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Inledning
Bakgrund
Skaraborg har stora och unika värden i form av ett vackert och varierande naturlandskap, ett spännande kulturhistoriskt
arv, två av Europas största insjöar sammanbundna med en kanal som gett oss en vattenväg mellan Sveriges två största
städer. En levande landsbygd som kan nyttjas bättre för att öka besöksnäringen.
Enligt Skaraborgs Kommunalförbunds verksamhetsplan ska förbundet inom ramen för fokusområdet ”Ett livskraftigt och
hållbart näringsliv” aktivt driva huvudprocessen ”En ökad besöksnäring”.
Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund beslutade i september 2007 att tillsätta en politisk styrgrupp med fem
förtroendevalda med uppdrag att utarbeta ett strategiskt måldokument för besöksnäringen i Skaraborg. Styrgruppen
består av Charlotte Nordström (ordf.), Ulf Eriksson, Irene Karlsson, Kjell Sjölund och Lars-Åke Bergman. Sekreterare är
Kristina Anderback, tjänsteman på förbundet.
I januari 2008 fastställdes ett första inriktningsdokument; Strategisk inriktning för utveckling av besöksnäringen i Skaraborg.
Det strategiska inriktningsdokumentet har följande övergripande målformulering: ”Turism- och besöksnäringen ska inom en
5-årsperiod vara den procentuellt mest expansiva näringen i Skaraborg, vilket ska resultera i en ökad omsättning och ett
ökat nyskapande inom branschen, ett ökat antal besökare samt en ökad befolkningstillväxt.
Under hösten 2008 fick Västsvenska Turistrådet i uppdrag att göra en nulägesanalys utifrån den befintliga statistiken
avseende turismen i Skaraborg, detta med syfte att klargöra förutsättningar och utmaningar för den turistiska utvecklingen
i området. Styrgruppen har därefter fastställt förslag till mål samt en övergripande handlingsplan för det fortsatta arbetet.
Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse beslutade den 19 december 2008 att ställa sig bakom styrgruppens förslag till
målsättning om att till år 2015 fördubbla omsättningen inom turismnäringen; från 1,7 miljarder kronor (2007) till drygt
3 miljarder kronor (2015).
Syfte & mål med projektet
Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att Skaraborg år 2015 skall ha närmare fördubblat sin turistiska omsättning
från 2007 års nivå och då uppbära en årlig omsättning på 3 miljarder kronor.
Handlingsplanen och det arbete som finns beskrivet i detta dokument syftar till att se till att ta tillvara nuvarande förutsättningar samt finna nya möjligheter, och därmed skapa utveckling, tillväxt och lönsamhet.
Utvecklingsarbetet av en destination kan beskrivas som ett gigantiskt pussel där de olika bitarna bygger helheten. Ett antal
insatsområden har identifierats men därmed inte sagt att fler kan tillkomma eller falla ifrån under resans gång. Den stora
utmaningen ligger i att finna samarbetsformer och medvetenhet i olika kommunala beslut om hur dessa påverkar helheten,
dvs den gemensamma utvecklingen av Skaraborg.
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Förutsättningar
Politiskt mod
Erfarenhet visar att för framgångsrik destinationsutveckling krävs att det offentliga lägger ramarna och skapar förutsättningar för destinationsutveckling i samverkan och dialog med ett aktivt engagerat näringsliv. Politiskt är det avgörande
att ha en uthållighet och långsiktighet kring inriktningen och målsättningen över flera mandatperioder samt oberoende av
politisk färg. Dessutom krävs att det offentliga tar ett stort ekonomiskt ansvar, ger rätt förutsättningar och rätt uppdrag till
utföraren.
Samverkan och samsyn
