kommuner är en styrka och de produkter som 

utvecklas i dessa samarbeten stärker bygden i helhet som destination. 

Samarbete är nödvändigt för att utveckla:  

• Infrastruktur - Tillsammans med andra kommuner kan vi skapa attraktiva rundor inom 

t.ex. vandring och cykel. Genom att gemensamt lyfta upp längre och fler sträckor i tydliga 

teman skapar vi flöden mellan kommunerna som kommer vårt område till gagn. 

 

• Marknadsföring - Underlättas om fler kommuner och entreprenörer utvecklar och lyfter 

fram en produkt med samma tema i sin marknadsföring, inte minst genom att det då 

innebär fler kanaler att sprida sin marknadsföring i. 

 

• Kunskap - Genom att titta på andra områden och andra besöksmål ges både näringsliv 

och det offentliga möjlighet att lära sig och utveckla verksamheten. Svenljunga och 

Tranemo har idag bra kontakter med bl.a. Torsby vilket möjliggjort nya intryck och 

kunskaper. Att vi även i framtiden ska ha möjlighet att samarbeta och lära av andra, är 

en viktig del av den fortsatta utvecklingen av vårt område.  
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3.5 KOMMUNIKATION, INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 

För kommunen kan det vara svårt att veta hur allmängiltig en åsikt är och följaktligen är det 

ibland svårt att veta hur man ska förhålla sig till enskilda frågeställningar som dyker upp. Även 

när det kommer till de satsningar som görs kan det vara svårt att veta hur förankrade de är ute 

bland entreprenörerna och kanske hade resurser kunnat användas effektivare. Även de 

satsningar som entreprenörer gör blir inte alltid kommunicerade till de kommunala 

representanterna och viktig information, som kan användas till att stärka den gemensamma 

profilen, går då förlorad.   

3.5.1 INTERN KOMMUNIKATION 

Som ett led i detta är det viktigt att vi arbetar fram strukturer som möjliggör en tydlig 

kommunikationsplattform mellan tjänstemän på kommunerna men också mellan privata 

näringslivet och kommunen. Det är viktigt att vi skapar en gemensam organisation där frågor kan 

lyftas och gemensamt diskuteras. Kommunen har idag, tillsammans med entreprenörer och 

föreningar, startat ett embryo till en sådan organisation och en utveckling av denna är av essens 

då vi tillsammans arbetar vidare för att skapa en attraktiv besöksbygd, läs vidare under rubrik 

3.5.3. 

3.5.2 EXTERN KOMMUNIKATION 

Genom att diskutera frågor internt skapas en tydligare bild av vårt område. Det är då viktigt att vi 

alla, kommun, föreningar och entreprenörer, förmedlar den bilden utåt. Kommunen har det 

övergripande ansvaret att genom turistbyrå (informationsplatser) och hemsida förmedla 

mångfalden av vad vårt område erbjuder. Kunskap om området är inte enbart en kommunal 

angelägenhet utan det åligger även entreprenörerna att ha kunskap om att marknadsföra 

varandra och bygden. För att få bättre spridning av information kring områdets besöksmål bör 

samarbeten mellan entreprenörer och kommun möjliggöras. Med hjälp av tydliga 

informationsplatser på populära besöksmål kan informationen om området få en större och även 

bättre geografisk spridning. Genom ökad dialog, samverkan och gemensamma satsningar mellan 

kommun och näring skapar vi en tydligare bild av området och det vi gemensamt vill förmedla.   

3.5.3 NÄTVERK FÖR BESÖKSNÄRING I SVENLJUNGA OCH TRANEMO 

Som en bra lösning på att klara av den externa kommunikationen har projektet skapat ett 

nätverk för besöksnäring i Svenljunga och Tranemo, ett samarbete mellan det offentliga, 

föreningar och företag. Detta med anledning att entreprenörer inte kände till varandra tidigare 

eller träffades för sällan. Nätverket har tagit fram syfte och mål samt tillsammans aktiverat sig på 

exempelvis mässor. Resultatet har blivit en mer sammanfogad grupp som börjar hitta teman som 

de vill jobba tillsammans med. Detta har i sin tur skapat fördelar genom att en del av 

verksamheterna går på flera möten i andra sammanhang som stärker kommunerna ännu mer. 

Detta bekräftar besöksnäringens tidigare omognad och okunskap från alla håll och att ett nätverk 

för besöksnäringen är av stor vikt för att påbättra ambassadörskapet och trivseln i sin egen bygd. 

Att fortsätta arbeta vidare i det nätverk som bildats är av hög prioritet för besöksnäringens 
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utveckling i området. Nätverket behöver fortfarande utveckla vilket mandat de har, hur 

strukturen ska se ut och hur/vilka frågor som ska lyftas upp. 

3.5.4 TURISTBYRÅER/BESÖKSSERVICEPLATSER 

Allt fler människor lever med en känsla av tidsbrist, vilket leder till ett konstant sökande efter 

produkter och tjänster som gör vardagslivet mer effektivt. Mediavanor förändras snabbt, både 

vad det gäller informationssökning och bokningar via nätet. Nya tjänster, som ofta har till syfte 

att förenkla för besökaren, tillkommer i snabb takt. Den digitala utvecklingen gör att mobilen blir 

allt viktigare. Den nya informationsteknologin förändrar besökarens beteende när det gäller att 

skaffa information, vilket medför förändringar för den traditionella turistbyrån. För att kunna 

möta upp de förändringar som utvecklingen av informationsteknologin innebär måste det skapas 

förutsättningar för att uppfylla besökarens behov direkt på den platsen den befinner sig. 

Besökaren behöver inte längre ta sig till turistbyrån för att hitta den information som önskas utan 

får mycket av informationen exempelvis via mobilen i den virtuella turistbyrån. 

Den personliga servicen kommer dock vara fortsatt viktig men för att använda 

turistorganisationernas resurser så effektivt som möjligt bör alternativ/kompletteringar till den 

traditionella turistbyrån ses över. Genom att upprätta besöksserviceplatser på de besöksmål som 

idag har ett stort besöksantal, finns möjligheten att tillgodose besökaren med information som 

inte bara härrör det besöksmål han eller hon befinner sig på. 

3.5.5 MARKNADSFÖRING 

Svenljunga och Tranemo saknar idag en övergripande marknadsföringsplan. Det är svårt att få 

en helhetssyn på vart pengar satsas och vem som är ansvarig för marknadsföringens olika delar. 

För att få en samlad strukturerad marknadsföringssyn behövs en markandsföringsplan tas fram. 

En plan som företag, föreningar och det offentliga kan luta sig mot. Viktigt är också att man 

tydliggör målgrupper och lämpliga plattformar för våra olika teman. Nätverket för besöksnäringen 

är en viktig part i markandsföringsplanen, utan ett samlat nätverk med en samlad vision och 

tydliga teman blir det ingen effektiv marknadsföring. 
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4. ANSVAR, GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING 

För att få en stabil strategi men också arbetsprocess inom besöksnäringsfrågor krävs samarbete 

med de entreprenörer som jobbar med frågorna samt en stark koppling till det offentliga. Det 

strategiska dokumentet ska vara grunden till upplägget medan handlingsplanen och 

marknadsföringsplanen stöttar strategin.  

I slutändan är det de tjänstemän som ansvarar för turismfrågor i respektive kommun och 

entreprenörerna som tillsammans är ansvariga att driva arbetet framåt för att målen och syftet 

för denna strategi ska uppfyllas.  

För att kunna genomföra strategin och utveckla de fokusområden som strategin lyfter fram ska 

en handlingsplan till strategin arbetas fram med syftet att ingående ge förslag på hur företag, 

föreningar och kommuner ska jobba för att uppnå de satsningar och mål som nämns i denna 

strategi. Detta för att det ska vara tydligt för alla parter hur man jobbar med besöksnäringsfrågor 

i Svenljunga och Tranemo.  

För att tydligt kunna mäta och följa upp utvecklingen krävs det att vi får en bättre bild på hur 

vårt nuläge ser ut. Ett första steg är att få alla boendeanläggningar från fem bäddar och uppåt 

att rapportera statistik till SCB. Det är en nödvändighet att sedan årligen köpa in statistiska 

undersökningar så vi får möjlighet att kvantifiera våra förhållanden och därmed lättare utvärdera 

de insatser som görs.  

Slutligen ska strategin med dess handlingsplan följas upp, utvärderas och ha möjligheten att 

revideras en gång per år.   
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5. BAKGRUND 

5.1 DEFINITION AV TURISM OCH BESÖKSNÄRING 

I den nationella strategin för besöksnäringen beskrivs turism och turismnäringen enligt följande: 

”Besöksnäringen är den näring som bidrar till turismkonsumtionen. Turism mäts och definieras 

från konsumtionssidan och den definition av turism vi använder i Sverige är ”människors 

aktiviteter när de reser till eller vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för fritid, affärer 

eller andra syften och för kortare tid än ett år” 

Vidare definierar strategin turismkonsumtion som en del av företagens totala försäljning. De 

flesta förtagen är inte renodlade turistföretag. Exempel på sådana branscher är till exempel 

handel och restaurang. Många av dessa företag är medvetna om sina olika målgrupper men 

särredovisar dem inte ekonomiskt vilket gör att turismkonsumtionen är svårmätbar.  

5.2 NULÄGESBESKRIVNING AV SVENLJUNGA OCH TRANEMO 

5.2.1 ORGANISATION 

I Svenljunga och Tranemo kommun har turism- och landsbygdsutvecklaren det huvudsakliga 

ansvaret för turismfrågorna på kommunal nivå. Allt arbete, så väl operativt som strategiskt, 

ansvarar turism- och landsbygdsutvecklaren för. En större del av turismfrågorna handlar om 

samverkan med lokala, såväl som delregionala, aktörer och inte minst med motsvarande 

tjänstemän i grannkommunerna. Den typen av turismfrågor som härrör även andra kommuner 

har blivit betydligt fler de senaste åren och tenderar att växa, vilket visar på vikten av samverkan 

över kommungränser och i vissa fall även över regionala gränser.  

Under sommartid har kommunerna en bemannad turistbyrå i vardera centralort med anställd 

sommarpersonal. Övriga tider under året så sköter i Svenljunga biblioteket och dess personal till 

och stöttar som informatörer i turismfrågor och i Tranemo är det café Fiket som sköter 

turistbyrån när det gäller att bemöta besökare och se till att det finns uppdaterad information 

inne på byrån. Under sommarsäsongen anställer dessutom Tranemo kommun turistinformatörer 

för att bemanna turistinformationer på Torpa, Hofsnäs och i Glasets hus. Svenljunga bemannar 

även turistbyrån, Fegen Inspiration Area i samarbete med Gislaved och Falkenberg kommun som 

ligger i områdets södra del.    

Personalen på Svenljunga bibliotek fungerar även en resurs gällande evenemangskalender, 

support för verksamheter för användning av Basetool och utvecklingen av 

vastsverige.com/svenljunga. Under sommarhalvåret har Svenljunga även en tillsynsman som 

genom sitt arbete upprätthåller ordning kring kommunens sjö- och vattensystem.  

5.2.2 NÄRINGSLIV  

Turistnäringen i området präglas främst av naturturism men här finns också ett antal större 

besöksmål som lockar besökare från olika målgrupper. I Svenljunga hyr många av besökarna 
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stugor privat, flera återkommer år efter år, och bosätter sig i kommunen under hela eller delar av 

sommaren. I Tranemo är den ”genomsnittliga” besökaren är en äldre man/kvinna 

hemmahörandes i regionen, ofta resandes med en partner. Den utländska besökaren kommer 

från Tyskland och har i regel varit i Sverige tidigare eller kommer hit för att besöka hitflyttade, 

tyska vänner. Besöken i Tranemo och Svenljunga präglas av dagsbesök, där besökarens främsta 

reseanledning är att hälsa på släkt och vänner. 

Större delen av besöksnäringen är väldigt säsongsbetonad det finns en stor utvecklingspotential. 

Besöksnäringen har sitt starkaste fäste i områdena utanför centralorten och en relativt liten del 

av besökarna har centralorten som sin reseanledning. Många av kommunens besökare söker sig 

dock in till centralorterna för att handla och söka information. 

Entreprenörskapet kring besöksnäringen är ofta småskaligt och ofta utgör turismen bara en 

bisyssla i entreprenörens verksamhet. Området har däremot ett antal aktörer som sticker ut och 

som fungerar som dragare till området. Dragare som sticker ut är framför allt Påarps Gård, 

Glasets Hus, Torpa Stenhus och Hofsnäs. Andra besöksmål värt att nämna som har stor 

utvecklingspotential är Fegenområdet med dess kommersiella närhet till Gekås, Ätradalen, 

skidanläggningen Hagatorpet, Mossebo och Påskliljorna i Fagerås. Många nämnda besöksmål är 

attraktiva för bussresebolag och bussresan ”Gårdarna runt sjön” efter författarinnan Birgit 

Sparres romanserie med samma namn har blivit populär.  

Det kommersiella utbudet av boendemöjligheter är mer utvecklat i Svenljunga än i Tranemo 

vilket tydliggörs i SCB:s gästnattsstatistik. Med fyra campinganläggningar som är väl fördelade 

geografiskt (Överlida, Holsjunga, Svenljunga, Kalv) och ett par större boendeanläggningar sticker 

Svenljunga ut från Tranemo. Antalet kommersiella bäddar i Tranemo har ökat något på senare år 

men avsaknaden av fler hotell och campingar än dem som finns idag, kombinerat med få 

boendeaktörer som rapporterar in gästnattsstatistik, bidrar till att man ofta hamnar lågt i den 

totala besöksstatistiken i regionen. 

Populära outdoor-aktiviteter finns i stort sett i hela området. Paddling och fiske är efterfrågade 

aktiviteter som inte är mer populärt i vissa områden än andra, här är det istället organisationen 

kring möjligheten att utföra aktiviteten som avgör var besökaren hamnar, exempelvis var man 

kan hyra kanot, vilka sjöar det finns fiskekort för osv. Det stora antalet cykelturister rör sig på 

mestadels längd med Sjuhäradsrundan som går genom flera av områdets orter även banvallen 

mellan Tranemo och Ambjörnarp är attraktiv för cykelturister.  

Vinterturisten lockas till Hagatorpet i Tranemo, som har ett betydligt större flöde av besökare än 

tidigare gjorts gällande. Vinterturismen är däremot fortfarande outvecklad. 

I området finns även ett antal hästgårdar, vissa med kommersiellverksamhet.  Hästturismen är 

likt vinterturism fortfarande outvecklad.  

Delar av området har ett stort flöde till och från Gekås, Ullared vilket kan nyttjas bättre.  

Antalet aktörer inom besöksnäringen har vuxit och blivit starkare på relativt kort tid i området. 

Det finns idag en aktivitet och företagsamhet som blivit mer intensiv och som skapar goda 

förutsättningar för att stärka området som en destination och tillsammans utveckla fler 

reseanledningar och ett attraktivt utbud av aktiviteter.  
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5.3 VÄRLDEN, SVERIGE, VÄSTSVERIGE, BORÅSREGIONEN, 

SVENLJUNGA OCH TRANEMO 

5.3.1 NATIONELLA STRATEGIN 

Den nationella strategin för besöksnäringen säger att omsättningen för besöksnäringen ska 

fördubblas till år 2020. Besöksnäringen är i dagsläget Sveriges tredje största basnäring och även 

världens snabbaste växande näring. År 2013 omsatte Västra Götaland Regionen 35 miljarder 

kronor. Får att nå till en fördubblad omsättning är det viktigt att veta hur rollfördelningen ser ut- 

”vem som gör vad” samt att man jobbar över region-, kommun-, företag- och föreningsgränser 

och i tydliga teman. En annan viktig faktor är att uppnå så många exportmogna företag som 

möjligt som i sin tur påverkar ett större säljflöde. Den nationella strategin påvisar tydligt att detta 

jobb måste göras tillsammans för att kunna nå målet med en dubblad omsättning. Detta innebär 

ett nytt tankesätt med företagen som ambassadörer och ansvariga över sina produkter samtidigt 

som stöttning från region och kommuner är ett måste. Vidare satsning på besöksnäringen ger 

möjligheter för nya och fler årsverken, ofta jobb som passar kvinnor, unga och invandrare.  

5.3.2 PROJEKT BESÖKSNÄRING BORÅSREGIONEN  

År 2013 omsatte delregionen Boråsregionen (Borås, Ulricehamn, Mark, Svenljunga, Tranemo, 

Herrljunga, Vårgårda och Bollebygd) 1 miljard kronor, en ökning med nästan 300 miljoner kronor 

jämfört med 2012. Beläggningsgraden i Boråsregionen låg på 45 % i december månad 2013 och 

den låg runt samma procent året innan. Förmodligen ligger den verkliga beläggningsgraden 

högre då alla verksamheter inte redovisar sina gästnätter. Konsekvensen av att inte alla 

verksamheter redovisar sin statistik kan bli att satsningar inom exempelvis infrastrukturen inte 

görs i tillräcklig utsträckning. Syns det inte att det finns besökare i vårt område, då är kanske inte 

behovet av skyltning, bättre vägar och dylikt heller lika stort. För att bibehålla den stadiga 

omsättningen och ha attraktiva produkter som efterfrågas krävs ett nytänkande där företag äger 

och ansvarar för sina produkter med stöttning från kommuner och regionen.  

I arbetet med besöksnäring i Boråsregionen har projektet som syfte att jobba mer med 

mötesindustrin i kombination med outdoor- produkter. Detta för att Boråsregionen har ett unikt 

läge med närheten till Göteborg. Om möten och outdoor- produkter kan kombineras, ökar 

medvetenheten om produkter inom natur, som därmed leder till en ökad efterfrågan från 

privatresenärer. Mötesindustrin skapar möjligheter genom kunskap. Huvudsyftet är 

kunskapsutbyte i olika former vilket gör Högskolan i Borås än mer viktig. Mötesindustrin i 

Boråsregionen navigeras av Borås Convention Bureau i samråd med Västsvenska Turistrådet. 

Outdoor-produkter är exempelvis produkter inom cykel, vandring och vinter och riktar sig till 

privatresenärer eller researrangörer som efterfrågar en paketerad produkt med mat, boende och 

transportmöjligheter. Detta jobb går mer i linje med den renodlade besöksnäringen. I dagsläget 

finns det få outdoor-produkter representerade i Boråsregionen. Här finns potential då 

delregionens styrka är mötesindustri i kombination med outdoor-produkter. Arbetet kräver ett 

nytt tankesätt för näringen. För att klara efterfrågan men också kunna stötta näringen, krävs en 

samordnare, med hela Boråsregionen som arbetsområde, som jobbar ihop med det offentliga och 

Västsvenska Turistrådet. 
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5.3.3 SVENLJUNGA OCH TRANEMO 

Produktutvecklingen för outdoor är den utvecklingen som berör Svenljunga och Tranemo mest. 

Detta tack vare den vackra natur och kultur som finns här med exempelvis naturreservat, 

kulturella skatter och möjligheterna till aktiviteter som exempelvis vandra, cykla, paddla och 

skidåkning. För att följa med i efterfrågan är det viktigt att först ha koll på närmarknaden och att 

företagen som vill vara med och satsa får ta del av de förändringar som sker i besökarens 

resevanor. Möjligheterna för detta skapas bäst genom att träffas i ett nätverk som med ett tydligt 

syfte och mål jobbar åt samma håll och med gemensamma teman. 

Vad det gäller mötesindustrin kan Svenljunga och Tranemo medverka trots att kongresshuset 

kommer att ligga i Borås. Genom 30- 40 minuters resväg kan Svenljunga och Tranemo visa upp 

unika besöksmål, med serveringsmöjligheter och som kan ta emot större grupper från ca 50 

personer och uppåt. Det är viktigt att denna information kommer ut till besöksnäringsföretagen 

och att dialogen är tydlig med Borås Convention Bureau.  

