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Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har fått slutbetänkandet ”Ett land att besöka - En
samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring”, SOU 2017:95, på
remiss. Remissvar ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 6 april
2018.
Regeringen fattade i oktober 2016 beslut om att tillsätta en utredning med uppdrag
att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar turism och växande
besöksnäring. Utöver huvuduppdraget att föreslå en samlad politik har det ingått i
utredningens uppdrag att kartlägga besöksnäringens behov, utmaningar och hinder
för en hållbar utveckling på följande områden, och därefter föreslå konkreta
insatser och möjliga förenklingar och som kan mobilisera andra aktörers insatser:
– digitalisering inklusive digital tillgänglighet
– forskning och innovation
– kompetensförsörjning, kompetensutveckling
– trafikutbud i befintlig infrastruktur rörande besöksnäringen
– nyttjande av exempelvis stads-, natur- och kulturmiljöer
– sysselsättning
– företag inom naturturism samt kulturturism
– data och statistik.
Region Jämtland Härjedalen ställer sig bakom förslaget om att det behövs en
samlad politik för besöksnäring och det nya övergripande målet som förslås vara
”att öka besöksnäringens och turismens bidrag till hållbar ekonomisk, social och
miljömässig utveckling i hela landet.” samt visionen ”2030 är svenska
besöksupplevelser hållbara, globalt konkurrenskraftiga och innovativa, turism är
högt värderat av svenska invånare och besöksnäringen attraktiv att verka inom som
företagare och anställd.” antas och att arbetet med en ny nationell strategi kommer
igång. Det är också väldigt viktigt att denna strategi arbetas fram genom en bred
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ansats av flera sektorer och där regioner och kommuner får delaktighet och
inflytande i process och slutresultat.
Syftet med utredningen är att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen
som export- och jobbmotor i hela landet. Detta anser Region Jämtland Härjedalen
är viktigt, då besöksnäringen är ett av Jämtland Härjedalens viktigaste
näringslivsområden som behöver än bättre förutsättningar till att utvecklas
långsiktigt hållbart och att företagen samt destinationerna fortsatt utvecklas
konkurrenskraftigt. Besöksnäringen är komplex och innefattas av flera näringar,
men även civilsamhället är viktig utifrån att många reseanledningar bedrivs av
ideella krafter. Här har även offentlig sektor i form av stat, region och kommun
viktiga funktioner inom just skapande av förutsättningar för en hållbar
samhällsutveckling där besöksnäringen blir involverad i samhällsplaneringen.
Såsom exempelvis samhällsplanering av infrastruktur, samhällsservice,
kompetensutveckling, offentlig medfinansiering, genom den myndighetsutövning
som bedrivs. Det är viktigt att bygga samhällsstrukturer som skapar förutsättningar
för besöksnäringens fortsatta utveckling. Det är angeläget att samordna
besöksnäringens olika krafter och skapa plattformar för samhällsentreprenörskap
och sociala innovationer. Detta remissvar kommer göra nedslag främst i de delar av
utredningen som berör det regionala- och kommunala perspektivet.

Förvaltningschefens förslag
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Region Jämtland Härjedalen avger yttrande till Näringsdepartementet enligt
upprättat förslag.
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Näringsdepartementet
n.registrator@regeringskansliet.se samt n.remisser.ff@regeringskansliet.se