Partnerskap bidrar till att skapa goda förutsättningar för tillväxt. När det gäller turism och destinationsutveckling krävs en
accepterad och väl integrerad samverkan, som omfattar samtliga aktörer som bidrar till det grundläggande turistutbudet
(dvs. det som skapar attraktionsvärdet och resanledningen), men också till de sekundära tjänsterna, som utgör en viktig del
av helhetsintrycket och inte minst ekonomin.
Hållbar utveckling
Hållbar turism handlar i grunden om att minimera den skadliga påverkan och maximera den positiva. Hållbar utveckling
innebär ett ansvarstagande, god kunskap och respekt för natur och kulturtillgångar. Turismen ska anpassas till vad destinationen tål och landskapets begränsningar ska respekteras. Lokal bärkraft förutsätter att förhållandet mellan ortsbefolkning
och turister är gott.
Hållbarhetsmål skall ingå i den övergripande turistiska översiktplaneringen i syfte att maximera de samhällsekonomiska
effekterna på lokal nivå och skapa bästa möjliga livskvalitet både i nuläget och för kommande generationer.
Turismindustrins frågor måste integreras i den kommunala samt delregionala övergripande planeringen och även omfatta
konkreta åtgärder som täcker mer generella aspekter. Det kan gälla frågor som skyddsområden, etableringar av nya
turistanläggningar, renovering av offentliga rum, skyltning, renhållning, evenemangssatsningar osv.
Inom ramen för hållbar utveckling ligger även kvalitetsförbättringar där många aktörer redan har förstått vikten av att kunna
producera och skapa turismprodukter med hög kvalitet. Kvalitet och hållbarhet är inte statiska mål, utan innebär snarare ett
förhållningssätt och en kontinuerlig strävan efter förbättringar, och ett långsiktigt perspektiv. Det som besökaren kommit för
att uppleva ska bevaras och förädlas, inte förbrukas.
Ökad välfärd och livskvalitet
Turismen gynnar i regel den lokala ekonomin och vanligen är det de ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekterna
som diskuteras. Det är de direkta effekterna av turisters konsumtion i en region eller på en destination. Dessa effekter är
vanligtvis mätbara även om det ibland kan vara ganska komplicerat att utföra själva mätningen. Baserat på den turistekonomiska omsättningen kan sysselsättningseffekter mätt i antal årsverken kvantifieras.
Turism är dock betydelsefullt ur flera aspekter. Fler turister betyder mer pengar till orten och en möjlighet att upprätthålla en
mer utbyggd infrastruktur och service, vilken kommer de boende tillgodo.
Turism- och besöksnäringen är också relativt andra branscher sysselsättningsintensiv. Omsättningen per anställd är låg.
Dessutom inleder många sin yrkesbana med arbete inom turismindustrin och för grupper som kan ha svårt att komma in på
den svenska arbetsmarknaden, t ex ungdomar, lågutbildade och invandrare erbjuder turismindustrin ofta en inkörsport.
Turism kan till skillnad från många andra näringar inte utlokaliseras. Turistiska varor och tjänster har en sådan karaktär att
de måste konsumeras på plats - på samma plats som jobben skapas.
Turister som besöker en region och får en positiv upplevelse förmedlar denna erfarenhet till vänner och bekanta när de
kommit hem. Investeringar i turism är ett bra sätt att marknadsföra en destination, inte bara för att locka turister utan även
för att attrahera studenter, företagsetableringar och nya invånare.
Att bo på en plats som andra vill besöka skapar stolthet över den egna regionen och dess kultur och historia. Människor
väljer att bo kvar och invånarna har en positiv framtidstro. Turism kan bidra till en högre servicenivå då ett ökat antal besökare ställer krav på serviceutbudet (restauranger, livsmedelsbutiker, post etc.). Detta kommer inte bara turisterna till godo
