Regional organisation för besöksnäringen i Kalmar län

regionkalmar.se

Några korta utgångpunkter för besöksnäringen i Kalmar län
Under sommarmånaderna Sveriges 4:e största region räknat i gästnätter
Under helåret på delad 5:e plats med Jämtland-Härjedalen
Camping den största kommersiella boendeformen
Skatteintäkter (2014) direkta: kommuner 148 miljoner
landsting 78 miljoner
Skatteintäkter totala (2014): kommuner 322 miljoner
landsting 170 miljoner
Har blivit en basnäring, är platsbunden och i
Kalmar län är vi mycket bra på att arbeta med
turismfrågorna på destinationsnivå
I princip alla kommuner och regioner arbetar med
besöksnäringsfrågor vilket gör att vi måste fortsätta
att utveckla oss
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OECD rapporten - gräv där du står
Ny besöksnäringsstrategi innan årsskiftet som
tas fram efter betänkandet ”Ett land att besöka”

Den svenska strukturen inom besöksnäringen
kräver en regional nivå

Flera parallella processer
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• Ha fler aktiviteter som lockar turister även
utanför juli månad
• Ha fler företag som kan tjäna pengar på och
utveckla sin verksamhet.
• Att få utländska besökare hittar till oss

Utmaningar
regionkalmar.se

Växande besöksnäring 2018-2020
ska utveckla och införa en tydlig och långsiktigt
hållbar modell för större tillväxt i besöksnäringen i
Kalmar län
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Utveckling av besöksnäringen regionalt
Undersöka förutsättningar för framtida
organisation av det strategiska
utvecklingsarbetet inom besöksnäring
Aktiviteter: Ett pågående arbete i och med att vi vill
att alla delmål i slutet av projektet ska ha en kraftfull
organisationsform att luta sig emot.
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Workshops med kommunerna
1. Kompetensförsörjning för besöksnäringen
2. Kompetensutveckling kring besöksnäringsfrågor
3. Produktutveckling av utbud som besökare kan ta del av
eller köpa
4. Affärsutveckling för besöksnäringsföretag
5. Etableringar
6. Finansieringshjälp vid etablering eller investering i
besöksnäringsföretag
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Workshops med kommunerna
7. Destinationsutveckling
8. Marknadsföring av destinationens utbud till
besökare
9. Besökardialog/information med besökare inför
besöket samt på plats på destinationen
10. Hållbarhet - social, ekonomisk och miljömässig
11. Statistik och analys
12. Frågor kring samhällsbyggnad, infrastruktur,
transport och trafikplanering
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Region Blekinge haren regional turistchef samt ett
marknadsbolag med egen personal. Regionens
turistchef arbetar med omvärldsbevakning,
trender, statistik, nationella nätverk och
”utbildning” i framförallt projektform. Visit Blekinge
arbetar med marknadsföring och försäljning.
Anställda: En samordnare på regionen samt 3
anställda i bolaget Visit Blekinge
Budget: 800 000 kr i egen budget för samordnare
samt 2,2 miljoner kr till marknadsbolaget (+ 1,8
miljoner kr från de 5 kommunerna)
Antal gästnätter: 984 607 (2018)

Blekinge
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Uppdrag
Destination Småland ska i nära samverkan med
länets kommuner, andra offentliga intressenter
samt näringslivet skapa förutsättningar för en
utveckling av besöksnäringen i regionen. En viktig
del i arbetet för att skapa goda
utvecklingsförutsättningar och stärkt
konkurrenskraft är nationell och internationell
marknadsföring och därtill kopplade aktiviteter. I
samverkan med framförallt övriga Smålandslän
ska Destination Småland arbeta för att stärka
varumärket Småland.
Ägare: Region Kronoberg
Anställda: 4,5 ordinarie tjänster och 2,5 tjänster
som är knutna till projekt
Budget: Driftsbidrag på 7 993 440 SEK (2019)
Antal gästnätter: 1 004 466 (2018)

Kronoberg
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Uppdrag
Smålands Turism ska arbeta med att utveckla länets
besöksnäring där de beaktar hållbarhets aspekten.
Samverka med kommunerna i frågor som har nationellt
intresse och bidra till den regionala tillväxten genom
ökade marknadsandelar
De är en kompetensresurs och kunskapsförmedlare och
bedriva en aktiv omvärldspaning. Erbjuda en hög
tillgänglighet genom uppkoppling till interaktiva och
moderna kommunikationsverktyg samt verka för att
stärka varumärket Småland i samverkan med övriga
Smålands län
Ägare: Region Jönköpings län och de tretton
kommunerna i länet.
Anställda: 5 fast anställda och 4 projektanställda tom
2019-12-31. Alla jobbar inte heltid.
Finansiering
Ett ägartillskott av regionen 50 % och alla kommuner
beroende på deras storlek. Totalt 11 miljoner/år.
Regionen och 3 kommuner skjuter medel till ett projekt.
Regionen är öppna för att tillskjuta mer projektmedel i
framtiden så att utvecklingen kan fortsätta
Antal gästnätter: 1 697 827 (2018)