5.4 HUR DET STRATEGISKA DOKUMENTET ARBETADES FRAM 

Aktiviteter under projekttiden 2011-2013 

Det är viktigt att förstå arbetet bakom ett strategiskt dokument och varför man tar fram det. För 

att ta fram ett strategiskt dokument och samtidigt ta del av underifrånperspektivet från 

entreprenörer och det offentliga krävdes en samordning men också ett bollplank. Detta för att 

vidare kunna diskutera arbetet kring en gemensam målbild för besöksnäringsfrågor i Svenljunga 

och Tranemo. Under projekttiden arbetade man enligt följande: 

• Projektledare och det offentliga åkte runt på sex orter och samlade in tankar och ideér 

från invånare, företag och föreningar om vidare arbete med besöksnäringsfrågor. 

• Ett nätverk för besöksnäring i Svenljunga och Tranemo bildades med representanter från 

det offentliga, föreningar och företag. Nätverket träffades åtta gånger. 

• Nätverket deltog i tre mässor (Fiskemässan i Jönköping, Vårmarknaden i Borås och på 

EXPO- mässan i Limmared). Detta för att prova att jobba i teman ihop i en grupp. 

• Föreningar och företag digitaliserade sig/gjorde sig mer synliga med aktuell information 

på nätet (skapade och uppdaterade hemsida, Facebook- sida och produktblad på 

vastsverige.com). 

• Före detta guideföreningen Tranemoguide inspirerades och bytte namn till Kindsguide för 

att ta del av fler historier i både Svenljunga och Tranemo. 

• Svenljunga och Tranemos besöksguide omstrukturerades med tydligare teman och 

kartor. Ett önskemål från nätverket. 

• En vinterfolder togs fram med engagerade föreningar och företag inom tema vinter.  

• Nätverket åkte till Torsby för att ta del av deras arbete över kommungränser, regionala 

insatser men också se hur de jobbade i teman och sättet de tar fram paket på. 

• En gemensam folder för nätverket d.v.s de företag och föreningar som jobbat ihop under 

projekttiden tog fram en Snabbguide i pappersformat men också en digital guide på 

vastsverige.com. 

Samtliga punkter ovan formade det strategiska dokumentet. 
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Ett attraktivt Tranemo – i vår kommun känner du dig 
välkommen. 

1 Inledning  

Kommunfullmäktige beslutande 2015-02-16, § 13, att ge tillväxt och 
kompetensberedningen i uppdrag att utarbeta en policy för hur 
kommunen långsiktigt ska arbeta med att främja turismen och 
turistnäringen i Tranemo kommun. I ett tidigt skede av beredningsarbetet 
utvidgades uppdraget, i samråd med kommunfullmäktiges ordförande, 
till att också omfatta besöksnäringen. 
 
Turism- och besöksnäringen är en av våra viktigaste tillväxtbranscher. Vi 
får mer och mer fritid, lever längre, längtar efter givande upplevelser, nya 
intryck och fördjupade kunskaper. Tranemo har potential att utvecklas 
som besökskommun. Med stolthet lyfter vi fram våra kulturskatter och 
turistmål. För att skapa långsiktig och lönsam tillväxt i kommunen 
behöver entreprenörsandan uppmuntras och fler företag etableras inom 
besöksnäringen. Kommunen behöver göra det enklare för besöksnäringen 
att växa. 
 
I Vision 2020 i ”Den nationella strategin för svensk besöksnäring” är 
besöksnäringen Sveriges nya basnäring. Under åren 2010-2020 ska svensk 
turism fördubblas.  
 

2 Syfte 

Syftet med policyn är att tydliggöra kommunens roll i arbetet med 
turismnäringen. Avsikten med beredningsuppdraget har varit att utarbeta 
ett strategiskt dokument som av kommunfullmäktige ska kunna antas 
avseende de övergripande principerna för kommunens engagemang inom 
turismen. 
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3 Policy 

Kommunens policy är att i samverkan med andra aktörer ta ansvar för 
utvecklingen av en turism- och besöksnäring som stärker hela kommunen. 
Kommunen ser positivt på tillväxt inom turism- och besöksnäringen och 
välkomnar initiativ till investeringar. Samverkan över kommungränser 
ska uppmuntras då besökaren inte fäster någon avsikt vid 
kommungränser. Utvecklingen främjas bäst genom en tydlig 
rollfördelning beträffande vad som förväntas av kommunen och 
respektive aktör. Ideella krafter och goda idéer ska upprätthållas och 
vidareutvecklas för ett positivt värdskap, som är nödvändigt för en 
hållbar utveckling inom turism- och besöksnäring. 

4 Övergripande inriktningsmål för policyn 

Tranemo kommun ska: 
• Utveckla en stark ställning som den mest attraktiva kommunen i 

Sjuhäradsregionen och Västra Götalandsregionen. 
• Locka fler besökare, såväl svenska som utländska, året runt 
• Förmå besökarna att förlänga vistelsetiden i kommunen 
• Stimulera en utveckling av turism- och besöksnäringen som är 

såväl ekologiskt som socialt och ekonomiskt hållbar 
• Aktivt arbeta för ökad samverkan mellan aktörerna  
• Medverka till att kommunens natur- och kulturarv 

uppmärksammas och tas tillvara som en resurs 
• Ha en stödjande roll gentemot företagen -främst en och 

fåpersonsföretagen - inom turism och besöksnäringen 
• Öka tillgängligheten - i vid bemärkelse - till besöksmålen 
• Verka för att varumärket Tranemo kommun stärks genom turism- 

och besöksnäringen. 
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1 Inledning  

I Tranemo kommun har vi ett varierat näringsliv med stora och små företag med olika 

verksamheter och därmed också skiftande behov.  

Kommunen ligger centralt med närhet till Borås, Ulricehamn, Kinna, Gislaved och 

Gnosjö men även Göteborg och Jönköping ligger inom pendlingsavstånd. Dessutom 

passerar kust-till-kust-banan genom kommunen.  

Förvärvsfrekvensen är högre både för kvinnor och för män jämfört med riket som helhet. 

Arbetsmarknadsläget har under många år varit mycket gott med låg arbetslöshet. 

Kommunens näringsliv består av en blandning av internationella koncerner och 

familjeföretag där små och medelstora företag dominerar.  

Det är viktigt att beakta de förutsättningar som krävs för en god utveckling av befintliga 

företag men också för att möjliggöra och underlätta etablering av nya verksamheter.  

1.1 Övergripande styrdokument 

I enlighet med kommunens vision och strategiska plan är de övergripande målen – 

ekologisk-, ekonomisk och social hållbarhet. 

I Tranemo Kommuns Vision beskrivs näringslivet enligt följande:  

”Tranemo kommun har ett rikt förenings- och kulturliv. Kulturupplevelser är en viktig del av livet 

och fritiden är rik och varierad. Med stolthet lyfter vi fram våra kulturskatter och turistmål. 

Kommunen, föreningarna och näringslivet har utvecklat en nära samverkan där ideella krafter och 

goda idéer tas tillvara – på det området är Tranemo kommun bland de bästa i Sverige.  

Välutbyggda kommunikationer skapar möjligheter för medborgare. Det är enkelt och stimulerande 

att driva företag i Tranemo kommun där entreprenörsandan medverkar till att skapa ett varierat 

näringsliv. I Tranemo kommun känner du dig välkommen.” 

och strategiska planen1 enligt följande:  

” Ett välfungerande och expansivt näringsliv är en grundföresättning för allmänt välstånd och 

utveckling. Tranemo Kommun vill att kommunen ska växa och att fler företag ska etablera sig. Det 

kräver att vi ger nya invånare och företagare god förutsättning, till exempel genom att det finns 

kvalificerad arbetskraft, bra service, väl fungerande infrastruktur, bra skolor och god vård- och 

omsorg. Vårt fokus ligger på att stötta småföretag och de gröna näringarna. Vi fortsätter att 

utveckla samarbetet mellan näringslivet och kommunen.”  

Näringslivets utveckling är en viktig del för att uppnå kommunens vision. Näringslivet 

har stor betydelse för att skapa en levande kommun och ge möjlighet till sysselsättning 

för kommunens invånare men även locka till inflyttning.  

                                                           
1 KS/2018:183  
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I Tranemo kommun finns flera antagna styrdokument som på olika vis tangerar 

innehållet i denna policy. Det är bland annat Integrationspolicy2, Bemötandepolicy3 och 

Policy för turism- och besöksnäring i Tranemo kommun4. 

 

2 Syfte 

Näringslivspolicyn anger inriktningen för kommunens förhållningssätt, planering och 

hur vi ska arbeta med näringslivsfrågor. Policyn beskriver hur Tranemo Kommun ska 

medverka till näringslivsutvecklingen i kommunen.  

3 Näringslivspolicy Tranemo Kommun  

Tranemo kommun har lång historia av ett framgångsrikt företagande och starkt 

näringsliv. Detta är vi stolta över och vill bevara och har dessutom mod att utveckla 

denna tradition. Detta gör vi tillsammans.  

3.1 Service gentemot företagen 

Tranemo kommun ska kännetecknas av hög service som präglas av gott bemötande, 

effektivitet, rättssäkerhet, samverkan och god kommunikation.  

För Tranemo kommun kan det exempelvis innebära: 

• Hög service som präglas av gott bemötande, effektivitet, rättssäkerhet, 

samverkan och god dialog och lättillgänglig information.  

• Initiativ till mötesplatser för kommunens företagare.  

• Förenkla kontakterna mellan företag och kommun bland annat genom en 

företagslotsfunktion. ”En väg in”. 

• Tillhandahålla aktuella detaljplaner och färdigplanerad industrimark. 

• Stödja och stimulera ungas och kvinnors entreprenörskap.  

• Underlätta för småföretag att samarbeta till exempel genom företagshotell.  

 

3.2 Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjningen är avgörande för att företagen i vår kommun ska fortleva och 

utvecklas.  

• Vi arbetar för att bli den bästa hemvändarkommunen så att ungdomar, efter 

studier och arbete på annat håll, flyttar tillbaka till kommunen. 

                                                           
2 KS/2017:749 
3 KS/2012:158 
4 KS/2015:93 
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• Vi samverkar med utbildningsaktörer (gymnasieskolor, högskolor och 

universitet m.m.) och näringslivet för att öka tillgången på efterfrågad 

kompetens samt för att möjliggöra det livslånga lärandet. 

• Vi ska ha en flexibel SFI-utbildning och nära samarbeten mellan skola och 

näringsliv för att på ett bra sätt ta vara på den resurs som nyanlända är. 

 

3.3 Kommunikation och infrastruktur 

Kommunikation och infrastruktur är viktigt för kommunens utveckling utifrån våra 

hållbarhetsperspektiv. Både vägar och kollektivtrafik är en grundläggande förutsättning 

för att bo och verka i Tranemo kommun. 

• Vi arbetar för att förbättra och utöka infrastruktur och kollektivtrafik. 

• Vi främjar utbyggnaden av fiber i hela kommunen.  

• Det ska vara enkelt att förflytta sig inom kommunen och möjligt att pendla både 

in och ut ur kommunen 

• Vi verkar för möjligheten till effektiva och hållbara transporter.  

 

3.4 Attraktiv kommun 

Tranemo kommun arbetar aktivt för att förbättra och utveckla kommunen så att det blir 

attraktivt att driva företag, verka, bo, leva och besöka kommunen. För detta behöver alla 

delar av kommunens verksamhet vara väl fungerande.  

Tranemo Kommun ska kännetecknas av: 

• God kvalité, hög service och valfrihet inom skola, barnomsorg samt vård- och 

omsorg.  

• Att vara en trygg och säker kommun.  

• Ett aktivt, varierat och levande förenings-, fritids- och kulturliv.  

• Ett brett och varierat utbud av attraktiva bostäder. 

 

4 Implementering och tillämpning 

Denna policy ska ligga till grund för framtagande av handlingsplan för arbetet med 

näringslivsfrågor i Tranemo Kommun.  

5 Uppföljning 

Uppföljning av näringslivspolicyn ska ske minst vart fjärde år. 
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Bakgrund
Besöksnäringen har vuxit mycket under de senaste 

tio åren och ses numera som en av Sveriges 

basnäringar. Det har genomförts projekt tidigare för 

att skapa ett samarbete mellan kommunerna i syfte 

att stärka besöksnäringen. Det senaste slutfördes 

2014 och en av slutsatserna var att det saknas en 

huvudman för som ansvarar för att samordna och 

utveckla arbetet inom turismen. 

Ett tidigare tillväxtprojekt, Cykla & Vandra i Sju-

härad, har fortsatt genom att fem av kommunerna 

arbetar tillsammans. Det görs också enskilda sam-

arbeten kommuner emellan, men utan kontinuitet. 

Nuvarande tillväxtprojekt, Destination Borås-

regionen, har som syfte att ta fram en gemensam 

strategi för besöksnäringen och en strategi för hur 

medlemskommunerna samverkar i frågan. 

Ytterligare förstärkning

Inför att kommunalförbundet införde en ny modell 

för fördelning av tillväxtmedel, gjordes en analys av 

näringslivets behov*, där ett av behoven var stärkt 

attraktionskraft. Besöksnäringen är ett verktyg av 

flera för att stärka attraktionskraften.

I Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi, 

som antogs i februari 2021, pekas fem områden ut 

som är av särskilt stor betydelse för regionens 

konkurrenskraft och tillväxtpotential. Besöksnäring 

samt kulturella och kreativa näringar är ett av de 

områdena.

*Behovsanalys Näringslivet i Sjuhärad – (Kontigo april 2019) 
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Besöksnäring och regional utveckling
Besöksnäringen är en del av näringslivet och har de 

senaste tio åren pekats ut som Sveriges nya basnäring. 

Detta med anledning av tillväxttakten i både omsättning 

och antal sysselsatta. Enligt Tillväxtverket omsatte 

besöksnäringen i Sverige 306 miljarder kr år 2019, 

varav ca två tredjedelar landar i den lokala ekonomin. 

Besökare handlar i våra butiker, äter på restauranger, 

bor på våra boendeanläggningar, betalar för att delta i 

aktiviteter osv. Detta bidrar i sin tur till att våra 

näringsidkare ökar sin omsättning och kan t ex utöka 

öppettider, vilket genererar bättre kommersiellt utbud 

för våra invånare. Det gör också att näringsidkaren kan 

t ex anställa fler personer eller själv leva på sitt arbete, 

vilket ökar sysselsättningen. Besöksnäringen är också 

en näring som många kommer i kontakt med som ett 

första jobb.

Att besökare kommer till oss och får fina upplevelser 

gör platsen attraktiv o bidrar till att fler vill bo eller 

arbeta på platsen. Besöksnäringen är viktigt för att 

skapa attraktionskraft, även om det är andra faktorer 

som också bidrar.

Fördelning besöksnäringens omsättning i Sverige
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Processen
Arbetet har pågått ca ett år och under hösten 2020 

har vi anlitat en konsult, Kairos Future, för att leda 

oss i processen. Det har inneburit djupintervjuer 

med nyckelpersoner, tre halvdagsworkshops 

tillsammans med företrädare och aktörer inom 

Boråsregionen/Sjuhärads besöksnäring arbetat 

med att ta fram en ny vision och strategi som ska 

vägleda vårt arbete de kommande fem åren. Över 

40 företagare, tjänstemän och politiker har varit 

involverade i processen. Tillsammans har vi hittat 

fram till en strategi som vi alla kan samlas bakom, 

som kan leda oss in i framtiden och som möter de 

utmaningar och krav som ställs på oss i en allt mer 

snabbrörlig och komplex omvärld 

Stort tack 

till alla som varit delaktiga i processen – genom 

intervjuer, i workshops, i diskussioner och som 

bollplank.

Nätverket för besöksnäring består av ansvariga för 

besöksnäringsfrågor i medlemskommunerna –

Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda 

samt Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

5
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Boråsregionen Sjuhärad idag

En attraktiv region som erbjuder mycket

• Rikt kulturarv och historia

• Konst, textil, mode och design

• Naturen och skogen är en styrka

• Stort aktivitetsutbud; cykling, vandring, skidåkning, 

friluftsliv

• Stort utbud av små reseanledningar, guldkorn

• Varierat utbud i regionen

Nuläge
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Boråsregionen Sjuhärad idag

I ett bra läge

• Tillgängligt och nära – lätt att ta sig hit 

• Storstadsnära landsbygd

En kreativ plats med driv

• Starka entreprenörer, företagande med driv

• Få året runt-entreprenörer

• Kreativa föreningar med driv

Men med en otydlig profil

• Borås och Ulricehamn de stora besöksmålen; övriga 

lite i skymundan

• Otydlig profil

Nuläge
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Möjligheter

• Att utveckla regionen till en mer hållbar 

turistdestination; miljö, ekonomi och det sociala

• Satsa på nära besökare och hemester

• Ta tillvara på närheten till Landvetter

• Locka besökare från grannländer, Tyskland och 

Stockholm

• Tillgänglighet och transporter

• Få invånare i regionen att bli ambassadörer

• Bygga ett VI-värdskap

• Ta till vara på det ideella engagemanget i 

regionen

• Företagandet och driv i regionen är en styrka

• Engagera dessa grupper i besöksnäringen
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Möjligheter

• Skapa paket där vi kopplar samman aktiviteter, 

med boende, med mat

• Kan koppla ihop det stora med det småskaliga

• Utveckla naturupplevelserna för att locka fler 

och för att tjäna pengar

• Satsa på aktiv semester, olika målgrupper, 

nischer

• Bygga vidare på det unika textilarvet

• Nyttja den rika kultur och historia som finns i 

regionen 

• Utveckla och synliggöra matutbudet, lokalt och 

närproducerat

• Arbeta mer med storytelling

• Förstärka varumärket

• Samverkan över länsgränser – turister ser inga 

gränser
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Utmaningar

• Att skapa Covid-säkra upplevelser och förstå sig 

på det nya normala

• Det är ett minskat resande, affärsresande och 

generellt, hur får vi dem att komma?

• Hur kan vi säkra evenemang och event?

• Dåligt med resurser hos de små aktörerna

• Hitta sätta att synliggöra det småskaliga 

• Minskad handelsturism och e-handel som 

utmanar. 

• Vi behöver locka med annat och hur får vi dessa 

besökare tillbaka?

• Att bygga ett gemensamt varumärke för en 

spretig region
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Utmaningar

• Möta de ökade kraven på hållbarhet och 

hantera klimatutmaningarna

• Att bygga trovärdighet och visa på det genuina 

för en allt mer medveten och kritisk resenär

• Hitta rätt kompetens och personal

• Öka den digitala mognaden hos våra små 

aktörer

• Få besökare att spendera. Hur tjäna pengar på 

natur?

• Säsongsförlängning

• Hitta samarbeten som möjliggör paketering

• Göra det lättare att ta sig runt i regionen och 

mellan besöksmål
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7 identifierade viktiga trender i omvärlden 

1. Ökad efterfrågan på naturupplevelser

2. Fler vill resa närmre

3. Efterfrågan på hållbara upplevelser ökar 

4. Det genuina, personliga, äkta och lokala ökar i 

värde

5. Fler önskar interaktiva upplevelser

6. Digital tillgänglighet – före, under och efter resan 

– blir viktigare

7. Ökat fokus på hälsa och en hälsosam livsstil
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1 Ökad efterfrågan på naturupplevelser

Vi ser att i ett mer urbant och digitalt samhälle finns 

en större längtan till naturen. I det framväxande 

digitala samhället ser vi även tendenser till 

stressrelaterade sjukdomar till följd av ett mer 

uppkopplat vardagsliv och höga prestationskrav 

både på jobbet och på fritiden. Naturen blir en 

arena där vi kan distansera från tekniken och 

återhämta oss.

Förutom avslappning och vila kan naturen vara en 

arena för träning och aktiva upplevelser som istället 

handlar om hälsa och utmaning. Vi kan se att 

intresset för aktiviteter så som vandring och cykling 

ökar starkt. 