utan även regionens egna invånare.
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Förankring och dialog
Aktörernas profil och struktur
För att skapa bästa förutsättningar för samverkan krävs god förankring och förståelse för olika aktörers roller, ansvarsområden och
drivkrafter osv.
Tid: september Ansvarig: VT/Kommunalförbundet
För att få ett bra grund för arbetet krävs följande:
• En kartläggning av olika aktörer: företrädare för politiska och administrativa instanser på olika nivåer (lokal, regional, nationell och
EU-nivå), personer som arbetar inom turistnäringen, både inom den offentliga och den privata sektorn (offentliga turistorganisationer, branschsammanslutningar, egenföretagare och administrativa chefer inom turistnäringen), företrädare för det civila samhället (icke-statliga organisationer, representanter för lokalbefolkningen samt medborgare), ideella föreningar och kyrkan.
• en accepterad form för samordning, samråd och informationsspridning
Media och kommunikationsplan för projektet
Tid: september En avgörande faktor för framgång eller misslyckande är hur väl satsningen på turism och projektet kommuniceras. Både initialt
och kontinuerligt under hela processen krävs en medveten dialog med olika parter och intressenter för att skapa engagemang och
gemenskap. Motiven till den turistiska strategiska utvecklingsplanen måste klargöras för att undvika senare besvikelser hos de
offentliga och privata aktörerna samt lokalboende. Målen skall i största möjliga mån vara operationella och mätbara. Erfarenheter
visar att ett begränsat antal mål är lättare att föra ut och bidrar även till att ena aktörerna. Det ökar också uppslutningen på destinationen och medför bättre och tydligare information till olika intressenter.
Under 2009 och parallellt med att aktörer och intressenter identifieras bör samtidigt en media- och kommunikationsplan upprättas
i syfte att:
0705 21 14 33sprida kunskap om Skaraborgs förutsättningar, målsättningar och ekonomiska aspekter,
• befästa projektet och handlingsplanen och se till att satsningen på att utveckla turismen i Skaraborg får aktivt stöd hos lokalbefolkningen, aktörer och intressenter
• stärka Skaraborgs identitet
Ett par pressreleaser har skickats ut under våren 2009 med syfte att informera om kommunernas satsning på turismen i Skaraborg.
Kartläggning av befintliga nätverk, projekt osv
Tid: löpande
Ansvarig: VT/Kommunalförbundet
Det gäller att ta tillvara på de turistiska nätverken, vilka fungerar som arenor för samarbete och ger ett mervärde för de entreprenörer som ingår i nätverken. Nätverk och kluster skapar också möjligheter till affärsutveckling företag emellan. De bildar en
plattform för ett effektivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan företag och kan också skapa en gemensam front i olika intressefrågor. Genom att kartlägga de befintliga nätverken, de pågående projekten och inte minst de projekt som är på gång att beviljas
finns möjlighet att överföra kunskap, verktyg och mål för arbetet med turistutvecklingen i Skaraborg.
Identifiering av nätverk och projekt genom kontakter med
•
Skaraborgskommunerna
•
Kommunalförbundet Skaraborg; redan beviljade samt sökta projekt
•
Länsstyrelsen i Västra Götaland
•
Västra Götalandsregionen
•
Leader Skaraborg; Östra, Västra och Norra
•
Organisationer, ex Hushållningssällskapen
•
Turistorganisationerna samt Destination Skaraborg
•
Nationella och internationella projekt under temat natur- och kultur
•
Ideella organisationer samt kyrkan
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1.