Jönköpings län
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Visit Östergötland är en enhet under området
Näringsliv och tillväxt hos Region Östergötland.
Ett kunskaps-, samordnings-, och
marknadsföringscentrum för turismen i hela
länet.
Flera stora destinationer Linköping, Norrköping,
Söderköping, Göta Kanal, Motala, Vadstena,
Östgötaskärgården mm
Anställda: 4 personer fast anställda samt 2,5
personer på projektanställning
Budget: Basfinasiering på 8 miljoner kr samt
1,5 miljoner kr i 1:1 medel till projekt.
Antal gästnätter: 1 825 363 (2018)

Östergötland
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Besöksnäringsfrågorna ligger under regional
utvecklingsförvaltning. Projektet Växande
besöksnäring ser över roller, funktion och
uppgifter.
Flera stora destinationer Glasriket, Kalmar,
Öland, Vimmerby, Västervik och Oskarshamn.
Anställda: 1 länsturismsamordnare, 0,5 tjänst i
gemensamt IT-bolag med Region Kronoberg.
2 projektanställda.
Budget: Ingen basfinansiering. Vi söker
projektmedel där 1:1 medel går in och
medfinansierar
Antal gästnätter: 2 903 592 (2018)

Kalmar län
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Hållbar och långsiktig regional
organisation och finansiering
1. Stabil och ej projektfinansierad budget för
internationell marknadsföring men viss %
uppväxling per år enlig Masterplan med Visit
Sweden. Långsiktiga avtal skrivs med
kommuner och destinationer.
2. Fast anställd marknadsförare och
kommunikatör
3. Fast anställd affärsutvecklare
4. Basfinansiering för insatser som kommer att
genomföras efter projektets slut och som nu
har en projektfinansiering.
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Internationell marknadsföring – en heltidsanställd
 Operativt arbeta ut mot kommunerna och
destinationer
 Operativ kontaktperson mot Visit Sweden och
andra uppdragstagare.
 Planerar pressresor
 Ge underlag till pressmeddelanden och
nyhetsbrev
 Samla in kampanjmaterial
 Medverkan i Smålands marknadsgrupp och
Kalmar läns marknadsråd
 Arbete med sociala medier i våra egna kanaler
 Business to business
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Nu tvåårig projektanställning som
finansiering t o m sista december
2020 via projektmedel men som sedan
delfinansieras av länets kommuner.

Affärs- och produktutveckling – en heltidsanställd
Företagsbesök
Affärsutveckling:
 Kurbits
 Swedish Welcome
 Ev business to business
Produktutveckling:
 Stigcykling
 Utställningar och muséer
 Evenemang
 Påbörja arbete med hästnäring och turism
 Paddling
 Barnaktiviteter
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Måste hitta en lösning innan mars 2020 då
nuvarande anställds kontrakt går ut.
Projektfinansiering finns fram t o m sista
december 2020.

Samordningsansvarig – en tjänst som redan är finansierad
 Ansvar för besöksnäringsfrågorna inom
Region Kalmar län
 Samordning olika länsgrupperingar
(näringslivsråd, turismansvariga,
evenemangsansvariga, statistikgrupp,
marknadsråd och husbilsgrupp)

 Samordning med Smålandslänen
 Initiera arenor för möten
 Kontaktperson med nationella
organisationer (Visit Sweden, Tillväxtverket,
SKL, BFUF, Visita, SCR)

 Kontaktperson regionala nätverk
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 Kontaktperson EU-nätverk
 Omvärldsbevakning
 Statistik
 Remissvar
 Forskningsbädd och studenter
 Ekonomi och upphandling

IT-bolaget Småland och Öland
– en heltidsanställd som vi delar med Region Kronoberg

 Ett eget bolag med en vd
 3 årigt digitaliseringsprojekt 2019-2022
 www.visitsmaland.se
 Den gemensamma databasen CBIS
 www.tillganglighetsguide.se
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Framtida utmaningar inom besöksnäringen som kan
kräva regionala resurser
 Finansiering för aktiviteter som nu är
projektfinansierade
 Söka medel för projekt för fördjupning inom
olika teman, affärs- produkt och
destinationsutveckling
 Investeringar och etableringar
 Kompetensförsörjning
 Kompetensutveckling
 Utveckling, innovation och forskning
 Samhällsplanering
 Infrastruktur
 Attraktivitet
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