7 identifierade viktiga trender i omvärlden

• Mountainbiking. Foto: Mats Lind
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2 Fler vill resa närmre
Våra undersökningar visar på en trend där att allt fler associerar att vara på semester i hemlandet med 

hög status medan allt färre anser att det är hög status med exotiska upplevelser och att resa till platser 

där andra inte varit.

Som en följd av tidspress och effektivisering av vårt vardagsliv ser vi att huvudsemestern har blivit kortare 

(färre dagar) men även när det gäller avståndet (mer sällan exotiska resmål, oftare inhemska 

destinationer). I Kairos Futures resvaneundersökning hos skandinaviska resenärer 2020 ser vi att korta 

helgresor är vad de flesta skandinaver har för avsikt att spendera mer pengar på framöver. Det här beror 

sannolikt delvis på ett ökat hållbarhetsfokus, men kanske också på att innehållet i resan blivit viktigare än 

själva destinationen, i takt med ökad resvana. 

Möjligheten till unika upplevelser i närområdet ökar således i värde.

7 identifierade viktiga trender i omvärlden
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3 Efterfrågan på hållbara upplevelser ökar 
Arbetet med långsikt hållbarhet blir en allt viktigare del av destinations-utvecklingsarbetet när turismen ökar. 

De ökade kraven på hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet) drivs idag i hög grad också av 

näringslivet. Företag som inte visar omsorg om klimatet och samhället riskerar att bli straffade av sina 

konsumenter och kunder. På många håll växer nu nya affärslösningar, system och kompetens inom nya 

energisystem, transport- och logistiksystem och cirkulär ekonomi fram som blir en naturlig del av en 

långsiktigt hållbar besöksnäring. 

7 identifierade viktiga trender i omvärlden
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4 Det genuina, personliga, äkta och lokala 
ökar i värde

• I en allt mer digital och tillrättalagd värld längtar vi 

efter det äkta. Vi vill uppleva äkta natur och 

kulturupplevelser. Runt om i världen söker 

besökare efter lokala guldkorn utanför de 

tillrättalagda turistfällorna. 

• De äkta och genuina upplevelserna, där viss 

friktion är en del, kommer troligtvis ha en stark 

attraktionskraft framåt. Framväxten av initiativ 

som ”Airbnb experiences” och ”Meet the local” 

där besökare kopplas samman med lokala 

invånare för att få en inblick i deras vardagsliv är 

ett typiskt exempel på efterfrågan på det äkta och 

genuina. 

7 identifierade viktiga trender i omvärlden
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5 Fler önskar interaktiva upplevelser

• Som ett led av ökad konkurrens om besökarens 

uppmärksamhet finns även en ökad förväntning 

på upplevelsen. Idag räcker det inte längre att ha 

en statisk och passiv upplevelse för att känna 

”wow”. I dagens ”spelifierade” värld där besökare 

blivit vana vid digitaliserade och interaktiva 

upplevelser, speglas även detta av på de fysiska 

upplevelserna. Man vill känna och klämma, lära 

sig något nytt, utveckla nya färdigheter, tycka till 

och vara medskapande för att få mesta möjliga 

utbyte av upplevelsen. 

7 identifierade viktiga trender i omvärlden
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6 Digital tillgänglighet – före, under och efter 
resan – blir viktigare
De delar av resecykeln som handlar om inspiration, inhämtning av information och bokning har de 

senaste åren digitaliserats i en snabbare takt. För att ens bli påtänkt som resmål eller aktivitet är det idag 

ett måste att finnas i de digitala kanaler där potentiella besökare befinner sig och letar information. 

Vi förväntar oss också bättre tjänster och applikationer för att kunna göra vad vi vill, hur vi vill, när vi vill, 

där vi är. Smartphoneutvecklingen är en viktig komponent i människors förändrade köp- och 

konsumtionsbeteenden, inte minst av upplevelser. Kartor, leder, information om platsen och utbudet 

runtikring t.ex.

Att möjliggöra för besökare att dela med sig av sin upplevelse samt se till att svara på inlägg och 

recensioner på sociala plattformar blir viktigare.

7 identifierade viktiga trender i omvärlden
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• Vi ser ett allmänt ökat intresse för hälsa, såväl 

fysisk och mental, och allt fler försöker hitta vägar 

till en hälsosammare livsstil. 

• Siffror från SCB visar att 7 av 10 svenskar 

motionerar eller idrottar minst en gång i veckan, 

där utomhusträning är det vanligaste, och det 

pratas allt mer om motion som en medicin mot 

stress, ångest och andra sjukdomar.

• Samtidigt gäller detta in hela befolkningen. Ett 

annat segment rör sig istället mot ökad övervikt 

och sämre hälsa. 

7 identifierade viktiga trender i omvärlden

7 Ökat fokus på hälsa och en hälsosam livsstil
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Identifierade osäkerheter

• Covid-19

• Resenärer kräver mer flexibilitet vid 

bokning/avbokning

• Ekonomin – vad händer när stöden 

försvinner, finns alla företag kvar? Hur ser 

hushållens ekonomi ut framöver?

• Fortsatta reserestriktioner, hur länge?

• Fortsatta restriktioner kring 

folksamlingar/event, hur länge?

• Hemester; fortsatt intressant post-Covid?

• En otryggare framtid?

• Klimat/väder

• Otrygghet/terrorism
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Vision

Positionsteman

Strategi

Förutsättning

Mission

3. Fler besökare när och där det inte är fullt

4. Fler jobb och jobb som går att leva på

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 

2. Bra för boende och besökare

Tillsammans är vi starka!

Samling runt destination Boråsregionen Sjuhärad

Hållbar utveckling

Utveckla 

digitala och 

fysiska

tillgängligheten

Omvärlds-

bevakning 

och analys

Produkt-, affärs-

och destinations-

utveckling 

(behålla små-

skaligheten)

Lyfta mat-

upplevelserna

Paketera mera 

(bo, äta, göra)

Göra invånare 

till stolta 

ambassadörer

Koppla på och 
koppla av i naturen

Lära och uppleva 
design, konst, textil

Träna och tävla för 
bättre hälsa 

Utveckla besöksnäringens utbud och stärka kommunikationen 
mot potentiella och befintliga besökare och invånare

Boråsregionen/Sjuhärad
– det givna valet i Väst för närodlade 
globetrotters och aktiva upptäckare

Strategins byggstenar
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Vision: Det givna valet i Väst för närodlade globetrotters och 

aktiva upptäckare

Besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad behöver 

något att samlas kring, en riktning för det framtida 

gemensamma arbetet. Genom att ta till vara, samla 

och utveckla våra styrkor skapas förutsättningar för 

att skapa en stark besöksdestination med en tydlig 

profil. Att besöka Boråsregionen Sjuhärad ska var 

ett givet val för de som reser och vill resa till 

Västsverige.

Vi vill bli en destination som attraherar närodlade 

globetrotters; nyfikna besökare som vill uppleva 

och lära sig om det lokala, om kultur, få nya intryck 

och utvecklas. Vår destination ska stå högst upp på 

önskelistorna bland aktiva upptäckare som vill ha 

spännande naturupplevelser och aktiviteter av 

högsta klass, som vill röra på sig och som månar 

om att de själva och de i deras närhet ska må bra. 
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Vision: Det givna valet i Väst för närodlade globetrotters och 

aktiva upptäckare

Vi vill bli en destination som attraherar närodlade 

globetrotters; nyfikna besökare som vill uppleva 

och lära sig om det lokala, om kultur, få nya intryck 

och utvecklas. Vår destination ska stå högst upp på 

önskelistorna bland aktiva upptäckare som vill ha 

spännande naturupplevelser och aktiviteter av 

högsta klass, som vill röra på sig och som månar 

om att de själva och de i deras närhet ska må bra.
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Vision: Det givna valet i Väst för närodlade globetrotters och 

aktiva upptäckare

• I en allt mer snabbrörlig och tumultartad 

omvärld vill Boråsregionen Sjuhärad vara en 

besöksdestination som bidrar till höja 

besökares och invånares välmående, såväl 

fysiskt som mentalt. Visionen uppmanar till 

rörelse, till en aktiv livsstil, och till att få fler 

människor att bege sig ut och uppleva, både 

kultur och natur. 

• Vi vill erbjuda upplevelser som uppmuntrar till 

lärande, nytänkande, interaktivitet och 

idéutbyte. Boråsregionen Sjuhärad vill vara en 

mötesplats för besökare och invånare. 

• Vi vill skapa våra egna, extra unika, 

Sjuhäradsupplevelser genom att bli bäst på att 

kombinera kultur med natur. 

• Vi eftersträvar en tillväxt för regionens 

besöksnäringsföretag och närliggande 

verksamheter. 
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Mission: Utveckla besöksnäringens utbud och stärka 

kommunikationen mot potentiella och befintliga besökare och invånare

• Genom att utveckla och kvalitetssäkra utbudet 

blir vi attraktiva för fler potentiella besökare, 

både utanför och inom regionen.

• Genom en förstärkt gemensam kommunikation 

med tydliga budskap som samlar 

destinationen når vi fler.

• Detta förväntas öka antalet besökare till 

regionen, öka sysselsättning och öka 

omsättningen inom besöksnäringen. En välkänd 

och attraktiv destination förhöjer även 

livskvalitén för de som bor, verkar och besöker 

regionen.
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Position: Koppla på och koppla av i naturen

• Boråsregionen Sjuhärad ska utveckla sin 

position inom naturturism.

• Naturen är en av Boråsregionen Sjuhärads 

främsta tillgångar. Genom att gemensamt ta 

fram och utveckla fantastiska naturupplevelser 

så skapas fler och starkare besöksanledningar 

året runt.

• Vi ska erbjuda naturaktiviteter i hög klass; 

välutvecklade vandrings-, cykel- och kanotleder 

som sträcker sig mellan kommunerna samt 

fiskeupplevelser av högsta rang.

• Möjligheten till skidåkning, både utför och på 

marken, ska locka besökare året runt!

• Möjligheten att uppleva naturen från en 

cykelsadel ska locka både nybörjare och erfarna 

cyklister i alla åldrar. Detta ska göra oss till en 

av Västsveriges bästa cykeldestinationer. 

• Vår natur ska vara en arena för välmående och 

hälsa, en arena där besökarna kan varva ner 

och koppla av.   

26



Position: Lära och uppleva design, konst, textil

• Boråsregionen Sjuhärad ska ta en position

inom design, textil, hantverk och utomhuskonst.

• Vi ska vara ett av de främsta besöksmålen inom 

det här segmentet. För den som vill uppleva 

mode och lära sig mer om textil, design och 

textilhistoria ska Boråsregionen Sjuhärad vara 

det givna valet. 

• Att kunna ta del av, och bidra till, regionens 

stolta hantverks- och formgivningstradition ska 

vara en stor besöksanledning. Vi vill även 

bygga ut utbudet av och kännedomen om vår 

utomhuskonst. 

• Vår unika kombination av design, textil, 

hantverk och utomhuskonst med 

naturupplevelser skapar rubriker och får oss att 

sticka ut från mängden. 
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Position: Träna och tävla för bättre hälsa 

• Boråsregionen Sjuhärad ska bevara och 

utveckla sin position inom hälsa, idrott och 

träning.

• Vi ska vara det givna valet för aktiva besökare 

och ha en tydlig profil som en aktiv destination 

där hälsa och välmående, såväl fysisk som 

mental, samt rörelse är i centrum. Regionen ska 

vara en plats där alla, från gemene man och 

kvinna till elitidrottare, kan stärka sin hälsa och 

sitt välmående.

• Vi ska vara kända för våra stora och fina 

idrottsanläggningar vilka lockar föreningar från 

hela Sverige och Europa. Vi vill att allt fler deltar 

i våra tävlingar och lopp och att våra 

träningsläger i världsklass är vida kända. 

• Vi vill utveckla vår position som den naturliga 

arenan för multisport-evenemang och förmå allt 

fler nationella och internationella idrottsgrenar 

att vilja lägga sina mästerskap i Sjuhärad.
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Strategi: Utveckla digital och fysisk tillgänglighet (mobilitet, 

marknadsföring och sälj) 

• För att nå ut till fler besökare behöver vi 

förstärka vår digitala närvaro och 

kommunikation.  

• För att underlätta rörelse till och inom regionen 

behöver vi vara med i utvecklingen av nya och 

bättre mobilitetslösningar. 
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Strategi: Omvärldsbevakning och analys

• För att hänga med i en allt mer snabbrörlig och 

komplex värld krävs det att vi arbetar 

kontinuerligt med att bevaka och analysera vår 

omvärld. Vi behöver stärka våra analytiska 

kompetens inte minst när det kommer till att 

hantera dataströmmar.  
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Strategi: Produkt-, affärs- och destinationsutveckling (behålla 

småskaligheten)

• För att stärka attraktionskraften vill vi lyfta fram 

befintligt utbud och stimulera till fler, attraktiva 

och unika guldkorn. Vi vill främst jobba med att 

bibehålla och stärka småskaligheten.
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Strategi: Lyfta matupplevelserna 

• Matutbudet på platsen en är viktig beståndsdel i 

ett minnesvärt besök och får folk att vilja 

komma tillbaka. Därför behöver vi lyfta 

matupplevelserna. Det lokala, närproducerade 

och våra unika smaker blir en viktig strategi 

framåt. 
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Strategi: Paketera mera (bo, äta, göra)

• Ett litet guldkorn räcker kanske inte för att 

motivera någon att resa till Sjuhäradsregionen. 

Därför behöver vi lyfta fram och visa på hur en 

semesterupplevelse kan se ut i sin helhet. Att 

möjliggöra egenpaketering av bo, äta, göra, på 

ett illustrativt sätt, eller även som färdiga 

bokningsbara paket blir en viktig strategi.
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Strategi: Göra invånare till stolta ambassadörer

• En av de viktigaste resanledningarna är att 

besöka släkt och vänner. En av de viktigaste 

informationskällorna är också släkt och vänner. 

Därför är en nyckelstrategi att göra invånarna i 

Sjuhäradsregionen till ambassadörer.
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Förutsättning: Samling runt destination Boråsregionen Sjuhärad

• Det krävs att det inom Boråsregionen Sjuhärad 

finns en väl etablerad samsyn kring vart vi vill 

och att aktörerna inom besöksnäringen 

samarbetar tightare och genomför satsningar 

tillsammans.

• Mot 2025 behöver vi se till att vi drar nytta av 

varandra och att vi inte ser varandra som 

konkurrenter. En större kunskap inom näringen 

rörande vilka vi är som verkar inom 

besöksnäringen och vi gör är nödvändigt om vi 

ska kunna hjälpa varandra att växa. 

• För att lyckas med strategin och för att bli 

framgångsrika mot 2025 krävs det således att vi 

arbetar gemensamt, med gemensam 

finansiering och budget över 

kommungränserna. 
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Förutsättning: Hållbar utveckling

• Ett genuint hållbarhetstänk ska genomsyra alla 

de aktiveter och satsningar som görs inom 

besöksnäringen de kommande 5 åren.

• Genom att ansluta oss till Hållbarhetsklivet 

skapas nödvändiga förutsättningar för att 

besöksnäringen i Boråsregionen Sjuhärad ska 

utvecklas på ett verkligt hållbart sätt mot 2025. 

• Hållbarhetsklivet skapar en samsyn kring vilka 

principer som ska vägleda Boråsregionen 

Sjuhärads hållbarhets-arbete framåt. 

1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 

2. Bra för boende och besökare

3. Fler besökare när och där det inte är fullt 

4. Fler jobb och jobb som går att leva på

Läs mer om Hållbarhetsklivet >> 
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Appendix A: 
Idéer till aktiviteter och satsningar

• Att utveckla den digital tillgängligheten genom 

att utveckla en gemensam digital plattform där 

besökaren lätt kan hitta, sätta ihop egna paket 

och boka både stora och små upplevelser från 

hela Boråsregionen Sjuhärad.

• Utveckla AI-funktioner som hjälper och guidar 

besökaren till besöksmål som passar just deras 

intressen och behov. 

• Göra det möjligt att besöka vissa platser i 

regionen virtuellt och på att utforska hur digitala 

hjälpmedel så som VR/AR kan användas för att 

skapa digitala och internativa upplevelser inom 

natur och kultur.

• Arbeta med kompetensutveckling. Utbilda de 

små aktörerna i digital marknadsföring och hur 

man kan arbeta med sociala medier och göra 

det enkelt för besökaren att dela sin upplevelser 

efteråt.

• Skapa en Youtube-kanal för vi låter både kända 

och okända personer utforska vad vi har.

• Att locka besökare genom att jobba med den 

stora mängd småskaliga aktörer, besöksmål 

och besöksanledningar som finns i regionen.  

• Lyfta de små guldkorn som finns utspridda i 

hela regionen och göra de välkända för både 

besökare och invånare. 
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Appendix A: 
Idéer till aktiviteter och satsningar

• Koppla ihop de stora besöksmålen på de stora 

orterna med mindre aktörer på de mindre 

orterna. 

• Engagera invånare i besöksnäringen genom att 

jobba med det stora lokala och ideella 

engagemang som finns i regionen.

• Inkludera invånare i Boråsregionen Sjuhärad i 

destinationsutvecklingsprocesser och göra det 

möjligt för dem att komma med idéer kopplade 

till regionens utveckling.

• Öka kännedomen hos invånarna kring vad som 

finns att upptäcka i Boråsregionen Sjuhärad.

• Invånarna ska känna sig stolta över allt 

regionen har att erbjuda och vilja visa upp 

regionen för deras med sig sina vänner, familj 

och besökare.

• Att ta fram storslagna helhetsupplevelser 

genom att ta fram färdiga attraktiva paket som 

kopplar samman boende, mat och aktiviteter i 

hela regionen. 

• Göra det möjligt för besökare att bygga ihop 

egna personliga paket med upplevelser inom 

bo, äta, göra. 

• Skapa kommunöverskridande paket och 

upplevelser.
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Appendix A: 
Idéer till aktiviteter och satsningar

• Skapa ett forum för nätverkande för att öka 

kännedomen inom näringen rörande vilka 

aktörer som finns och vad de erbjuder. 

• Skapa evenemang riktade mot de kringboende 

så att de vet vad man kan göra och uppleva i 

närområdet.

• En förbättrad kollektivtrafik kan gagna både 

besökare och invånare i regionen. Fler 

avgångar, till fler platser, under större delar av 

året.

• Skapa infrastruktur som gör det möjligt för 

besökaren att ta sig runt i regionen utan egen bil

• Utökad och förenklad cykeluthyrning samt att 

det ska vara möjligt att ta med sig cykeln på alla 

kommunala och regionen transporter. 

• Utökad trafik mellan knytpunkterna Landvetter 

(för luftburna besökare) och Herrljunga (för 

tågburna besökare)
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Appendix B: 
Preliminära målgrupper

1. Svenskar

• De aktiva svenskarna som önskar rörelse, liv och 

natur när de åker på semester.

• De medvetna besökarna som söker 

kulturupplevelser, njutning och vardagslyx.

2. Utlandsmarknader 

• I samarbete med Västsvenska Turistrådet 

bearbetas och prioriteras ett antal utvalda 

utlandsmarknader.

3. Sjuhäradsbor

• Övertyga de viktigaste ambassadörerna så att de i 

sin tur promotar Boråsregionen och få deras gäster 

att stanna en natt till.

4. Näringen, politiker och kommuner

• För att få näringen, politiker och kommunerna att 

investera tid och pengar i det vi gör behöver vi få 

dem att tro på oss och vårt arbete.
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Grunden för den här strategin   
arbetades fram i Regeringskansliet 
under 2019 med målet att färdig-
ställas under våren 2020. När hela 
världen drabbades av covid-19-pan-
demin stannade i princip allt som 
rörde resande, turism och besöksnä-
ring av. Arbetet med akuta åtgärder 
innebar att det långsiktiga arbetet 
fick stå tillbaka. 