Profilering och destinationskännedom

Tid: mitten av mars Ansvarig: VT/Stylt Trampoli
Visionsutveckling
Tid: mars - juni - Förslag till värdegrund för Skaraborg
Tid: juli - mars 2010 - Utveckling visuell indentitet, förankning, delaktighet, utveckling av resanledningar
Analys- och utvecklingsprojekt för marknadspositionering och formulering av bilden av Skaraborg som turistisk destination, dvs
identifiering av besökarens bild av Skaraborg.
Visionsarbetet har också syftet att internt, i Skaraborg, skapa en samstämmighet för vilken bild det är som gäller för den framtida
bilden av Skaraborg som besöksmål. En samstämmig intern bild är nödvändig för att effektivt kunna kommunicera och för att
utveckla relevanta besöksmål och andra resanledningar.
Arbetet genomförs bl a med besök i de 15 kommunerna och genom samtal och diskussioner med nyckelpersoner, politiker,
tjänstemän, turistentreprenörer, representanter för föreningar etc.
Utifrån vad som blir resultatet av ovanstående insatser kommer en fortsatt plan fastställas senast i september för utveckling av den
visuella identiteten, hur den strategiskt skall kommuniceras till potentiella besökare och kvalitetssäkras.
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2.

Kunskap & kompetens

Kunskap och lärande är en förutsättning för att kunna utveckla en destination i den riktning som önskas. Genom att utifrån
ett marknadsperspektiv självkritiskt granska sin destination kan möjligheter belysas och brister identifieras.
För att lyckas måste kommuner, företag och alla intressenter i Skaraborg:
•
vara medvetna om kundbehovet och den s k ”turistiska värdekedjan” dvs besökarens totala upplevelse av Skara
borg och dess påverkan på ekonomi, lokalbefolkning och miljö
•
fokusera på förbättrad kvalitet i en ständigt pågående process med kontrollerbara och mätbara standards
•
samverka och finna en gemensam målbild
I nuläget följs gästnattsstatistik månadsvis och turistekonomiska beräkningar görs årsvis. Statistiken ger en god, om än
dock inte fullvärdig, bild av turismen i Skaraborg.
Vart tredje år genomförs en mer ingående besöksanalys. Den senaste turistekonomiska studien genomfördes under 2008
och kommer att levereras under mars 2009. Studien omfattar endast besökare i området och ger svar på utläggstal, besökarnas demografi, resmönster, turistomsättning mm.
Den insamlade statistiken och de undersökningar som genomförs berör endast besökare som redan varit i Skaraborg och
ger således inte svar på preferenser hos andra möjliga besökare.
Turismen i Skaraborg i ett Sverigeperspektiv
Tid: maj - juni
En attityd- och kännedomsundersökning genomförs på den svenska marknaden som en del i marknadsanalysen. Uppdraget
har gått till Resurs AB. Syftet är att få ökad kunskap om attityder till och kännedom om resmål och destinationer i Skaraborg. Undersökningen genomförs under slutet av maj och juni.
Statistikmodell - integrerad kvalitetsstyrning
Tid: september I syfte att få ett kvalitativt styrsystem för uppföljning krävs mer högre kvalitet och mer komplett statistik än vad som idag går
att få via officiella källor. En modell bör tas fram där företag, besöksanläggningar osv direkt rapporterar till VT så att underlaget för analyser mm håller hög kvalitet. Utvecklingen skall ske i nära samarbete med Nutek/Tillväxtverket, SCB OCH SCR
m fl.
Kontakter är tagna med Nutek avseende möjligheten att utse Skaraborg som ett piltotområde för arbetet med statistikmodellen. Besked om eventuell tidsplan väntas komma efter sommaren.

3. Nyetableringar och investeringar
Europa är världens mest urbaniserade område, med mer än 80 % av befolkningen koncentrerade till städer. Västsverige har
idag väldigt god tillgänglighet till kontinenten med ca 100 miljoner européer inom två timmars flygresa. Vi har även en produkt som är attraktiv med rika natur- och kulturtillgångar. Den största utmaningen är dock bristen på kännedom, en annan
är bristen på förädlade produkter och tjänster.
Potentialanalys – nytt boende
Tid: oktober För att kunna nå de uppsatta målen krävs ett utökat boende i Skaraborg eftersom turismekonomin är starkt knuten till just
boendet. Samtidigt krävs rätt profil på boendet som också stärker produkten, upplevelsen och varumärket Skaraborg.
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I Skaraborg finns idag ca 11 000 medlemmar i LRF. Potentialanalysen skall ge underlag för hur många gårdar som skulle
kunna erbjuda minst 5 rum/9 bäddar för att nå målet på ca 1 000 nya rum.
Konceptutveckling - nytt boende
Tid: september För att underlätta och motivera företagare att satsa på driva småskaligt kvalitativt boende utarbetas ett färdigt erbjudande
och koncept som bl a innehåller riktlinjer för design och utformning, kvalitet, marknadskunskap mm. En benchmarkstudie
bör göras för att se om det finns något liknande gjort i andra delar av världen, samtidigt som olika lyckade franschisingkoncept bör studeras.
Riskkapital och finansieringsstöd
Tid: maj En viktig komponent för tillväxt är att hitta former och samarbete kring investering. En kartläggning av olika finansieringsmöjligheter och investeringsstöd bör tas fram kopplat till ett utökat boende på landsbygden. Kontakt har inletts med RTS
ang möjligheten till regional och nationell riskkapitalfond.
Möjligt finansieringsstöd via olika fonder på internationell, nationell och regional nivå bör kartläggas för att på ett enkelt sätt
påvisa möjligheter om var och till vad stöd kan sökas.

4. Kvalitet och värdskap
Inom ramen för hållbar utveckling ligger kvalitetsförbättringar där många aktörer redan har förstått vikten av att kunna
producera och skapa turismprodukter med hög kvalitet. Kvalitet och hållbarhet är inte statiska mål, utan innebär snarare ett
förhållningssätt och en kontinuerlig strävan efter förbättringar, och ett långsiktigt perspektiv. Det som besökaren kommit för
att uppleva ska bevaras och förädlas, inte förbrukas.
Kvalitet och värdskap är centralt för att förbättra företagens och Skaraborgs konkurrenskraft, med fokus på nöjda besökare
och hållbar utveckling. Den mänskliga faktorn är en nyckel till framgång. Positiva kontakter är oftast det som turister minns
bäst och berättar om för vänner och bekanta. Ett av målen måste därför alltid vara att de som arbetar inom turistnäringen
är nöjda och pålästa. Likväl är det viktigt att de boende i Skaraborg ser turismen som en positiv näring med ambitionen att
verka som en god ambassadör för sin hembygd och för allt den har att erbjuda.
Kvalitetsundersökning – boende
Tid: april Under sommaren 2008 genomfördes även en webbanalys bland de besökare som bokat sitt boende online via webbsidan
www.vastsverige.com. Resultatet av denna har analyserats och visar på stora brister i kundens upplevelse av boendet. En
fördjupning och kontinuerliga mätningar krävs fortsättningsvis och kommer att genomföras under hela 2009 med start
slutet av mars.
Turismens effekter på invånarnas livskvalitet
Tid: mars - maj
Ansvarig: VT/TUI
En förutsättning för hållbar turistisk tillväxt är att destinationen och dess invånare är positivt inställda till fler besökare i sitt
område. Genom fokusgrupper med Skaraborgare kommer bl a följande frågor att beröras:
• Skaraborgarens syn på turismens effekter samt dess upplevda för- och nackdelar; socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
Hur upplever man som invånare; Arn-turismen, Göta kanal, Hornborgasjön samt generellt turismen i Skaraborg?
• Den turistiska destinationsutvecklingens positiva och negativa effekter på den faktiska och subjektiva livskvaliteten, såsom
den upplevs av stadens invånare och personer i närområdet.
• Turismutvecklingens positiva eller negativa effekter på hållbar utveckling.
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Kvalitetsindikatorer
Tid: november Ett gott och lönsamt värdskap förutsätter en förståelse för kundens behov innan, under resan, under vistelsen samt efter
hemkomsten. Bidragande faktorer för att kunna nå det övergripande målet är högre omsättning per gäst, nöjda och återkommande besökare samt goda lokala ambassadörer.
Kvantitativa och kvalitativa indikatorer krävs för att kunna:
• mäta de insatser som har gjorts inom olika grenar av turistnäringen för att följa de standarder, normer och kvalitetskrav
som har utvecklats och införts av branschorganisationer och/eller myndigheter som ansvarar för den integrerade
kvalitetsstyrningen
• mäta omsättning, investeringar och antal anställda samt antal nystartade företag
Värdskap och lokala ambassadörer
Varje besöksmål, företag och anläggning bör utveckla sitt värdskap och sin marknadsföringsstrategi enligt två linjer:
•
Utåtriktad marknadsföring, försäljning och kundvård via den regiongemensamma turistiska portalen samt
•
Varje besöksmål, företag och anläggning skall i sig vara en ambassadör för hela Skaraborg som skall kunna
informera om samt i största möjliga mån kunna sälja övriga.
Värdskap online
Tid: oktober Som en del i detta erbjuds företagen en riktad utbildning för värdskap on-line och kundvård i samband med försäljning.
Syftet är att nyttja alla möjligheter som försäljningsverktyget erbjuder och bl a kort inför kundens besök hälsa välkommen,
informera om evenemang, besöksmål, aktiviteter osv i anslutning till besöket samt efter avslutad vistelse tacka för besöket,
hälsa välkommen åter och informera om kommande intressanta erbjudanden.
Stärkt samverkan mellan aktörer: Cross-selling, se även punkt 5
Tid: mitten av mars För att stimulera till merförsäljning, samverkan och gott värdskap utvecklar VT en ny funktion inom www.vastsverige.com
som innebär att online-bokningsbara företag har möjlighet att boka varandras produkter och tjänster till en provisionsbaserad intäkt. Målsättningen är att plattformen ska stimulera intresset för samarbete, mellan redan anslutna företag och
potentiella nya aktörer, så att hela Skaraborgs utbud ”resa, bo, äta, göra”- knyts samman.
Exempel: en gäst som befinner sig på hotell eller museum i Skara kan direkt på plats få hjälp med att boka t ex boende och
golf i Lidköping.