Besöksnäringen har blivit otroligt 
svårt ansatt i spåren av pandemin. 
Det är och har varit en utmanan-
de tid för branschen. Stödåtgärder 
som korttidspermittering, omställ-
ningsstöd, riktade stöd till enskilda 
näringsidkare, hyresstöd, kredit-
garantier, brygglån och tillfälligt 
sänkta arbetsgivaravgifter för unga 
är exempel på insatser som reger-
ingen införde för att rädda svenska 
jobb och företag under pandemin. 
Det har också varit möjligt för fö-
retagen att få anstånd med betal-
ningar av skatter och avgifter.

Under sommaren 2020 stabilise-
rades smittspridningen i Sverige 
på en lägre nivå och människor 
började röra sig mer ute i samhäl-
let. Den inhemska turismen bidrog 

till att många verksamheter kunde 
upprätthållas men intäkter som  
näringen tidigare fått via utländska 
besökare minskade kraftigt. Under 
hösten 2020 tog pandemin ny fart 
vilket återigen försvårade situatio-
nen för alla verksamheter som  
bygger på möten mellan 
människor. Situationen är fortsatt 
osäker och återhämtningen kom-
mer att ta tid. Det som dock är 
glädjande är att över 13,7 miljoner 
vaccinationer är genomförda i skri-
vande stund och besöksnäringens 
återhämtning har börjat. Det finns 
hopp om ljusare tider. 

Innan pandemin såg vi en urstark 
utveckling både vad gäller export-
värde och sysselsättning, besöksnä-
ringen är verkligen en av Sveriges 
basnäringar. Besöksnäringen är 
viktig för hela Sverige och binder 
samman stad och land. Turism ger 
ringar på vattnet – dit turister reser 
växer sysselsättning och tillväxt 
även i andra branscher. 

Hållbarhet i alla tre dimensionerna 
– miljömässig, social och ekono-
misk – är viktigare än någonsin  
tidigare och utgör grunden  

Förord

för denna strategi som i alla delar  
knyter an till Agenda 2030. Pande-
min och en ökad medvetenhet om 
klimatförändringarna har skapat 
ändrade beteenden för resor och 
konsumtion. 

Det senaste året har visat hur svårt 
det är att ha en lång planerings- 
horisont. Genom besöksnärings-
strategin kan regeringen bidra till 
en samsyn för de kommande tio 
åren där alla relevanta aktörer kan 
vara med och bidra. 

Ibrahim Baylan 
Näringsminister



6 Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring

1. Turism och besöksnäring 
utvecklar Sverige

Det finns många anledningar att resa till eller inom 
Sverige. Som turistdestination erbjuder hela Sverige 
en stor variation av fantastiska upplevelser. Under-
sökningar visar att intresset för Sverige är stort och 
att vi förknippas med många positiva värden. De in-
ternationella besökarnas starkaste associationer till 
Sverige som land är att det är ett vackert land med 
en unik orörd natur som är tillgänglig för alla.

Sverige förknippas i hög grad med äkthet, öppen-
het, frihet, en hälsosam livsstil, omtänksamhet, 
vänlighet, hållbarhet och modernitet. Som resmål 
är Sverige en gästvänlig destination där det finns 
mycket att se och göra runt om i landet och som det 
är lätt att resa i och till. Attraktiva stads-, tätorts, 
gles- och landsbygdsmiljöer, natur- och kulturupp-
levelser och idrottsevenemang är exempel på värde-
fulla tillgångar som genererar besök. Med en stark 
och positiv bild av Sverige som land och som res-
mål är det lättare att få fler att välja just svenska be-
söksmål för sin semester oavsett om man reser till 
eller inom Sverige.

1.1 Turismen och    
besöksnäringens betydelse
Sedan början av 2000-talet har turismen i Sve-
rige haft en stadig tillväxt, fram till utbrottet av 
covid-19-pandemin under våren 2020. Svenska och 
utländska besökares konsumtion i Sverige uppgick 
2018 till 337 miljarder kronor och turismens andel 
av BNP har under 2000-talet legat runt 2,7 procent. 
Turismens exportvärde, dvs. värdet av utländska 

besökares konsumtion i Sverige, utgjorde 43 pro-
cent av den totala turismkonsumtionen och har ökat 
med 255 procent mellan 2000–2018, vilket gjorde 
besöksnäringen till en av de snabbast växande ex-
portnäringarna i Sverige. Till skillnad från annan 
export genererar besöksnäringens export också 
momsintäkter, som 2018 uppgick till närmare 20 
miljarder kronor. Mellan 2014 och 2018 ökade det 
totala antalet gästnätter i Sverige med 16 procent. 
Antalet utländska besökare ökade i snabbare takt än 
svenska, men även gästnätter med svenska besöka-
re ökade med 12 procent under samma tidsperiod. 
(Fakta om svensk turism 2018, Tillväxtverket rap-
port 0282, 2019). 

Om man därutöver tar hänsyn till de indirekta ef-
fekterna, dvs. besöksnäringens inköp av varor och 
tjänster från andra sektorer, besöksnäringens inves-
teringar, offentliga investeringar i besöksnäringen 
samt den privata konsumtionen som anställda i be-
söksnäringen och dess underleverantörer står för så 
motsvarar turismen i Sverige ca 10 procent av både 
BNP och sysselsättning (Travel & Tourism Eco-
nomic Impact 2019, World Travel and Tourism  
Council, 2019).

I ett större samhällsperspektiv bidrar turismen 
också till lokal och regional utveckling, investering-
ar, service, bevarande och utveckling av natur- och 
kulturmiljöer och kan  förstärka platsers attrak-
tionskraft. En sammanställning från Sveriges Kom-
muner och Regioner visar att de landsbygdskom-
muner som har en betydande besöksnäring också 
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ser effekter på ökad sysselsättning, ett större servi-
ceutbud inom flera branscher, ökat nyföretagande 
och bättre dagligvaruhandel (Besöksnäring i städer 
och på landsbygd – dess betydelse för utveckling-
en i kommunerna, 2018, Sveriges Kommuner och 
Landsting). Besöksnäringen har också betydelse för 
synen på Sverige i ett internationellt perspektiv och 
bidrar till en positiv Sverigebild som är till nytta 
även för andra delar av näringslivet.

Turismen genererar intäkter till staten. Samtidigt är 
det viktigt att lyfta fram att turismen också genere-
rar kostnader, främst för kommunerna.

1.2 Covid-19-pandemins effekter 
på turismen och besöksnäringen
       
1.2.1 Globala effekter
Turismens och besöksnäringens positiva utveckling 
fick ett tvärt stopp under våren 2020. Mycket snabbt 
spreds sjukdomen covid-19 över stora delar av värl-
den med katastrofala följder för människors hälsa. 
Pandemin resulterade också i svåra ekonomiska kon-
sekvenser, allra värst för turism- och reseindustrin. 
Enligt OECD minskade omsättningen för den inter-
nationella turismen med hela 80 procent under 2020. 
Inhemsk turism kunde till viss del upprätthållas i de 
flesta länder. Tillbakagången för turism spås få stora 
negativa spridningseffekter i länder, regioner och de-
stinationer där turismen är en central del av ekono-
min. Diagram 2 visar den dramatiska nedgången i 
det internationella resandet under 2020.

FN:s turismorganisation United Nations World 
Tourism Organization (UNWTO) uppskattar också 
att covid-19-pandemin innebär: 

• 1 miljard färre internationella resor under 2020.

• Exportintäkterna från internationell turism  
minskade med 1 300 miljarder US-dollar.

• 100–120 miljoner jobb relaterade till turism   
riskerar att försvinna.

1.2.2 Nationella effekter
Turismen i Sverige har under pandemin följt samma 
mönster som i andra länder. Under sommaren 
2020 minskade antalet gästnätter i nästan samtliga 
kommuner. Enligt rapporten Sveriges nya geogra-
fi (Sweco nr 23, 2020) var tappet särskilt omfattan-
de i storstäderna och för kommuner som gränsar till 
andra länder respektive andra kända besöksdestina-
tioner som till exempel Skara och Vimmerby. Även 
destinationer med internationellt fokus som erbjud-
er till exempel naturupplevelser och kustnära turism 
tappade stort. Den inhemska turism som trots allt 
kunde genomföras bidrog däremot till ett ökat antal 
besökare på platser som vanligtvis inte är förknip-
pade med turism. Arboga, Tidaholm och Emma-
boda är orter där antalet gästnätter ökade kraftigt 
under sommaren 2020. 

Pandemin har medfört att människor har besökt 
natur- och kulturmiljöer i större utsträckning än ti-
digare. Intresset för naturturism och friluftsliv har 

Turismens exportvärde 2018 i 
relation till exportvärden för ett 
antal varuområden, miljarder 
kronor. Källa Tillväxtverket/SCB

Turismens exportvärde i relation till 
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i miljarder kronor
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Källa: Tourism Data Dashboard 
2021, United Nations World 
Tourism Organization.

Internationell turism
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ökat. Trycket på många besöksmål har varit stort 
och därför också inneburit ökat slitage i fysiska mil-
jöer. Pandemin har medfört ekonomiska utmaning-
ar för flera aktörer i förvaltningen av kulturreservat, 
fornlämningsområden och andra kulturmiljöer då 
intäkterna minskat när den publika verksamheten 
har fått stå tillbaka av smittskyddsskäl. Detta är sär-
skilt tydligt i den ideella sektorn som tar ett stort an-
svar för förvaltningen av till exempel vandringsleder.

Den inhemska turismen har inte kompenserat för 
det stora tappet från utlandet, alla inställda möten 
och evenemang eller det uteblivna affärsresandet. 
De ekonomiska förlusterna i storstadsområdena är 
mycket stora. Av hotellens förlorade intäkter har 75 
procent av bortfallet skett i storstäderna där även 
restaurangnäringens förlorade intäkter är avsevär-
da. Detta har i sin tur fått negativa konsekvenser 
för flera sektorer, inte minst livsmedelsproducenter 
runt om i landet som levererar till hotell, restaurang 
och catering. Mer än hälften av turismens omsätt-
ning sker i storstäderna som fungerar som motorer 
för hela landet. Besöksnäringens återstart i de större 
städerna kan därför vara central för hela landets tu-
rism och besöksnäring. 

Däremot har det ökade intresset för naturturism 
och landsbygder under pandemin skapat ett mo-
mentum som Sverige bör ta tillvara. Genom alle-
mansrätten där naturturism och friluftsliv utveck-
las tillsammans med respekt för nyttjandet av mark, 
privat eller offentlig, finns goda möjligheter att ut-
veckla hållbar turism i hela landet.

Nöjes- och temaparker, researrangörer, resebyråer, 
flygbolag med reguljär passagerartrafik, arrangö-
rer av kongresser och mässor samt turistbyråer hör 
till de branscher som upplevde det största tappet i 
omsättning under 2020 enligt Statistiska centralby-
rån. Av de branscher som bidrar till turistkonsum-
tionen visar enbart detalj- och sällanköpshandeln en 
ökad omsättning under pandemin. Detta beror på 
att försäljning som är kopplad till bostäder, trädgår-
dar och hemmakontor har ökat kraftigt, medan den 
del av handeln som turisterna bidrar till och som 
främst avser inköp i form av kläder, skor och acces-
soarer har tappat stort.

Det är ännu för tidigt att utvärdera de långsiktiga 
konsekvenserna av covid-19-pandemin men det är 
troligt att turismen kommer att förändras. 

1.3 Vad är turism och   
besöksnäring?
Definitionen av turism har tagits fram av UNWTO. 
Definitionen av turism omfattar människors akti-
viteter när de reser till och vistas på platser utanför 
sin vanliga omgivning under kortare tid än ett år för 
fritid, affärer eller andra personliga syften. Det eko-
nomiska värdet av turism skapas främst av de elva 
sektorer som bidrar till turistsatelliträkenskaperna 
(Tourism Satellite Account, TSA) en internationell 
standard som också den har tagits fram av UNWTO. 
Värdet av turismen mäts alltså utifrån konsumtions-
sidan, till skillnad från andra näringar som mäts ut-
ifrån produktionsledet. Begreppet besöksnäring har 
däremot ingen vedertagen definition och använd-
ningen har ökat med tiden, ibland synonymt med tu-
rismnäring eller turism och ibland som komplement. 
Med besöksnäring avses i denna strategi de aktörer 
som genererar turismkonsumtion enligt TSA. Sekto-
rerna som ingår i TSA är följande i storleksordning 
utifrån konsumtion: handel, boende, restaurang, flyg, 
resebyråer, färja/fartyg, kultur, tåg, vägtransporter, 
uthyrning/hyrbil, och sport/aktiviteter. 

Utöver företagen i de elva sektorerna finns också ar-
betsgivar- och branschorganisationer, destinations-
organisationer och civilsamhället men också kom-
munala, regionala och statliga aktörer som antingen 
har till uppgift att främja turism eller själva funge-
rar som besöksmål, till exempel kulturhus, natur-
rum och muséer. Därtill bedrivs också forskning 
om turism och besöksnäring vid flera lärosäten och 
det finns forskningsfinansiärer som bidrar till ökad 
kunskap och utveckling. Tillsammans bildar verk-
samheterna besöksnäringens aktörssystem som bi-
drar till attraktiva platser för både boende, besöka-
re, företag och investeringar.
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Behovet av att fortsätta utveckla en långsiktigt håll-
bar turism och en konkurrenskraftig, hållbar och 
innovativ besöksnäring i hela landet har blivit myck-
et tydligt i spåren av covid-19-pandemin. Pandemin 
har visat hur alla besöksnäringens branscher hör 
ihop och är beroende av varandra. Att utveckla ge-
mensam kunskap om turismens förutsättningar och 
behov av anpassning i en föränderlig omvärld kan 
bidra till att skapa både social, ekonomisk och mil-
jömässig hållbarhet. Turismen ska bidra till minskad 
klimatpåverkan och inte tära på natur och miljö. 
Fossilfria transporter och cirkulära affärsmodeller 
inom turismens alla delar behöver utvecklas.

Pandemins negativa påverkan på besöksnäringen 
har försvagat företagens ekonomi och möjligheter 
att anställa. Samarbeten för att utveckla besöksnä-
ringens alla delar kan bidra till att den ekonomiska 
och sociala hållbarheten stärks. Strategin pekar ut 
den långsiktiga riktningen och är en plattform ut-
ifrån vilken turismpolitiken ska utformas fram till 
2030. 

2.1 Behovet av en strategi
I denna strategi identifierar regeringen ett antal 
strategiska områden. Dessa är enklare företagande, 
jobb och kompetens, kunskap och innovation, till-
gänglighet samt marknadsföring. Till varje område 
kopplas fyra horisontella perspektiv: hållbarhet, di-
gitalisering, platsutveckling och samverkan. 

I avsnitt 3 och framåt gör regeringen bedömning-
ar av de horisontella perspektiven och de strategis-
ka områdena som i sin tur leder fram till ett antal 
långsiktiga inriktningar i form av punktlistor med 
rubriken Tecken på framsteg. Listorna signalerar det 
önskade läget för svensk turism och besöksnäring 
om tio år.

Strategin knyter i sin helhet an till Agenda 2030 
och de globala målen för hållbar utveckling, till re-
geringens jämställdhetsmål, till de klimatpolitiska 
målen och till andra riksdagsbundna mål. Regering-
en avser att ta fram handlingsplaner som är i linje 
med strategin.

Ansvar och uppgifter skiljer sig åt mellan offentlig, 
privat och ideell sektor, men det samlade resultatet 
i form av en hållbar och konkurrenskraftig turism 
och besöksnäring är beroende av samsyn i de vik-
tigaste frågorna och ett samordnat arbete mellan 
olika politikområden. Med strategin visar regering-
en på önskat läge för svensk turism och besöksnä-
ring om tio år. Detta kan bidra till att etablera en 
samsyn som kan underlätta hållbar utveckling i hela 
besöksnäringens aktörssystem. 

Den här strategin kan utgöra ett stöd som andra ak-
törer på olika nivåer – privata, ideella och offentliga 
– kan förhålla sig till i lokala och regionala strate-
gier och handlingsplaner. Strategin kan därför bidra 
till en effektiv användning av offentliga medel och 
resurser och till att stärka förutsättningarna för syn-
ergier mellan sektorer.

2. Turistlandet Sverige ska stärkas
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2.2 Vision 2030 
      
2030 är Sverige världens mest hållbara och 
attraktiva resmål byggt på innovation.

Visionen är en ledstjärna för att turistlandet Sveri-
ge ska gå före i utvecklingen och ha hållbarhet och 
innovation som en del av sitt varumärke och sin 
attraktionskraft.  Hållbar turism och besöksnäring 
handlar i grunden om ett gott värdskap där man 
värnar det lokala och gör det till en konkurrensför-
del samt att verksamheten drivs utan negativ mil-
jöpåverkan. Dagens turism måste förhålla sig till de 
globala utmaningarna och samtidigt utgå från plat-
sen där turismkonsumtionen sker. Sker resor på ett 
miljömässigt hållbart sätt, och beroende på vilka val 
som erbjuds under resan eller vistelsen, kan turism 
bidra positivt till global hållbarhet. Därför är det 
viktigt att det finns en lokal förankring och accep-
tans för turismutvecklingen och att aktörerna lokalt 
verkar för att ta tillvara och binda samman mång-

falden av resurser och besöksmål i syfte att uppnå 
ett mer hållbart erbjudande. Det är också viktigt att 
underlätta för besöksnäringens olika verksamheter 
att dra nytta av de unika förutsättningar som finns 
i olika delar av landet. Besöksnäringen å sin sida 
måste visa respekt för och ta hänsyn till invånarnas 
och markägarnas situation. Social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet är i dag en grundförutsätt-
ning för företagens konkurrenskraft. 

En hållbar besöksnäring som levererar innovativa, 
kreativa och attraktiva produkter och upplevelser av 
hög kvalitet har bättre förutsättningar att konkur-
rera på en internationell marknad. Besöksnäring-
en utgör en väsentlig del av den upplevelsebaserade 
ekonomin där kreativitet och innovationsförmåga är 
central. Men de enskilda verksamheterna har svårt 
att frigöra tid och resurser för att jobba med lång-
siktig utveckling. Aktörssystemet runt företagen 
och andra verksamheter får därmed en allt viktigare 
roll för att främja innovation i bred bemärkelse. 
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Innovationer inom exempelvis transportsystemet, 
livsmedelssystemet och delningsekonomin kommer 
att få stor betydelse för och påverkan på turism och 
besöksnäring. Det finns också behov av att utveckla 
data och demonstrations- och testmiljöer för bättre 
planering och utveckling av turiststråk och desti-
nationer. Öppna innovationsarenor där man jobbar 
tillsammans och kan testa nya idéer som syftar till 
att frigöra innovationskraften i besöksnäringen be-
höver också utvecklas.  

Sverige har sammantaget goda förutsättningar att 
till 2030 placera sig i den absoluta toppen av hållba-
ra resmål och att vara ett föregångsland inom håll-
bar turism. 

2.3 Det turismpolitiska målet
Nuvarande turistpolitiska mål är att Sverige ska 
ha en hög attraktionskraft som turistland och en 
långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring som bi-
drar till en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning 
i hela landet (prop. 2004/05:56 utg.omr. 19, bet. 
2004/05:NU13, rskr. 2004/05:296).

Det turistpolitiska målet har en koppling till det 
näringspolitiska målet som är att stärka den svens-
ka konkurrenskraften och skapa förutsättningar för 
fler jobb i fler och växande företag (prop. 2014/15:1 
utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:68).

För att uppnå målet för turistpolitiken behöver flera 
politikområden involveras. 