5. Befintliga anläggningar
Boendet utgör en stor del av turistkonsumtionen, i regel ca 50 procent av dygnsutläggen. Nulägesanalysen visar att beläggningsgraden är låg, ca 40 %. För att nå målet krävs högre beläggningsgrad på befintliga anläggningar, samverkan mellan
företag och bokningsbara produkter. För att bättre kunna bedöma utvecklingspotentialen i befintligt boende krävs mer
ingående analyser.
Inventering ”tillväxtföretag”
Tid: mitten av mars - november
Personliga besök görs hos 150-200 anläggningar, kompletterat med telefon- och mailkontakter.
Statistiken ger en begränsad bild av hur företagen mår och lyckas och det krävs mer kunskap inför det kommande arbetet.
För att skapa tillväxt krävs företag och människor som vill och kan satsa. Många boenden på landsbygden är småskaliga,
ofta familjeägda utan professionell utbildning.
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•
•
•
•
•
•

Hur ser boendestrukturen ser ut, nivån på olika boenden och tjänster samt hur boendet speglar destinationens 		
kvaliteter
Av Skarborgs ca 120 boendeanläggningar, vilka vill och kan utvecklas?
Vilka är nöjda med nuvarande verksamhet?
Vilka hinder och möjligheter ser man för utveckling?
Utbildningsinsatser?
Kvalitetsprogram Västsvenskt Boende

Stärkt samverkan mellan aktörer - Cross selling
Tid: mitten av mars Genom en vidareutveckling av Västsveriges gemensam turistiska webbplattform finns from 2009 möjlighet för alla onlinebokningsanslutna aktörer att sälja varandra. Idén kommer från Nya Zeeland som är välkända för sitt goda värdskap men
har kombinerats med ny teknik. Cross sellingen är lika mycket en samverkansplattform som en möjlig merförsäljning för
företagen och samtidigt en extra service till besökaren.
Fler onlinebokningsbara produkter
Tid: löpande
Västsvenska Turistrådet har utvecklat ”den virtuella turistbyrån” www.vastsverige.com till en regional webbplattform för
information, marknadsföring och försäljning. Ett ramavtal tecknades 2007 med Visit Technology Group som gör det möjligt
för västsvenska företag att (kostnadsfritt) ansluta sig till online-bokningssystemet City Break.
Löpande arbete bedrivs för att få fler onlinebokningsbara produkter och företag. Undersökningar under 2008 visar att dessa
företag har haft mycket god försäljningsutveckling samt fler utländska gäster.

6. Resanledningar
För att skapa turistekonomisk tillväxt, måste en destination ha starka resanledningar. Ju mer unikt, desto längre är man
beredd att resa, men det är få förunnat att ha något helt unikt på destinationen. Det är lika viktigt att hitta kombinationer
av attraktioner och upplevelser som tillsammans skapar ett intresse. Investeringar i resanledningar kan dock förändra
resmönster. Lyckade exempel på detta är Åre och Toscana.
Natur- och kulturupplevelser
En ökad efterfrågan på produkter som vandring och cykling syns över hela Europa och i samma takt ökar kraven på
destinationer som vill erbjuda kvalitetsupplevelser. Tillgänglighet, köpbarhet, paketering, faciliteter/service måste hela tiden
utvecklas och förädlas. Skaraborg är Västsveriges skafferi och har både lokalproducerade råvaror och en matlagningstradition. Genom en hög kvalitet med rätt inramning och kommunikation, kan t ex lokal mat både erbjuda en speciell upplevelse
för besökaren och bidra högst väsentligt till den lokala attraktiviteten.
				