De globala samhällsutmaningarna innebär att tu-
rismen och besöksnäringen behöver ställa om för 
att kunna bidra till genomförandet av Agenda 2030 
och ett stort antal av de globala målen för hållbar 
utveckling. Turistpolitiken ska bidra till att skapa 
social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveck-
ling. Dessa tre dimensioner av hållbar utveckling är 
integrerade och ömsesidigt beroende av varandra. 
Turistpolitiken ska främja jämställdhet, integration 
och mångfald. Politiken ska även främja möjlighe-
terna att nå de miljö- och klimatpolitiska målen, vil-
ket innebär att den ska bidra till en bättre miljö och 
minskad klimatpåverkan. Dessutom ska politiken 
främja en hållbar strukturomvandling och utveck-
ling av besöksnäringen i alla delar av landet. 

Politiken ska skapa förutsättningar för besöksnä-
ringen att stärka sin produktivitet och sina möjlig-
heter att utveckla nya och hållbara verksamheter, 
affärsmodeller och marknader. Innovationsmiljö-

er som tar tillvara och utvecklar turismen och be-
söksnäringens potential är betydelsefulla. En tydlig 
koppling till platsutveckling, lokal förankring och 
samarbete är också viktigt. Sammantaget anser re-
geringen att det finns ett behov av att se över målet.  
Regeringen har därför i budgetpropositionen för 
2022 föreslagit ett nytt mål till riksdagen (prop. 
2021/22:1 utg.omr. 24 avsnitt 3.1) som lyder: Sverige 
ska ha en hållbar turism, med ett hållbart resande 
och en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring 
som växer och bidrar till sysselsättning och attrakti-
va platser för besökare, boende, företag och investe-
ringar i hela landet. Under förutsättning att riksda-
gen antar det nya målet kommer strategin istället att 
förhålla sig till det nya målet. Detta avsnitt i strate-
gin kommer då att uppdateras utifrån det mål som 
riksdagen antar. 
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Turismens och besöksnäringens utveckling och om-
ställning omfattar komplexa processer eftersom be-
söksnäringen består av flera olika branscher men 
också av offentliga och ideella verksamheter. Besök-
snäringens omställning till en konkurrenskraftig, 
fossilfri och cirkulär ekonomi behöver därför invol-
vera en bredd av aktörer.

Besöksnäringen är ofta platsbunden men näring-
sidkaren äger sällan upplevelsen ensam eftersom 
den ofta sker på någon annans mark eller fastighet. 
Huvuddelen av näringen består av små företag som 
ofta kombinerar olika verksamheter för att kunna 
verka året runt. Dessa företag finns i hela landet, i 
såväl stads- som landsbygdsmiljöer. De stora bola-
gen, ofta kedjeanslutna, är oftare verksamma i stä-
der och tätorter. Företagsstrukturerna skiftar och 
för vissa personer är verksamheten snarare en livs-
stil. Utmaningarna ser olika ut i de olika branscher-
na. De offentliga och ideella verksamheterna bidrar 
till att lokala natur- och kulturvärden vårdas och 
hålls tillgängliga för besökare.

Covid-19-pandemin har i mycket hög utsträckning 
hindrat besöksnäringens företag från att verka och 
den har medfört negativa effekter på platser och de-
stinationer. Pandemins konsekvenser och den ökade 
medvetenheten i hållbarhetsfrågor, klimatutma-
ningen, den gröna omställningen, digitaliseringen 
och hälsorisker förändrar länders, städers, företags 
och människors beteenden. Det är osäkert hur re-
sandet och turismen kommer att utvecklas globalt 
under det kommande decenniet men det är troligt 

att konkurrensen om besökarna kommer att öka. 
Denna strategi kan bidra till ökad samsyn som stär-
ker förutsättningarna för Sverige att ligga i fram-
kant i omställningen.

Kundnära verksamheter i service- och tjänste-
sektorn är ofta snabbfotade och anpassningsbara. 
Besöksnäringens flexibilitet med varierande öp-
pettider, säsongsanpassningar och kombinerade er-
bjudanden är ofta en fördel men kan också göra det 
svårt att agera långsiktigt och möta oförutsedda och 
omfattande förändringar. Också mer smygande för-
ändringar som beror på ändrade kundbeteenden, 
förändrad konsumtion, digitalisering eller annan ny 
teknik är sådant som näringen måste ha kunskap 
om för att kunna agera proaktivt.

Turism består av både fritids- och affärsresande 
som ofta kombineras, men inkluderar även evene-
mang och möten av både lokal, nationell och in-
ternationell karaktär. Turismen berör också kring-
liggande verksamheter som på olika sätt levererar 
produkter och upplevelser för att besökarna ska få 
en optimal upplevelse.

De delar av besöksnäringen som bygger på större 
möten och evenemang står inför stora utmaningar. 
Konferensanläggningar, hotell, mässor, nöjesparker, 
muséer och evenemangsarrangörer inom kultur och 
idrott har alla drabbats mycket hårt under pande-
min. Lokaler står tomma och planerade evenemang 
uteblir. Utvecklingen av distansarbete och digitala 
möten har å andra sidan ökat kraftigt och visat sig 

3. Turismens och besöksnäringens 
omställning
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ha många fördelar och kan möjliggöra en utveck-
ling av mer hållbara lösningar. Distansarbete kan 
spara både tid och pengar och kommer sannolikt att 
fortsätta utvecklas när tekniken för digitala möten 
blir allt bättre. Det kan bli viktigt för konferens- 
och mötesindustrin att möta dessa behov. 

Affärsresandet kommer att förändras men inte för-
svinna. Upplevelsen i ett fysiskt möte eller ett fysiskt 
deltagande i till exempel kultur- och idrottsevenemang 
är bredare än en digital upplevelse och skapar en större 
autenticitet. Levande möten mellan människor kom-
mer även i fortsättningen att ha stor betydelse både 
i arbetslivet och på fritiden. I det här sammanhang-
et har alla verksamheter som samlar stora grupper 
människor mycket att lära av varandra för att förstå 
och analysera förändrade behov och beteenden. 

Den del av besöksnäringen som är kopplad till livs-
medelsproduktion och hantverksmässiga produkter i 
såväl stads- som landsbygdsmiljöer kan bidra till om-
ställning och diversifierat företagande vilket möj-
liggör en ökad motstånds- och konkurrenskraft för 
många företagare runt om i landet. Genom att fler 
utländska besökare får möjlighet att upptäcka svensk 
mat och dryck kan efterfrågan på svenska produkter 
på sikt öka globalt och därmed öka den svenska livs-
medelsexporten. Besöksnäringen bidrar därför till att 
skapa konkurrenskraftiga livsmedelsföretag.

Utvecklingen av en hållbar turism och besöksnä-
ring omfattar många delar och kräver därför mer 
ingående analyser. Att turismen ska utvecklas håll-
bart är självklart och även om Sverige ligger långt 
fram krävs det ännu mer för att vara ett hållbart, 
konkurrenskraftigt besöksmål. Svensk besöksnäring 
kan kombinera sitt starka, hållbara varumärke med 
innovation för att möta nödvändig omställning. 
Vad kommer morgondagens besökare att efterfråga 
och hur skapas framtidens produkter och upplevel-
ser? Den hållbara och hälsosamma livsstil Sverige 
förknippas med stämmer väl överens med det som 
efterfrågas i dag och som sannolikt blir ännu mer 
värdefullt i morgon. Utmaningen ligger i att Sveri-
ge som resmål även i framtiden ska uppfattas som 
tryggt, säkert, gästvänligt och lätt att resa till eller 
inom och med unik natur. 

Detta arbete kommer i ökad utsträckning att kräva 
planering och strategisk samverkan samt riskanalyser. 
Det handlar också om att beakta de behov som be-
söksnäringens företag har inom befintliga stödstruk-
turer vilket utvecklas i kapitel 7 Enklare företagande. 

Att nyttja digitaliseringens möjligheter är centralt 
och kräver både kortsiktig och långsiktig planering. 
Digitaliserade processer, ny teknik och innovation 
kan bidra till turismens hållbara utveckling, förenk-
lat företagande, ökad lönsamhet och livskraftiga de-
stinationer och platser.  

Det önskade läget för svensk turism och besök-
snäring om tio år sammanfattas i denna strategi i 
punktlistor under rubriken Tecken på framsteg. 

Tecken på framsteg:
• Besöksnäringens aktörer bidrar aktivt i den gröna 

omställningen. 

• Besöksnäringen kännetecknas av hållbara och 
innovativa produkter.

• Näringslivsklimatet är gott och det finns ett in-
tresse av att starta, driva och utveckla ett diversi-
fierat företagande kopplat till turism i såväl stads- 
som landsbygdsmiljöer.

• Strategiska samarbeten mellan besöksnäringens 
aktörer är etablerade för att attrahera hållbara 
möten och evenemang.
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En hållbar besöksnäring tar ansvar för turismens 
nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och 
miljömässiga påverkan genom att utgå från behoven 
hos besökare, företag och anställda, destinationer 
samt miljön och klimatet.  Avgörande är behov av 
minskade klimatutsläpp i linje med 1,5-gradersmålet 
och ett minskat resursutnyttjande. Det är en omfat-
tande uppgift där varje företag och organisation har 
ett ansvar, men som också kräver ett helhetstänkan-
de med åtagande från alla besöksnäringens aktörer.

4.1 Agenda 2030
Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agen-
da 2030 och regeringen ska bedriva en ambitiös po-
litik för att bidra till att uppnå de globala målen för 
hållbar utveckling. De globala målen är integrerade 
och odelbara.

Den nationella turism- och besöksnäringspolitiken 
ska vara i linje med Agenda 2030 och de 17 globala 
målen för hållbar utveckling. Hållbar turism är ut-
tryckligen en del av mål 8 Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt, mål 11 Hållbara städer och 
samhällen, mål 12 Hållbar konsumtion och pro-
duktion samt mål 14 Hav och marina resurser. FN:s 
turismorgan UNWTO bedömer emellertid att tu-
rism har potential att bidra, direkt eller indirekt, till 
alla 17 mål. En klokt och ansvarsfullt förvaltad tu-
rism kan till exempel vara bidragande till att bevara 
natur- och kulturmiljöer, främja innovation, handel 
och utbyte över landsgränser, ställa om till hållbar 
konsumtion och skapa hållbara städer och samhäll-

en. Samtidigt kan en ökande turism innebära ett 
större tryck på gemensamma resurser, mer utsläpp 
av växthusgaser och en negativ påverkan på lokal-
samhället. Det finns målkonflikter, men en turism 
som ställer om till att vara långsiktigt hållbar i alla 
delar innebär stora konkurrensfördelar. Turismens 
horisontella karaktär är i detta sammanhang också 
en tillgång som bör användas för att bidra till om-
ställningsförmåga och innovationskraft i flera olika 
sektorer och branscher och inom olika politikområ-
den. 

Många regioner, kommuner, myndigheter, företag 
och organisationer arbetar redan aktivt med strate-
gier och färdplaner för ökad hållbarhet inom turism 
och besöksnäring. I flera kommuner och regioner 
är Agenda 2030 en integrerad del av arbetet med 
turism och besöksnäring. Ett flertal initiativ kring 
kvalitetssäkring och uppföljning pågår runt om i 
landet. Det finns dessutom olika certifieringar och 
märkningar för att guida besökare till mer hållba-
ra val men också för att indirekt stimulera fler in-
satser av företag och destinationer att utveckla sina 
produkter och tjänster i en hållbar riktning. Besök-
snäringen kan också på olika sätt arbeta för att få 
besökare att känna sig mer delaktiga och ansvarsta-
gande.

4.2 Nationellt samarbete för 
hållbar turism och besöksnäring
Ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljö-
mässig hållbarhet är lika betydelsefulla och ömsesi-

4. En hållbar turism och besöksnäring 
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digt beroende, men det är lämpligt att åskådliggö-
ra vad de tre aspekterna kan innebära för turismen 
och besöksnäringen.

En ekonomiskt hållbar turism och besöksnäring är 
konkurrenskraftig, ansvarsfull och har en långsik-
tig och adaptiv resursförvaltning. Detta kan vara 
en utmaning eftersom besöksnäringen i huvudsak 
består av många små företag med små marginaler. 
Den kraftigt negativa påverkan på företagens eko-
nomi som covid-19-pandemin har orsakat kan göra 
det svårt att fokusera på långsiktiga investeringar. 
Besöksnäringens aktörssystem får en viktig roll för 
att stimulera efterfrågan och utveckla kunskap som 
bidrar till den ekonomiska hållbarheten. 

En socialt hållbar turism och besöksnäring bidrar 
till livskraftiga städer, tätorter samt gles- och lands-
bygder där hänsyn tas till såväl materiellt som im-
materiellt kulturarv, den samiska kulturen samt det 
lokala näringslivet och civilsamhället. För besök-
snäringens företag och anställda innebär social håll-
barhet möjlighet till kompetensutveckling, goda 
arbetsvillkor och god arbetsmiljö, inkluderande ar-
betsplatser och besöksmål, jämställdhet och hänsyn 
till funktionsvariationer.

Könsfördelningen i besöksnäringens branscher är 
i balans och har över tid legat på en jämn nivå. I 
Tillväxtverkets redovisning av turismräkenskaper-
na (2019) framgår att kvinnorna utgör 53 procent av 
besöksnäringens anställda och männen 47 procent. 
Mer än en tredjedel av alla anställda i besöksnäring-
en har utländsk bakgrund (34 procent) vilket gör att 
besöksnäringen i hög grad bidrar till sammanhåll-
ning och integration. 

En miljömässigt hållbar turism och besöksnäring 
minskar sin klimatpåverkan och tar ansvar för re-
surshantering och för platsers ekosystem. Turismen 
kan inte utvecklas hållbart utan fossilfria och mil-
jövänliga transporter. Transportsektorns utsläpp, 
liksom besöksnäringens utsläpp i övrigt, behöver 
minska i betydligt snabbare takt och sektorn har 
jämförelsevis goda förutsättningar att minska ut-
släppen genom ökad transporteffektivitet, effektiva-
re fordon och fartyg, elektrifiering och genom att gå 
från fossila till hållbara förnybara drivmedel. Målet 
om att minska transportsektorns växthusgasut-
släpp från inrikes transporter, förutom inrikes luft-
fart, med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 
2010 är en viktig referenspunkt vid utveckling av 
hållbar turism, liksom regeringens konstaterande att 
växthusgasutsläppen från transporter i princip kom-

mer att behöva vara noll år 2045 för att det natio-
nella övergripande klimatmålet ska nås. De negati-
va klimatavtrycken som turismen för med sig måste 
närma sig noll.

Omställningen till ett Sverige med nettonollutsläpp 
senast 2045 driver fram nya affärsmodeller och kre-
ativa samarbeten. Besökare ställer allt högre krav på 
hållbara turistiska produkter och gröna resekedjor, 
och påskyndar därigenom omställningen på desti-
nationerna vilket bidrar till utvecklingen av ett fos-
silfritt samhälle.

Miljömässigt hållbar turism innebär också att be-
söksmål som bygger på gemensamma resurser 
måste värnas. Nationalparker, andra skyddade och 
värdefulla natur- och kulturmiljöer, världsarv och 
leder för till exempel vandring och cykling ger till-
gång till unika platser. Jakt- och fisketurism och 
annan naturturism som sker på allmänna och en-
skilda marker och vatten behöver förvaltas på ett 
hållbart sätt i dialog med mark- och vattenägare. 

Med ett stort antal besökare kan landskapet och in-
frastrukturen slitas för mycket och därmed urhol-
ka de natur- och kulturvärden som besöksnäring-
en bygger sin produkt på. Besökare behöver, också 
som en del av en hållbar upplevelse, visa omsorg 
och ansvar för besöksmålet så att det inte förstörs 
eller utarmas, till exempel genom kunskap om och 
respekt för allemansrätten så att denna inte missbru-
kas. Därtill har vissa destinationer och platser ex-
ceptionellt höga volymer av besökare några veckor 
om året. Överturism är ett utbrett problem i många 
länder men genom att planera för hållbar turism på 
alla nivåer och arbeta förutseende och förebyggande 
kan en sådan utveckling undvikas i Sverige. 

Tecken på framsteg:
• Turismens och besöksnäringens utsläpp, inklusi-

ve resor till och från besöket, minskar i takt för 
att nå klimatmålen. 

• Sverige ligger i framkant inom hållbar turism och 
besöksnäring.

• Det är enkelt och inspirerande att som besökare 
göra hållbara val.

• Besöksnäringens företag har ett systematiskt och 
strategiskt hållbarhetsarbete som inkluderar re-
sursutnyttjande och cirkulära affärsmodeller. 
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4.3 Internationellt samarbete  
för hållbar turism
FN:s klimatpanel, IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change) visar i sina rapporter på det ot-
vetydiga sambandet mellan människans utsläpp av 
växthusgaser och ökningen av den globala medel-
temperaturen. När hela världen kraftsamlar i frå-
gor om klimatet och hållbarhet samtidigt som fö-
retagen inom besöksnäringen drabbats hårt av 
covid-19-pandemin är det viktigt att Sverige sam-
arbetar internationellt och både bidrar och drar 
nytta av det samarbete som pågår inom bland andra 
UNWTO, OECD och EU. FN:s resolution 69/233 
(19 december 2014) om hållbar turism och även 
ekoturism har varit en utgångspunkt för världssam-
fundets arbete. Här finns även Unesco och dess 
arbete för turism i anslutning till världsarv. FN:s 
konvention om biologisk mångfald (DEC/XIII/3) 
uppmärksammar potentialen i hållbar turism för be-
varande och hållbart nyttjande av biologisk mång-
fald, inte minst för lokalsamhällen. Även den euro-
peiska miljöbyrån (European Environment Agency) 
arbetar för hållbar turism. Också det nordiska sam-
arbetet är viktigt för att hitta synergier och arbeta 
utifrån gemensamma målsättningar med våra när-
maste grannar. 

Tecken på framsteg:
• Sverige har ett långsiktigt och systematiskt sam-

arbete med relevanta internationella aktörer för 
att främja utvecklingen av hållbar turism globalt.
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Sverige förknippas ofta med en vacker och lättill-
gänglig natur med attraktiva naturupplevelser men 
också med dynamiska stadsmiljöer med kultur, 
välbevarade kulturmiljöer, arkitektur, design, mål-
tidsupplevelser, shopping, möten och evenemang. 
Sverige har ett värdefullt och tillgängligt kultur-
arv och många säsongsbetonade upplevelser och 
aktiviteter såsom vintersport och sommarcamping. 
Turism och besöksnäring är i dag integrerade delar 
i landsbygdsutvecklingen och bidrar med direkt 
sysselsättning och diversifierat företagande. Indi-
rekt kan turismen också skapa positiva effekter för 
kringliggande verksamheter.

En gemensam nämnare för besöksnäringens verk-
samheter är att de ofta är platsbundna, dvs. finns på 
en plats och i princip inte går att flytta. Begreppet 
platsutveckling täcker in enskilda individers, företa-
gares och det offentligas egendom och platser och 
hur dessa kan utvecklas tillsammans. Det kan skapa 
mervärden för en plats att värna och utveckla de lo-
kala förutsättningarna för invånarna men också för 
turismen. Där det finns samverkan och en vilja att 
ta emot besökare kan turism bidra till att utveckla 
platsen och göra städer, tätorter och gles- och lands-
bygder mer attraktiva. Turism som utvecklas i sam-
verkan med lokalbefolkningen där också minoritets-
grupper inkluderas kan bidra till mål 11 i Agenda 
2030 som handlar om att göra städer och bosätt-
ningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara. För att de värden som finns på en plats ska 
kunna vara en tillgång för boende och besökare är 

det av vikt att offentliga aktörer beaktar dessa vär-
den i sina ordinarie planer och processer.

5.1 Lokal samverkan för   
platsutveckling
Kommuner, regioner, näringslivet och civilsamhäl-
let samverkar och kan skapa incitament för hållbara 
städer, tätorter samt gles- och landsbygder. Stads-
utveckling sker i olika konstellationer ofta i sam-
arbete mellan kommuner och restauranger, han-
del, arrangörer, aktivitetsbolag och fastighetsägare, 
bland annat i aktiva centrumföreningar och destina-
tionsbolag. Syftet är att skapa attraktiva och trygga 
miljöer för både invånare, besökare och näringsli-
vet. Lands- och kustbygdsutveckling kan utvecklas 
genom andra former av platssamverkan, till exempel 
genom den så kallade leader-metoden som bygger 
på att privat, ideell och offentlig sektor går samman 
i ett partnerskap för bygdens utveckling. Ytterligare 
en form av samverkan sker i arbetet med biosfärom-
råden som visar hur nyttjande och bevarande kan gå 
hand i hand. 

Platssamverkan är beroende av näringslivets struk-
tur, hur kommuner och regioner är organiserade 
och graden av deltagande från civilsamhället. Det 
finns inte en modell som passar för alla. Men det 
pågår en tydlig förskjutning som gör den lokala del-
aktigheten allt viktigare. En viktig del i arbetet med 
platsutveckling handlar om finansiering vilket krä-
ver att näringslivet och det offentliga tänker i nya 

5. Platsutveckling
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banor och arbetar tillsammans. Detta väcker i sin 
tur frågor som ibland kräver hantering inom ramen 
för EU:s statsstödsregler eller lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling.

5.2 Information och service   
till besökare
Förutom samverkan mellan aktörer har turismen 
behov av tillgång till information om det turistiska 
utbud som finns på en plats eller destination. När 
besökaren väl är på plats önskas personliga tips och 
råd om vad som finns att göra och uppleva. Då blir 
den så kallade besöksservicen, kunskap om det lo-
kala, tips om upplevelser och evenemang etc., en 
viktig del av värdskapet. En gäst som får en upp-
levelse som överstiger förväntan tack vare god be-
söksservice är mer benägen att stanna längre och 
uppleva mer. En nöjd gäst är dessutom mer benägen 
att återkomma och rekommendera andra att besöka 
samma destination.

5.3 Markanvändning och turism
De större städerna kommer även i fortsättningen att 
vara viktiga noder för turismen som helhet, både 
som egna besöksmål och som första anhalt vid be-
sökarens resa i Sverige. De är viktiga motorer för 
Sveriges attraktionskraft som turistland. I städer-
na blir balansen mellan besökare och boende viktig. 
Markanvändningsintressen, flöden av människor, 
de offentliga rummen samt transport och trafik är 
exempel på aspekter som behöver hanteras. De stör-
re städerna är ofta knutpunkter i transportsystemet. 
För att de ska vara väl rustade att ta emot besökare 
och åstadkomma en långsiktigt hållbar turism kan 
turismperspektivet inkluderas mer i stadsplanering 
och fysisk planering. 

Turismen är också viktig för landsbygds- och kust-
samhällen, och genom destinationssamverkan som 
inkluderar både stad och landsbygder kan nya be-
söksmål utvecklas och hela regioners attraktions-
kraft stärkas. 

För besöksnäringens utveckling i landsbygds- och 
kustsamhällen är mark- och vattenanvändning vik-
tiga frågor som måste hanteras utifrån olika intres-
sen och behov och med beaktande av ägande- och 
brukanderätten. En förutsättning för att utveckla 
turismen med koppling till platsbundenhet är att det 
finns ett samspel och en ömsesidig respekt mellan 
entreprenören och markägaren om nyttjandet av an-
nans mark (privat eller offentlig) för kommersiella 

ändamål. Även förhållandet till allemansrätten och 
andra regelverk behöver respekteras. De flesta före-
tag i besöksnäringen har ett litet eller inget mark-
innehav, vilket innebär att behoven av att använda 
någon annans mark ökar och därmed också möjli-
ga målkonflikter som behöver hanteras. Intresseav-
vägningar behöver göras i det enskilda fallet. Sam-
verkansmodeller och avtal, forum för dialog samt 
information om innebörden i allemansrätten och 
andra regelverk som rör platsbundna resurser till 
entreprenörer och besökare är viktiga verktyg för 
att bidra till utveckling av hållbara platser och de-
stinationer. Ömsesidig kunskap och respekt skapar 
positiva värden för både företag och markägare.

Kommunerna har flera roller i sammanhanget, dels 
som främjare av den lokala näringslivsutvecklingen, 
dels enligt lag som ansvariga för den fysiska plane-
ringen av mark, vatten och bebyggd miljö. Kommu-
nen måste väga olika intressen mot varandra både 
för att kunna skapa en god livsmiljö och för att ut-
veckla en hållbar turism. Näringslivsfrämjande och 
turismfrämjande är inte lagbundna utan frivilliga 
åtaganden av kommunerna.

Tecken på framsteg: 
• Turism bidrar till attraktiva platser för besökare, 

boende, företag och investeringar.

• Samarbetet kring platsutveckling mellan den of-
fentliga sektorn, det civila samhället och det pri-
vata näringslivet är långsiktigt, bygger på ömsesi-
dig respekt och utgår från lokala förutsättningar 
och behov.

• Natur- och kulturvärden identifieras, värnas och 
utvecklas på ett respektfullt sätt.

• Besökare stannar längre och det finns fler be-
söksanledningar året runt. 
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Turismens komplexa aktörssystem skapar ett behov 
av övergripande samordning och att kedjan mel-
lan finansiella resurser, insatser och prioriteringar 
förtydligas och förbättras. Det är viktigt att insat-
ser såväl som aktörer på nationell, regional och lokal 
nivå drar åt samma håll för att insatserna ska leda 
till en hållbar utveckling.

6.1 Samverkan på nationell nivå
Staten har åtaganden som direkt eller indirekt på-
verkar besöksnäringen. Arbetet sker både hos myn-
digheter och hos bolag med statligt ägande. Staten 
har flera roller, dels som samordnare, dels i egen-
skap av aktör i systemet eftersom staten äger, för-
valtar, utövar tillsyn, främjar samt påverkar investe-
ringar och regelverk. 

Då besöksnäringens och turismens frågor spänner 
över fler politikområden kan det finnas ett mervär-
de i att tydliggöra och samordna dessa så att arbets-
sätt skapas som tar hänsyn till besöksnäringens och 
turismens behov och skyldigheter.

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att ansva-
ra för samordning och samverkan inom turism. 
Myndigheten har också en roll inom kunskaps- och 
kvalitetsutveckling samt ansvar för viss turism-
statistik. I arbetet finns kopplingar och synergier 
med flera av Tillväxtverkets andra ansvarsområden 
inom regional utvecklingspolitik och landsbygdspo-
litik, regelförenkling och företagsfrämjande. Sta-
tens jordbruksverk har också en framträdande roll i 

att främja turism och besöksnäring på landsbygden 
och i kustbygder genom stöd till företagsutveckling. 
Statens jordbruksverk och Landsbygdsnätverket, 
som är ett nätverk med organisationer, föreningar 
och myndigheter som på olika sätt har betydelse för 
landsbygdsutveckling, bidrar också med att ta fram 
kunskapsunderlag i syfte att stärka och förankra ut-
vecklingen av besöksnäringen i landsbygderna.

Tillväxtverket leder arbetet i Besöksnäringens myn-
dighetsgrupp, som en del i sitt ansvar för samord-
ning och samverkan inom turism. Myndighetsgrup-
pen är en plattform för gemensamma strategiska 
prioriteringar och utgår från gemensamt fastställda 
mål. Myndighetsgruppens arbete är viktigt för att 
skapa gränsöverskridande samverkan och förståel-
se för besöksnäringens villkor och för att tydliggö-
ra det ansvar som respektive myndighet har för att 
skapa goda förutsättningar för näringens och tu-
rismens utveckling. Den kunskap och samsyn som 
skapas i myndighetsgruppen tas tillvara i olika pro-
cesser och är ett viktigt stöd i den statliga samord-
ningen för turism och besöksnäring.

V.S. VisitSweden AB (Visit Sweden) har i dag an-
svar för marknadsföringen av Sverige som turism-
land. Sedan den 1 januari 2020 ägs Visit Sweden 
helt av staten. Visit Swedens uppdrag har under 
pandemin utvidgats till att också omfatta marknads-
föring mot den svenska målgruppen. Uppdraget på 
hemmamarknaden ska ses som ett komplement till 
lokala och regionala destinationers arbete.

6. Samverkan stärker hela 
besöksnäringskedjan
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6.2 Flernivåsamverkan 
Det behövs samverkan på flera nivåer där nationella 
satsningar bidrar till att skapa ett värde för det loka-
la och regionala arbetet. Det är värdefullt att besök-
snäringens aktörer och inte minst de regionala tu-
ristorganisationerna i många fall ingår i de regionala 
utvecklingsprocesserna och partnerskapen. 

Ytterst verkar turismen i en lokal kontext. Turis-
mens utveckling och tillväxt under hela 2000-talet 
har inneburit att många kommuner utöver regio-
nerna planerar för turism utifrån ett bredare per-
spektiv än tidigare. Många kommuner och regioner 
har också tagit fram egna strategier. Att involvera, 
sprida och dela kunskap på regional och kommunal 
nivå är värdefullt för turismens hållbara utveckling.  

6.3 En stärkt dialog med  
besöksnäringen 
Utöver samordning och styrning på statlig nivå be-
höver regeringen en nära dialog och stärkt samver-
kan med företrädare för företag, destinationer, regi-
oner, kommuner och den ideella sektorn.  

Ett besöksnäringsråd har därför inrättats med syfte 
att regelbundet föra strategiska samtal med företrä-
dare för branscherna inom besöksnäringen kring 
möjligheter och utmaningar. 

Eftersom besöksnäringen omfattar aktörer och 
företag av varierande storlek och med vitt skilda 
verksamhetsområden finns det också ett behov av 
en samlingspunkt som kan samordna olika per-
spektiv, formulera besöksnäringens behov och 
vara drivande i utvecklingsarbetet. Därför har re-
geringen gett Tillväxtverket i uppdrag att under 
2020/2021 stödja och underlätta för besöksnäring-
en att utveckla en samverkansarena i syfte att bidra 
till näringens utveckling.

Tecken på framsteg:
• Samordningen mellan olika politikområden och 

statliga aktörer är god och skapar ett väl funge-
rande system för turism och besöksnäring. 

• Samverkan inom och mellan olika samhällsnivåer 
sker och aktörers ansvar och roller är tydliga.

• God kunskap om turism bidrar till utvecklingen 
av relevanta politikområden. 

• Flernivåsamverkan fungerar som ett stöd för be-
söksnäringen och i det lokala och regionala ut-
vecklingsarbetet.

• Olika delar av besöksnäringen samverkar och bi-
drar till hela näringens hållbara utveckling.
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Lättförståeliga och ändamålsenliga regler samt gott 
bemötande och service från myndigheter är centra-
la delar i arbetet för att förbättra förutsättningarna 
för företagande. Regler ska vara proportionerliga och 
utformas och tillämpas på ett sätt som inte innebär 
onödiga kostnader, administration eller begränsning-
ar för företagen. Regelverk och policyer ska främja 
innovation och ta tillvara möjligheterna i teknisk och 
digital utveckling. En viktig komponent vid utform-
ningen av regler är att bedöma konsekvenserna för 
näringslivet. De administrativa kostnaderna som föl-
jer av regler ska minska över tid. För besöksnäringen 
är det särskilt angeläget att regelverkets konsekvenser 
för små företag blir rimliga. 

Enligt Tillväxtverkets rapport Vardag och framtid 
för turismföretagen (pub.nr. 0250) upplever företag 
inom besöksnäringen lagar och myndighetsregler 
som ett av de största hindren för tillväxt. Med un-
dantag för regler om offentlig upphandling upplevs 
flera regelområden som mer betungande av företag 
med en stor försäljning till tillresta besökare jämfört 
med näringslivet i stort.   

Korta handläggningstider är särskilt angelägna för 
företag i besöksnäringen som behöver olika till-
stånd och ofta bedriver flera olika verksamheter 
och verksamheter av säsongskaraktär. Digitalisera-
de tillståndsprocesser kan leda till kortare handlägg-
ningstider och innebär en förenkling för både före-
tag och tillståndsgivare. 

En av utgångspunkterna för regeringens arbete med 
enklare och mer ändamålsenliga regler är att fö-
retagens kontakt med det offentliga i första hand 
ska ske digitalt. Digitala tjänster gör det enklare att 
lämna uppgifter och gör handläggningsprocessen 
mer transparent.    

Det är viktigt att det finns korrekt och lättillgänglig 
information om vad som krävs för att följa regler, 
information om de stöd som finns samt lättillgäng-
liga digitala myndighetstjänster, inte minst för min-
dre företag. Här fyller den myndighetsgemensamma 
digitala plattformen verksamt.se en viktig funktion 
och man erbjuder utöver generell information bland 
annat checklistor för start av restaurang, hotell, 
camping och evenemang. Även programmet Serve-
rat, som drivs av Tillväxtverket och Bolagsverket 
i samarbete med bland andra Sveriges Kommuner 
och Regioner, är ett viktigt steg mot digitaliserade 
och förenklade processer på kommunal nivå.

Att förenkla för företagen handlar också om ett fö-
rebyggande arbete. Genom att föra en dialog med 
besöksnäringens intressenter i ett tidigt skede, innan 
nya lagar och regler börjar tillämpas, ökar sannolik-
heten att dessa utformas på ett träffsäkert och ända-
målsenligt sätt redan från början. Det handlar också 
om att systematiskt jobba med utvärdering och för-
ändring av regelverken.  

7. Enklare företagande
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Tecken på framsteg:
• Utformningen av lagar och regler uppfattas inte 

utgöra något hinder i sig för att starta och driva 
företag inom besöksnäringen.

• Det är enkelt för besöksnäringens företag att 
lämna uppgifter och handläggningsprocessen är 
transparent. 

• Det proaktiva arbetet med ändamålsenliga regler 
bidrar till besöksnäringens utveckling och kon-
kurrenskraft.
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Besöksnäringens viktigaste resurs är de människor 
som arbetar i näringen. Genom goda arbetsvillkor, 
jämställdhet, rätt utbildning och kompetensutveck-
ling stärks den svenska besöksnäringens konkur-
renskraft. Besöksnäringen är personalintensiv och 
erbjuder ett första jobb för många, inte minst för 
unga och utrikes födda. Det finns också goda möj-
ligheter att utvecklas inom besöksnäringen som ef-
terfrågar många olika kompetenser, såväl speciali-
serade som mer generella. Därför är det viktigt att 
skapa förutsättningar så att fler väljer att stanna och 
utvecklas inom besöksnäringen. Kompetensförsörj-
ningen var redan före covid-19-pandemin en viktig 
fråga för besöksnäringens företag och konkurren-
sen om arbetskraften kommer att öka. 

Enligt Tillväxtverkets rapport Vardag och framtid 
för turismföretagen (pub.nr. 0250) är bristande till-
gång på lämplig arbetskraft det främsta hindret för 
tillväxt. Då besöksnäringen är diversifierad är det 
viktigt att behoven hos varje bransch tas tillvara. 
Yrkeskategorierna är många och fler kompetenser 
behövs. Det finns en efterfrågan på yrkesutbildad 
personal men också behov av kompetens inom till 
exempel ledarskap, internationalisering, marknads-
föring, styrelsearbete och den digitala omställning-
en. Utvecklingen av artificiell intelligens och robo-
tisering sker i snabb takt och kommer att påverka 
besöksnäringen som proaktivt behöver kunna dra 
nytta av utvecklingen inom dessa viktiga områden. 
Det finns också behov av kunskap om hur digitala 
verktyg kan användas. Inom besöksnäringen finns 

det många egna företagare, och kunskap om att 
starta och driva företag är viktigt.  

Det som skiljer besöksnäringen från många andra 
verksamheter är att det handlar om besökarnas upp-
levelser vilket i sin tur kräver ett professionellt värd-
skap och personliga möten. Förmågan att skapa och 
förmedla upplevelser och utveckla värdskapet blir 
allt viktigare för företagens konkurrenskraft efter-
som det är dessa aspekter som skapar en stor del av 
det turistiska värdet.

De stora skiften i form av digitalisering och auto-
matisering som besöksnäringen står inför kommer 
att öka antalet pålästa resenärer som söker infor-
mation och planerar sin resa på distans. Den digi-
tala omvandlingen påverkar resenärernas beteende 
inför, under och efter sin resa. Företagens inno-
vationsförmåga för att kunna möta detta kommer 
därför att vara avgörande för den svenska besök-
snäringens konkurrenskraft. Även små besöksnä-
ringsföretag kan marknadsföra sina tjänster digitalt 
mot en global marknad och utvecklas därför i global 
konkurrens. 

För att ta vara på företagens vilja att växa och po-
tentialen för framtida sysselsättningstillväxt är det 
viktigt med ett ändamålsenligt regelverk som möj-
liggör för företagen att ha en god kompetensförsörj-
ning och goda arbetsvillkor. Besöksnäringen består 
till viss del av så kallade genomgångsbranscher med 
hög personalomsättning vilket leder till kostsamma 

8. Jobb och kompetens
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rekryteringar och återkommande behov av att kom-
petensutveckla ny personal.

För vissa branscher blir korta och intensiva turist-
säsonger ett hinder när det handlar om att anstäl-
la, upprätthålla kvaliteten och behålla kompetens. 
Säsongslogiken fordrar innovativa lösningar på fö-
retagsnivå. Det kan handla om att förlänga turist-
säsongen eller hitta smarta sätt att dela arbetskraft 
mellan vinter- och sommardestinationer. 

När förutsättningarna för näringen förändras är det 
viktigt att även utbildningarna inom området an-
passas och tar höjd för de frågor och utmaningar 
som näringen möter. 

Kompetensutveckling är viktigt ur både individens, 
arbetsgivarens och samhällets perspektiv.   För att 
behålla och utveckla personalen är det därför vik-
tigt att det finns goda möjligheter för kompetens-
utveckling, tydligare karriärvägar samt möjligheter 
till yrkesväxling. Det finns även ett behov av rörlig-
het mellan utbildningsformer, liksom det är viktigt 
att kunna växla mellan utbildning och arbete eller 
kombinera dessa två.

Yrkesprogrammen inom gymnasieskolan och yr-
kesutbildningar inom kommunal vuxenutbildning 
är viktiga för personalförsörjningen. Utbudet av 
utbildning på gymnasial nivå behöver i större ut-
sträckning anpassas efter behoven på arbetsmark-
naden. 

Yrkeshögskolan är en flexibel utbildningsform som 
bygger på arbetslivets engagemang och efterfrågan 
på den kompetens som utbildningen leder till. Ut-
över de utbildningar som är offentligt finansierade 
finns det även företagsutbildningar, som framför 
allt de större företagen har möjlighet att genomföra. 
Sådana utbildningar har också visat sig framgångs-
rika.  För att skapa förutsättningar för att utveckla 
utbudet av utbildningar riktade mot besöksnäringen 
är det viktigt att följa upp i vilken utsträckning ut-
bildningar inom turism och besöksnäring leder till 
arbete inom sektorn. Uppföljning av etableringen 
på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning är ett 
viktigt verktyg för att utveckla utbildningsutbudet 
och förbättra matchningen mellan utbildningsutbud 
och behoven på arbetsmarknaden. 

Samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och 
livslångt lärande är ett av regeringens fyra samver-
kansprogram som tar sin utgångspunkt i näringsli-
vets efterfrågan, behovet av ny kompetens och för-

bättrade förutsättningar för arbetstagare att ställa 
om eller vidareutbilda sig.

Med tanke på besöksnäringens betydelse för syssel-
sättningen i hela landet, kommer kompetensfrågor-
na att fortsätta vara centrala och behöver kontinuer-
ligt omprövas. Det är ett arbete som bör utvecklas i 
samverkan mellan näringslivet och utbildningssys-
temet.  

Tecken på framsteg: 
• Besöksnäringen är fortsatt en viktig jobbmotor i 

hela landet. 