Maritima upplevelser
Beläget mellan två stora inlandshav och med Göta kanal kan Skaraborg erbjuda maritima upplevelser utöver det vanliga.
Mycket handlar om att paketera och förädla befintliga produkter samt skapa samverkan mellan aktörer.
Mötesindustri
Affärsutvecklingsområdet ”Mötesindustrin”, med Västsvenska Turistrådet som projektägare, arbetar strategiskt för att
utveckla regionen till en stark mötesdestination. Uppdraget omfattar delregionerna/kommunalförbunden Fyrbodal, Sjuhärad
och Skaraborg, vilka är delaktiga i finansieringen av projektet.
Skaraborg har goda förutsättningar att lyckas väl in om ramen för denna satsning på Mötesindustrin. Föregående tillväxt
period resulterade i ett utfall om ca 16 gånger pengarna i gjorda investeringar. Inför kommande treårsperiod är det förväntade utfallet minst det dubbla. Förutsättningarna för att uppnå målsättningen är bl a stark lokal samverkan och samsyn
kring mötesmarknadens behov samt kvalitet i leverans.
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Attraktioner och evenemang
Dessa är viktiga som katalysatorer för resandet; både årligen återkommande evenemang men även engångsevenemang
som är intressanta, liksom möten och konferenser. För Skaraborgs del gäller det att hitta den ultimata mixen som kan
erbjuda upplevelser året om.
Analys resanledningar
Tid: mitten av mars Analysen och arbetet måste utgå ifrån ett marknadsperspektiv, dvs vad besökaren efterfrågar, inte vad som kan levereras.
Inventering och klassificering av resanledningar:
Evenemang, möten, festivaler, museer, utställningar, kulturlandskap, historiska byggnader, världsarv, parker och trädgårdar,
industriarv, gastronomi, arkeologiska platser osv osv.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Är attraktionen eller evenemanget värt ett stopp, en omväg eller en resa?
Möjlig produkt- och affärsutveckling?
Målgrupper?
Vilka styrkor respektive svagheter har nuvarande attraktioner/evenemang?
Vilka teman har utvecklings- och/eller paketeringspotential?
Vilka kluster har utvecklingspotential?
Vilken potential ser marknaden, researrangörer osv för Skaraborg?
Hur göra turistattraktioner och evenemang så lättillgängliga som möjligt, både för turister och stadens invånare,
samt för människor med funktionsnedsättningar?
Kunskapsspridning och utbildning?
Vad behöver mer tillföras för att önskad utveckling skall ske?
Stödprojekt såsom transport, vägar, parkering, boende, skyltning, översättning, catering etc?
Kvalitetsprogram Västsvenska Evenemang
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Andra önskvärda utvecklingområden
Ansvarig: Skaraborgs Kommunalförbund

Kunskap och kompetens
Innovationscentrum
För att med framgång kunna utveckla en hållbar destination krävs kunskap inom många olika områden, både inom de som
direkt berörs av turismen men också de som indirekt blir involverade. En målsättning är att lokalt samla olika områden och
discipliner för att hitta nya samarbetsformer och en tvärvetenskaplig kunskapsöverföring som ska främja destinationsutvecklingen i Skaraborg.
Parter som skulle kunna ingå är t ex:
•
Utbildning
•
Miljö
•
Design
•
Arkitektur
•
Mat och gastronomi
•
Logistik

Nyetableringar och investeringar
För att strategiskt och långsiktigt kunna utveckla turismen i Skaraborg behövs en gemensam översiktsplanering. Turismen
och resandet spelar en strategisk roll för områdesplaneringen, som både skall erbjuda ett konkurrenskraftigt utbud motsvarande turisternas förväntningar och bidra positivt till Skaraborgs utveckling och de egna invånarnas välbefinnanden.
Resande förutsätter tillgänglighet, både till och inom destinationen. I linje med hållbarhetstanken bör lokala myndigheter
utarbeta en övergripande plan som bygger på incitament för nyetablering och utveckling av befintliga anläggningar, attraktioner och miljöer.
Gemensam översiktsplan för integrerad destinationsutveckling
En gemensam översiktsplan för integrerad turismutveckling och nyetableringar.
Dialog med Länsstyrelsen, Vägverket, kommunala planeringskontor, tillståndsmyndigheter m fl:
•
Detaljplaner, planerade och godkända projekt
•
Skyddsområden och möjliga utvecklingsområden
•
Skyltning och rastplatser
•
Tillstånd för att anordna evenemang mm
•
Särskild hänsyn till personer med funktionsnedsättning
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