• Utbildningssystemet är flexibelt och främjar vida-
reutbildning, rörlighet mellan utbildningsformer 
och karriärväxling. 

• Utbildningsutbudet för turism och besöksnäring 
svarar mot behoven på arbetsmarknaden, och eta-
bleringen på arbetsmarknaden inom sektorn följs 
upp systematiskt efter genomförd utbildning. 
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Kunskap och innovation är en förutsättning för ett 
strategiskt utvecklingsarbete och för att möta om-
ställningen till ett hållbart samhälle. Globala tren-
der och konkurrens, stora strukturförändringar och 
en snabb omställningstakt kommer att förändra ar-
betssätt och beteenden i hela samhället, inklusive 
turismen och besöksnäringen.   

Besöksnäringen behöver utveckla strukturer för att 
på ett samordnat sätt kunna identifiera viktiga stra-
tegiska områden och initiera utvecklingsinsatser 
som säkerställer Sveriges långsiktiga hållbarhet och 
konkurrenskraft inom besöksnäring och turism. 
Detta behöver bygga på samverkan mellan närings-
livet, akademin, myndigheter, regioner, kommuner 
och civilsamhället med syfte att utveckla hållbar tu-
rism och ökad konkurrenskraft i besöksnäringens 
företag. Innovationsmiljöer för turism och besök-
snäring kan bidra till hållbar utveckling och stärkt 
konkurrenskraft. 

9.1 Data, statistik och analys
Tillgång till relevanta data och statistik är grund-
läggande för att kunna fatta väl underbyggda beslut 
för såväl företag som offentliga och ideella aktörer 
som verkar inom turism och besöksnäring. Kun-
skapsunderlag i form av data, statistik och analys är 
viktiga för att kunna förstå och synliggöra turismen 
och besöksnäringen. Aktörerna är beroende av en 
officiell statistik för planerings- och beslutsunder-
lag men också för att kunna utvärdera insatser. För 
affärs- och produktutveckling är analyser ett viktigt 

verktyg. Samtidigt bör det påpekas att insamling av 
data från företag kan medföra en administrativ be-
lastning. Det är därför viktigt att vara restriktiv med 
vilka uppgifter som efterfrågas och att väga nytta 
mot företagens kostnad för att ta fram och rappor-
tera uppgiften. 

Den del inom turismen som är mest eftersatt men 
också svårast att mäta är de så kallade reseanled-
ningarna, som exempelvis större evenemang inom 
kultur och idrott men också det som genereras 
inom mötesindustrin. Pandemin har på ett mycket 
tydligt sätt visat sambandet mellan dessa reseanled-
ningar och övrig besöksnäring. När evenemang och 
möten uteblir följer negativa effekter på transport-
företag, boende, restauranger och butiker. Det kan 
också finnas anledning att mäta effekterna av nya 
beteenden som utvecklas när fler möten helt eller 
delvis genomförs digitalt. Därför finns behov av att 
utveckla nya sätt att följa och mäta sambanden mel-
lan de fyra områdena ”resa bo äta göra”. En grund 
för detta arbete läggs inom ramen för Tillväxtver-
kets ansvar för kunskaps- och kvalitetsutveckling 
inom turism. Underlagen är även viktiga för att 
kunna jämföra utveckling över tid och mellan län-
der och regioner. 

Det finns behov av förbättrad och lättillgänglig sta-
tistik för att belysa besöksnäringens utveckling på 
lokal och regional nivå. Utvecklingsarbetet behöver 
ske i samverkan mellan relevanta myndigheter, aktö-
rer på regional och lokal nivå, universitet och hög-
skolor samt företrädare för besöksnäringen. Sam-

9. Kunskap och innovation
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arbetsformer och forum för utbyte av kunskap och 
lärande efterfrågas av både branschorganisationer 
och främjandesystemet på regional och lokal nivå.

Metodutveckling kopplat till turism är en särskild 
utmaning eftersom turism inkluderar flera bran-
scher och till stora delar mäts från konsumtions-
sidan. Metoder och statistik för att påvisa också 
företagens och evenemangens utveckling blir allt 
viktigare för att kunna följa effekterna av den om-
ställning som dessa genomgår och vad det betyder 
för bland annat sysselsättning och skatteintäkter. I 
detta sammanhang spelar ny teknik som till exem-
pel mobilpositionering och digitalisering vid insam-
ling och bearbetning av data en stor roll. Möjlighe-
ten att tillgängliggöra och koppla samman relevanta 
offentliga data för dessa sammanhang är också in-
tressant. Nya metoder kan komma att förbättra 
prognoser och samhällsekonomiska analyser.

Det är värdefullt att följa upp besöksnäringens håll-
bara utveckling. Utvecklingsarbetet ska fortsätta 
och ta tillvara regionala och internationella erfaren-
heter. Tillväxtverket arbetar exempelvis redan med 
att integrera miljöräkenskaper i turismräkenskaper-
na. Tillväxtverket har också ett uppdrag att under 
2021 följa upp utvecklingen av ökad ekonomisk, 
social och miljömässig hållbarhet i besöksnäringen 
och utforma förslag till bedömningsgrunder. Det 
är nödvändigt att mäta turismens effekter på håll-
barhet för att styra i hållbar riktning och förebygga 
oönskade konsekvenser, till exempel i form av skada 
i natur- och kulturmiljöer eller låg acceptans för tu-
rism hos lokalbefolkningen. Att kunna visa på, mäta 
och följa upp hållbarhet är redan en konkurrensas-
pekt vars betydelse bedöms öka i framtiden. 

Även internationella jämförelser är viktiga för ut-
vecklingen. Här finns gemensamma utmaning-
ar för många länder och det är viktigt att Sverige 
drar nytta av det internationella arbetet med statis-
tik- och metodutveckling som sker inom ramen för 
FN:s turismorgan UNWTO, Eurostat, OECD och 
Nordiska ministerrådet.  

Tecken på framsteg:
• Sverige bidrar till och lär av det internationella 

arbetet med mätning och uppföljning av hållbar 
turism.

• Jämförbar turismstatistik finns på lokal och regi-
onal nivå. 

• Innovativa metoder används för insamling av 
data och analys kopplat till turism och besöksnä-
ring. 

• Lokala, regionala och nationella aktörer samver-
kar inom statistik, data och analys.

9.2 Forskning
Kunskap är en förutsättning för strategiskt utveck-
lingsarbete. Det gäller bland annat kunskap om hur 
turismen kan utvecklas på ett hållbart sätt. Turism 
är i dag inte ett starkt eget forskningsområde men 
håller på att etablera sig och det finns en försiktigt 
positiv trend vad gäller antalet forskare och forsk-
ningsmiljöer. Det är framför allt vid Göteborgs uni-
versitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, 
Lunds universitet, Mittuniversitetet, Umeå universi-
tet, Uppsala universitet, Linnéuniversitetet och Öre-
bro universitet som forskning om turism och be-
söksnäring bedrivs i dagsläget. Enligt Utredningen 
Sveriges besöksnärings betänkande Ett land att be-
söka – en samlad politik för hållbar turism och väx-
ande besöksnäring (SOU 2017:95) finns ett behov 
av fler forskare och starkare forskningsmiljöer och 
av att turismperspektivet i större utsträckning blir 
en del av befintliga forskningsområden och forsk-
ningsprojekt. Branschöverskridande utbildning och 
forskning som svarar mot näringslivets och samhäl-
lets långsiktiga behov och utmaningar är en förut-
sättning för näringens konkurrenskraft.

Andra institutioner som finansierar forskning och 
formulerar besöksnäringens forskningsbehov är till 
exempel Besöksnäringens forsknings- och utveck-
lingsfond (BFUF), Handelsrådet, Forskningsrådet 
för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 
(Formas) och Stiftelsen för miljöstrategisk forsk-
ning (Mistra). Genom strukturfonderna är EU en 
stor forskningsfinansiär inom det aktuella området.

Det behövs mer kunskap om bland annat turismens 
bidrag till hållbar utveckling, kopplingen mellan 
städer och landsbygder, vad urbaniseringen inne-
bär för turismen, effekterna av offentliga insatser, 
digitalisering och automatisering i näringen samt 
om besöksnäringens betydelse för sysselsättning 
och integration. Det behövs också mer kunskap om 
etableringen på arbetsmarknaden efter utbildning-
ar inriktade mot turism och besöksnäring. Samver-
kan mellan näringen, det offentliga och akademin 
är mycket viktig, inte minst för att formulera kun-
skapsluckor. Att utgå från lokala förutsättningar 
och förhållanden är en användbar utgångspunkt för 
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tvärvetenskaplig forskning. Kunskapssystemet stärks 
genom att kunskap och forskningsresultat sprids till 
och används av besöksnäringens företag och aktörer. 

Tecken på framsteg:
• Forskningsbaserad kunskap om turism och be-

söksnäring har i högre grad än i dag inkluderats i 
relevanta akademiska utbildningar. 

• God forskningskommunikation, öppen tillgång 
till forskningsresultat samt ökad interaktion, del-
aktighet och samverkan mellan forskning, turis-
maktörer och besöksnäring har utvecklats.

• Intresset för forskning om turismens och besök-
snäringens hållbarhet har stärkts, så att fler och 
starkare forskningsmiljöer och forskarnätverk har 
etablerats och fler forskningsområden har inklu-
derats. 

9.3 Innovation 
Innovation är centralt för att möta omställningen 
till ett hållbart samhälle och de komplexa utma-
ningar som Sverige står inför. Global konkurrens, 
snabb omställningstakt, ständig förnyelse och sam-
verkan i komplexa värdekedjor gör att besöksnäring-
ens företag måste vara innovativa och deras innova-
tionskapacitet och förmåga utvecklas ytterligare. 

Innovation inom turism och besöksnäring karaktä-
riseras i dag av ett brett perspektiv där det inte bara 
handlar om att utveckla ny teknik eller nya produk-
ter utan också om att utveckla nya kundvärden. Tu-
rismen och besöksnäringen utgör en väsentlig del av 
den upplevelsebaserade ekonomi som får allt större 
betydelse i samhället. Innovationer som skapar vär-
den för turism och besöksnäring återfinns inte bara 
inom den egna näringen. Det är inte vem som för-
nyar som är det viktiga i sammanhanget utan hur 
innovationer kan skapa värde för turism och be-
söksnäring. En nyckel till att främja innovation på 
turismområdet blir därför att arbeta tvärsektoriellt 
och koppla samman kunskapsintensiva miljöer, ak-
törer i innovationsstödssystemet och besöksnäring-
ens företag. Sverige är framträdande på innovations-
området och har goda förutsättningar att bli det 
även inom turismrelaterad innovation. 

Det befintliga företags- och innovationsstödsys-
temet i Sverige är starkt men används inte i någon 
större grad av besöksnäringens aktörer. Befintliga 
strukturer, plattformar och innovationsarenor (in-

kubatorer, acceleratorer och teknikparker) natio-
nellt, regionalt och lokalt har potential att användas 
för kunskap och innovation i turismsektorn. 

Digitaliseringen skapar både möjligheter och utma-
ningar för turism och besöksnäring. Robotisering, 
röststyrning, nanoteknologi och att samla in, hante-
ra och analysera data kommer att forma framtidens 
besöksnäring. Artificiell intelligens och maskinin-
lärning förändrar turisters informationssökande och 
deras kontakt med företagen. Robotisering, auto-
matisering samt datorsimulerad verklighet (virtu-
al reality, VR) och förstärkt verklighet (augmented 
reality, AR) förändrar besökarens upplevelse och fö-
retagens möjligheter att tillgängliggöra sina produk-
ter. Igenkänning och sakernas internet (Internet of 
things) kommer också att påverka besökare och nä-
ringens logik. Detta ger stora möjligheter för skräd-
darsydda produkter, en smidigare kundresa och nya 
tekniska lösningar.

Tecken på framsteg:
• Besöksnäringen drar nytta av innovationer oav-

sett inom vilka sektorer de skapas.

• Turismens och besöksnäringens möjligheter att 
utvecklas beaktas i innovationssystemet.

• Sverige har stärkt sin position inom innovation 
med fokus på att skapa och förmedla upplevelser. 

• Sverige har stärkt sin position när det gäller inno-
vativa, digitala och tekniska lösningar för turism.

• Sverige är ledande när det gäller innovation inom 
hållbar turism.  
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Tillgänglighet i form av transporter är en grundför-
utsättning för turism. Hållbar turism är därför tätt 
sammankopplad med och beroende av att utsläppen 
från transporterna minskar.  Under besökarens hela 
resa är dessutom den digitala tillgängligheten oum-
bärlig för planering, bokning och genomförande. 
Vidare handlar tillgänglighet om att utforma platser 
och byggnader för alla i ett samhälle med mångfald 
som grund. Tillgänglighet för alla bidrar till jäm-
ställdhet och jämlikhet samt till att barnrättsper-
spektivet beaktas. För besöksnäringens företag och 
verksamheter bidrar ökad tillgänglighet till nya af-
färsmöjligheter.

Det, av riksdagen beslutade, övergripande trans-
portpolitiska målet är att säkerställa en samhällseko-
nomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-
försörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet. Riksdagen har också beslutat om ett hän-
synsmål och ett funktionsmål. Vidare har riksda-
gen beslutat om ett klimatmål för transportsektorn. 
Målet innebär att växthusgasutsläppen från inrikes 
transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med 
minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Ska 
klimatmålet nås behöver funktionsmålet i huvudsak 
utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. Med detta 
avses att den samlade utvecklingen inom transport-
systemet ska leda till att klimatmålet för transporter 
nås. Det innebär inte att varje enskild åtgärd som 
vidtas i transportsystemet måste bidra till att uppfyl-
la klimatmålet. 

Regeringen har beslutat att det riksdagsbundna kli-
matmålet för transportsektorn ska utgöra ett etapp-
mål för det transportpolitiska hänsynsmålet.  Ut-
släppen från transporter behöver minska i snabbare 
takt än hittills. Miljövänliga och fossilfria transpor-
ter bidrar till utvecklingen av hållbar turism.

Funktionsmålet för transportpolitiken innebär att 
transportsystemets utformning, funktion och an-
vändning ska medverka till att ge alla en grundläg-
gande tillgänglighet med god kvalitet och använd-
barhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 
Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt 
svara mot kvinnors respektive mäns transportbe-
hov. 

Tillgänglighet handlar också om den digitala infra-
strukturen. Bredbandsutbyggnad görs inte enbart 
för turismen men på vissa platser kan turismen göra 
det mer lönsamt att investera i digital infrastruktur, 
liksom det omvända – att besöksnäringens företag 
väljer att etablera sig där den digitala infrastruktu-
ren fungerar väl. Tillgängligheten ska inte bara byg-
gas för turism men turismen kan bidra till att inves-
teringar blir mer lönsamma när användandet ökar.

Fungerande infrastruktur för hållbara transporter 
och digitala tjänster är därför av central betydelse 
för turismen. Företag som transporterar besökarna 
ingår som viktiga branscher i besöksnäringen men 
de levererar också tjänster utanför turismen och är 
i flera avseenden en del av kollektivtrafiken. Flyg, 

10. Tillgänglighet
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båt, tåg, buss, taxi, biluthyrning och cykel har alla 
en given plats i besöksnäringens aktörssystem. Be-
roende på hur snabbt de olika transportslagen ut-
vecklas fossilfritt kommer i sin tur att påverka turis-
mens och besöksnäringens möjligheter att utvecklas 
hållbart. Besöksnäringen behöver också tillgång till 
varutransporter och fungerande kommunikationer 
för att anställda ska kunna ta sig till jobbet.

10.1 Hållbara transporter för 
hela resan
Turism bygger på att människor förflyttar sig. Där-
med är turismen i hög grad beroende av ett funge-
rande samspel mellan olika färdsätt som underlättar 
hela resan från start till slutdestination. En hållbar 
turism är också beroende av att hela resan är håll-
bar. 

För den utländska turismen är portarna in i Sverige 
centrala. Om transporter med tåg, flyg och sjöfart 
via stationer, flygplatser och hamnar binds samman 
med övriga trafikslag kan resan fortsätta på ett be-
kvämt och effektivt sätt inom landet. För resandet 
inom landet handlar det om att identifiera turistis-
ka stråk och hur besökare rör sig runt i landet. Det 
handlar också om att synkronisera tidtabeller mel-
lan olika trafikslag inom landet och mellan länder. 
Alla transportslag behövs och behöver utvecklas till 
att närma sig nollutsläpp.

10.2 Utmaningar och   
möjligheter med olika trafikslag
Tågresande är ett klimatsmart sätt att resa som ökar 
i popularitet. Snabba tåg med attraktiva avgångar 
till och från Sverige ger goda möjligheter till hållbar 
långväga turism till Sverige. De stora investering-
arna i järnväg i många delar av Europa, inklusive 
Sverige, kan väntas bidra till detta. Byggandet av en 
kombinerad väg- och järnvägstunnel mellan Dan-
mark och Tyskland, Fehmarn Bält-förbindelsen, be-
räknas vara klar 2028. Den kan ytterligare öka till-
gängligheten för den utländska turismen i Sverige.

Staten har sedan 1990-talet handlat upp nattågstra-
fik till och från övre Norrland, och regeringen har 
förlängt den särskilda satsningen på nattågstrafik till 
och från Jämtland. Trafikverket har i uppdrag att ge-
nomföra en upphandling av nattågstrafik genom Sve-
rige och Danmark som bidrar till att det upprättas 
internationella nattågsförbindelser med dagliga av-
gångar från Sverige till andra europeiska länder.

Turistresor till och från Sverige kan ge ett viktigt bi-
drag till biljettintäkterna för den kommande natt-
tågstrafiken. Den trafikslagsövergripande nationel-
la planen för transportinfrastrukturen för perioden 
2018–2029 innehåller stora satsningar på att under-
hålla och utveckla järnvägsinfrastrukturen. Sam-
mantaget finns goda förutsättningar att planera för 
turism där besökarna kommer med tåg.  

I kustbandet, på kanaler, sjöar och till havs är turis-
men beroende av båtar och fartyg. Sjöfarten har, lik-
som flyget, utmaningar i omställningen till hållbara 
och förnybara drivmedel, till exempel elektrifiering, 
vilket kräver omfattande investeringar i fartygsflot-
tan. Sjöfarten är viktig för både passagerare och 
gods och hamnarna behöver utvecklas till hållba-
ra noder som tillhandahåller tjänster för sjöfartens 
gröna omställning.

Flyget är avgörande för Sveriges möjligheter att ta 
emot långväga utländska besökare. Flyget har under 
lång tid utvecklats för turism och har utvecklat sina 
tjänster utifrån resenärernas behov. Även inrikesfly-
get och de regionala flygplatserna är viktiga noder 
för besöksnäringen, inte minst för de nordliga de-
larna av landet. Flyget medför dock stora utsläpp. 
Även om elflyg i framtiden kan vara aktuellt på kor-
tare sträckor är motsvarande möjligheter för långa 
flygningar svårare att realisera.  

Omställningen till miljömässig hållbarhet av flyget 
är en utmaning då flottan fortfarande i princip ute-
slutande drivs med fossilfria bränslen. Ur ett turism-
perspektiv är det därför mycket viktigt att flygets 
gröna omställningsprocess går snabbare. Regering-
en kommer inom kort att införa en reduktionsplikt 
för flyget som innebär att leverantörer av flygfoto-
gen ska minska utsläppen genom att blanda in bi-
odrivmedel. Utsläppen ska minska successivt från 
0,8 procent 2021 till 27 procent 2030. Vidare pågår 
en utveckling av bland annat el och vätgas som 
möjliga drivmedel för framtidens flyg. 

Bil och buss är också viktiga färdmedel för att be-
söksnäringen ska kunna utvecklas i hela landet, och 
ett väl fungerande vägnät ända fram till slutdesti-
nationen är viktigt. Utbyggd laddinfrastruktur, väl-
skötta rastplatser och vackra utsiktspunkter ökar 
möjligheterna att utveckla och marknadsföra turist-
vägar, som i sin tur skapar bättre förutsättningar för 
turismen i lands- och glesbygder.  
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10.3 Hållbart resande hela  
vägen
Turismen är i hög grad beroende av flexibla och inn-
ovativa transportlösningar. Mobilitet som tjänst har 
potential att utveckla och gynna turismen, till exem-
pel genom att kombinera olika färdsätt för att kunna 
resa hållbart. Delningstjänster kan utvecklas för per-
sontrafik men också för gods som transporteras till 
och från besöksanläggningarna. Delningstjänster kan 
därför vara både ekonomiskt gynnsamma för före-
tagen och miljömässigt hållbara. Det är inte osanno-
likt att såväl företag som destinationer och regioner 
framöver kan behöva lösa frågor om mobilitet på ett 
okonventionellt och mer innovativt sätt.

För att turismen ska bli hållbar är det viktigt att 
kunna resa till besöksmål och evenemang på ett håll-
bart sätt. Kollektivtrafiken är viktig i detta samman-
hang. Utredningen Sveriges besöksnäring bedömde i 
sitt betänkande (SOU 2017:95) att frågan om kollek-
tivtrafikens möjligheter att stödja turism är komplex 

och behöver tas vidare med en utvecklad problema-
nalys som kan peka på möjliga lösningar. 

Med en god beskrivning av turismens transportflö-
den förbättras underlaget för samhällsekonomisk 
analys av infrastrukturinvesteringar. För att bely-
sa effekter för besöksnäringen kan det finnas goda 
skäl att i större utsträckning komplettera samhällse-
konomiska analyser med olika former av regional-
ekonomiska beslutsunderlag. Ansvaret för dessa 
investeringar delas mellan nationell, regional och 
lokal nivå och kräver därför samverkan mellan olika 
myndigheter och aktörer. Regional och lokal tu-
rismstatistik fyller en viktig funktion i detta arbete. 

Besöksnäringens myndighetsgrupp, där bland annat 
Trafikverket deltar, är en bra plattform på nationell 
nivå för ökad samordning om turismens transport-
behov. Gruppen har i sin arbetsplan valt att prio-
ritera insatser som ökar kunskapen om transport-
systemets roll för hållbar turism och en växande 
besöksnäring. 

Besökarens hela resa
från inspiration till 
rekommendation
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10.4 Digital infrastruktur
Sverige ska vara bäst i världen på att använda digi-
taliseringens möjligheter. Det innebär bland annat 
att Sverige ska ha bredband av världsklass och att 
alla hushåll och företag ska ha goda möjligheter att 
använda sig av digitala elektroniska samhällstjänster 
och service. De elektroniska kommunikationerna 
ska vara effektiva, säkra och robusta och de ska till-
godose användarnas behov.

Elektroniska kommunikationer ska i första hand 
tillhandahållas genom en väl fungerande marknad, 
men staten har ett ansvar för områden där allmänna 
intressen inte enbart kan tillgodoses av marknaden. 
Regeringen ser även löpande över behov av änd-
ringar i regelverk som kan främja digitaliseringen i 
samhället och utbyggnaden av bredband.

Besöksnäringen är beroende av väl fungerande 
bredbands- och mobiltjänster för att kunna bedri-
va affärsverksamhet. Där användare normalt be-
finner sig bör det vara möjligt att använda mobila 
tjänster på ett situationsanpassat sätt. Det betyder 
att det bör vara möjligt att som besökare eller annan 
användare genom en trådlös uppkoppling använda 
tjänster, applikationer och andra funktioner utanför 
hemmet eller arbetet, till exempel på bussen, i bilen 
eller på promenaden.

Sverige har i ett internationellt perspektiv en god 
tillgång till bredband. Det finns dock skillnader i 
utbygganden av bredband med hög överförings-
hastighet i och utanför tätorter. För att komplettera 
den marknadsdrivna utbyggnaden och öka utbygg-
naden av bredband i lands- och glesbygder kommer 
det även i fortsättningen att behövas statligt stöd till 
bredbandsutbyggnad utanför tätorter. 

Digitaliseringen inom turism och besöksnäring ut-
vecklas snabbt och besökarnas behov och förvänt-
ningar ökar. Den digitala kundresan handlar om 
individanpassade tjänster och realtidstjänster som 
underlättar och förenklar resor och besök. Efterfrå-
gan driver utvecklingen av applikationer och funk-
tioner för specifika målgrupper. 

Digitaliseringen bidrar också till utvecklingen av 
smarta städer och landsbygder vilket i sin tur kan 
bidra till att utveckla smarta destinationer som 
kombinerar geografiska informationssystem (GIS) 
med platstjänster för en bättre helhetsupplevelse. 
Introduktionen av 5G kommer att skapa bättre för-

utsättningar för snabb uppkoppling i hela landet 
och ökar därmed möjligheterna att utveckla smart 
turism.

Digitaliseringen skapar både möjligheter och utma-
ningar och det är ofta svårt för besöksnäringens fö-
retag att följa med i den snabba utvecklingen och 
agera proaktivt. Att investera i digitalisering krä-
ver kunskap, tid och resurser och det handlar inte 
enbart om investeringar i enskilda företag. Därför 
lyfter den här strategin fram digitalisering som ett 
horisontellt perspektiv som behöver utvecklas inom 
samtliga prioriterade områden och inom platsut-
veckling.

Tecken på framsteg:
• Det är enkelt att resa hållbart och att nå be-

söksmål i alla delar av landet. 

• Svensk turism och besöksnäring har gynnats av 
omställningen av transportsektorn, genom trans-
porteffektivitet, energieffektiva fordon och far-
koster samt hållbara förnybara drivmedel, inklu-
sive el.

• Det är smidigt att som besökare kombinera olika 
transportsätt. 

• Bredbandsutbyggnaden i lands- och glesbygder 
är god och främjar besöksnäringens utveckling i 
hela landet.

• Sverige ligger i framkant i utvecklingen av den 
digitala kundresan och digital besöksnäring.
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Marknadsföringen av ett resmål, som destinationen 
Sverige, behöver kontinuerligt anpassas efter mål-
grupper, deras behov, möjligheter att resa klimat-
vänligt och den marknad de befinner sig på. De frå-
gor och utmaningar som förändrar resebeteendet 
påverkar som tidigare nämnts besöksnäringens fö-
retag och aktörer men även effektiv och framgångs-
rik marknadsföring av hållbara resmål. 

Marknadsföringen av resmålet Sverige behöver for-
mas efter besökarens efterfrågan och ta ansvar för 
såväl nuvarande som framtida ekonomisk, social 
och miljömässig påverkan genom att utgå från fö-
retagens, miljöns och lokalsamhällets behov. Mark-
nadsföringen bör riktas mot såväl en inhemsk som 
en internationell målgrupp. Marknadsföringen ska 
nå och påverka målgruppen så att resenären gör ak-
tiva hållbara val som att tillbringa längre tid på be-
söksmålen, resa under årets alla månader och ta del 
av Sveriges rika utbud.

I takt med ökad globalisering påverkas allt fler av de 
förändringar som sker i vår omvärld. Konkurrensen 
om potentiella resenärer utmanar såväl kända som 
mindre kända resmål. Marknadsföringen av resmå-
let Sverige sker internationellt, nationellt, regionalt 
och lokalt, av offentliga och kommersiella aktörer. 

Visit Sweden har det nationella offentliga uppdraget 
att marknadsföra Sverige både mot den svenska och 
mot den internationella målgruppen. Resmålet Sve-
rige behöver ha ett tydligt erbjudande och ett starkt 

gemensamt varumärke för att stå sig i konkurrensen 
om den framtida resenären.

För att stärka varumärket och för att nå och påver-
ka ett önskat och hållbart beteende hos målgruppen 
över tid tar Visit Sweden utgångspunkt i målgrup-
pens drivkrafter, behov och beteenden. Genom va-
rumärkesarbete, marknadsföring, kunskapsöverfö-
ring och nationella och internationella samarbeten 
ska Visit Sweden öka efterfrågan till resmålet Sveri-
ge hos resenärer som efterfrågar hållbara alternativ, 
vilket skapar värde för svensk besöksnäring.

Visit Sweden utgör, tillsammans med Utrikesdepar-
tementet och utlandsmyndigheterna samt Svenska 
institutet och Sveriges export- och investeringsråd 
(Business Sweden), Sveriges skyltfönster mot utlan-
det. Målet för Sverigefrämjandet är att skapa intres-
se, förtroende och goodwill för Sverige. Marknads-
föringen av Sverige som besöksmål utomlands är en 
del i regeringens uppdaterade export- och investe-
ringsstrategi. 

På nordisk nivå ska Sverige delta i den gemensamma 
marknadsföringen av Norden som en hållbar turist-
destination för långväga marknader. 

Tecken på framsteg:
• Sverige marknadsförs som ett hållbart, innovativt 

och attraktivt resmål. 

11. Marknadsföring 
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• Med smart och effektiv marknadsföring ökar ef-
terfrågan av resmålet Sverige hos resenärer som 
efterfrågar hållbara alternativ. 

• Nationellt och internationellt samarbete bidrar 
till stabilitet och nya hållbara möjligheter för 
svensk besöksnäring. 

• Kunskap och verktyg från den offentliga turist-
marknadsföringen är tillgängliga för besöksnä-
ringens aktörer.
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§ 40 Inventering av ödehus i Tranemo kommun KS/2021:606 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Noterar att inventeringen är utförd. 

• Förvaltningen får i uppdrag att möjliggöra arenor där husägare och mäklare kan 
mötas. 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Förvaltningen har under andra halvåret 2021 genomfört inventering av ödehus enligt nedan:  

Mailkontakt med alla byalag/samhällsföreningar som ombads skicka in information om 
vilka ödehus de kände till i sitt område. 

Uppmaning på hemsida, intranät och sociala media till allmänheten att insända tips på 
obebodda hus.  

Samverkan med GIS (geografiskt informationssystem) och renhållningen för att ta fram en 
lista på alla hushållsfastigheter som inte har några tjänster i form av sophämtning. 

Inventeringen resulterade i en lista med 102 obebodda fastigheter i Tranemo kommun. Ett 
utskick via post sändes ut i december till samtliga fastighetsägare med information om 
kommunens tillväxtmål samt ödehusinventeringen.  

Bra respons har kommit in från medborgare genom tips på ödehus och uppmuntran om 
inventeringen. Mäklare har tagit del av informationen om kommunens inventering. En GIS-
karta för internt bruk har tagits fram men kommer inte delas ut på grund av GDPR. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan 

Barnkonventionen  
Ingen påverkan ur ett barnperspektiv 

Beslutsunderlag 
AU §15, 2022-01-27 
Tjänsteskrivelse 2021-12-21 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-10, § 95 
Motion om inventering av ödehus i Tranemo kommun, KS/2019:567 
Bilaga, julhälsning om information kring inventering av ödehus i Tranemo kommun.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-28 

 
 

Ordförandes sign Justerares sign Justerares sign Sekr sign Utdragsbestyrkande 2 
 
 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
ChrisTina Yngvesson 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunfullmäktige 
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§ 15 Inventering av ödehus i Tranemo kommun KS/2021:606 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Noterar att inventeringen är utförd. 

• Förvaltningen får i uppdrag att möjliggöra arenor där husägare och mäklare kan 
mötas. 

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Förvaltningen har under andra halvåret 2021 genomfört inventering av ödehus enligt nedan:  

Mailkontakt med alla byalag/samhällsföreningar som ombads skicka in information om 
vilka ödehus de kände till i sitt område. 

Uppmaning på hemsida, intranät och sociala media till allmänheten att insända tips på 
obebodda hus.  

Samverkan med GIS (geografiskt informationssystem) och renhållningen för att ta fram en 
lista på alla hushållsfastigheter som inte har några tjänster i form av sophämtning. 

Inventeringen resulterade i en lista med 102 obebodda fastigheter i Tranemo kommun. Ett 
utskick via post sändes ut i december till samtliga fastighetsägare med information om 
kommunens tillväxtmål samt ödehusinventeringen.  

Bra respons har kommit in från medborgare genom tips på ödehus och uppmuntran om 
inventeringen. Mäklare har tagit del av informationen om kommunens inventering. En GIS-
karta för internt bruk har tagits fram men kommer inte delas ut på grund av GDPR. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan 

Barnkonventionen  
Ingen påverkan ur ett barnperspektiv 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-21 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-10, § 95 
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Motion om inventering av ödehus i Tranemo kommun, KS/2019:567 
Bilaga, julhälsning om information kring inventering av ödehus i Tranemo kommun.  

Föredragning och debatt 
Verksamhetschef Manda Schillerås föredrar ärendet och svarar på frågor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Vice ordförande Lennart Haglund (C) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att möjliggöra 
arenor där husägare och mäklare kan mötas. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar utskottet om de kan besluta enligt Haglunds (C) yrkande. Yrkandet 
bifalles. 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 
ChrisTina Yngvesson 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Vår ref: Emma Kristina Helena Isaksson 
Turism- och landsbygdsutvecklare 
Datum: 2021-12-21 
Dnr: KS/2021:606 
 
 

Tjänsteskrivelse om inventering av ödehus i Tranemo 
kommun 

Förslag till beslut 
• Noterar att inventeringen är utförd 

 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. 
Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut 
som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Ärendet 
Förvaltningen har under andra halvåret 2021 genomfört inventering av ödehus 
enligt nedan:  

Mailkontakt med alla byalag/samhällsföreningar som ombads skicka in 
information om vilka ödehus de kände till i sitt område. 

Uppmaning på hemsida, intranät och sociala media till allmänheten att insända 
tips på obebodda hus.  

Samverkan med GIS (geografiskt informationssystem) och renhållningen för att 
ta fram en lista på alla hushållsfastigheter som inte har några tjänster i form av 
sophämtning. 

Inventeringen resulterade i en lista med 102 obebodda fastigheter i Tranemo 
kommun. Ett utskick via post sändes ut i december till samtliga fastighetsägare 
med information om kommunens tillväxtmål samt ödehusinventeringen.  

Bra respons har kommit in från medborgare genom tips på ödehus och 
uppmuntran om inventeringen. Mäklare har tagit del av informationen om 
kommunens inventering. En GIS-karta för internt bruk har tagits fram men 
kommer inte delas ut på grund av GDPR. 

Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan 



 
 
 
Barnkonventionen  
Ingen påverkan ur ett barnperspektiv 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-10, § 95 

Motion om inventering av ödehus i Tranemo kommun, KS/2019:567 

Bilaga, julhälsning om information kring inventering av ödehus i Tranemo 
kommun.  

Föredragning och debatt 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Beslutsgång 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 

Beslutet skickas till 
Samhällssektionen 

ChrisTina Yngvesson 

Handlingar som ska följa beslutet vid expediering 

Slutinstans 
Kommunfullmäktige 

Status  
 

 

Patrik Westerlund    Emma Isaksson 

Sektionschef   Turism- och landsbygdsutvecklare 



Med önskan om en god och fridfull jul!
Vänliga hälsningar,

Susann Gustafsson
Turism- och landsbygdsutvecklare
susann.gustafsson@tranemo.se
Tfn. 0325-57 60 00



Med önskan om en god och fridfull jul!
Vänliga hälsningar,

Susann Gustafsson
Turism- och landsbygdsutvecklare
susann.gustafsson@tranemo.se
Tfn. 0325-57 60 00
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§ 95 Svar - Motion om inventering av ödehus i Tranemo kommun - 
ChrisTina Yngvesson (M) KS/2019:567 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Motionen antas i den del som rör inventering av obebodda ödehus inom Tranemo 

kommun.  
• Förvaltningen får i uppdrag att kontakt med byalagen och exempelvis Coompanion i 

arbetet med inventering av ödehus. 
• Motionen avslås i de delar som rör kontakt med fastighetsägare och sociala företag.  

 
Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys. 

Beslutsmotivering 
Motionen har ett gott syfte där ett uppdrag för inventering av ödehus kan startas upp under 
2021 i samband inför en ny översiktsplan. Viss kontakt med fastighetsägare för ödehus samt 
sociala företag kommer att ske men inte fullt ut innan resurser för detta finns att tillgå. 

Ärendet 
ChrisTina Yngvesson (M) har 2019-11-18 lämnat en motion angående inventering av ödehus 
i Tranemo kommun. Det i linje med att få kommunen att kunna växa till 14 000 invånare till 
2035. 
 
ChrisTina Yngvesson föreslår att: 

• Tranemo kommun inventerar de obebodda ödehus som finns inom Tranemo 
kommun.  

• Kontakt tas med ägarna av husen för att se om det finns intresse att avyttra eller 
eventuellt hyra ut fastigheterna. 

• Kommunen undersöker möjligheten att genomföra detta i samarbete med socialt 
företag eller i form av en IOP (idéburet offentligt partnerskap).  
 

Förvaltningen var i kontakt med ChrisTina Yngvesson 2021 02 22 för att ge motionären 
tillfälle att utveckla sitt förslag. 
 
Många kommuner har gjort inventeringar. Det är ett omfattande jobb som kräver tålamod 
och förhållning till juridiska riktlinjer. Samhällssektionen har under några år haft planer att 
inventera ödehus i Tranemo kommun. På grund av olika prioriteringar under 2020, tidsbrist 
i samband med omorganisation och väntan på att ny sektion ska sätta sig har svar på 
motionen dragit ut på tiden. 
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Under 2021 sätter Samhällssektionen igång med arbetet inför en ny översiktsplan. Enligt 
tidigare erfarenheter kring arbete med utvecklingsplaner trillar ofta synpunkter in kopplat 
till ödehus. Idag finns en del ödehus kartlagda från vissa orter i kommunen. Löpande sker en 
uppmärksamhet kring ödehus som kan vara till fara för allmänheten. Det finns ett behov av 
ett mer strukturerat arbetssätt för inventering av ödehus. 
 
Inventering av ödehus kan startas upp under 2021. Viss kontakt med fastighetsägare för 
ödehus samt sociala företag kommer att ske men inte fullt ut innan det finns tid över för det. 
 
Motionen har en god andemening och hjälper inte bara Tillväxtmålet genom möjligheten till 
nya bostäder utan öppnar även upp för att nya verksamheter kan etableras. 

Ekonomisk påverkan 
Ryms inom ordinarie verksamhet. 

Barnkonventionen  
En inventering av ödehus påverkar inte arbetet ur ett barnrättsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
KS §90, 2021-04-26 
AU §41, 2021-03-25 
KF §41, 2021-03-25 
Motion om inventering av hus i Tranemo 
Svar på motion om inventering av ödehus 

Föredragning och debatt 
ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)) tackar för svaret och deltar i debatt. 

Beslutet skickas till 
ChrisTina Yngvesson (oberoende (M)) 
Samhällssektionen 
Stratsys 

Slutinstans 
KF 

Status 
Avslutat 
 
 

 



2019-11-18 

 

 

Motion till Tranemo Kommunfullmäktige 
 

Inventering av ödehus i Tranemo Kommun 

 

Om vi ska ha en chans att drastiskt öka invånarantalet i Tranemo Kommun så är det 

hög tid att undersöka alla möjligheter som står till buds. En förutsättning för att få fler 

invånare är att vi erbjuder möjlighet till boende. 

Ett sätt att inom rimlig tid få fram bostäder kan vara att ta vara på de möjligheter som 

redan finns. Ett hus som av någon anledning står tomt kanske kan bli en bra bostad 

för någon som har möjlighet och intresse att lägga ner lite arbete. 

Jag föreslår därför att 

✓ Tranemo Kommun undersöker möjligheten att genomföra en inventering av de 

obebodda hus som finns. 

✓ Kontakt tages med ägarna till husen för att se om intresse finns att avyttra 

fastigheten eller eventuellt hyra ut. 

✓ Kommunen undersöker möjligheten att genomföra detta i samarbete med 

Socialt företag eller som IOP. 

 

 

ChrisTina Yngvesson (M) 
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