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Motion till riksdagen
2011/12:N352
av Lotta Finstorp och Walburga Habsburg
Douglas (M)

Besöksnäringens behov av
samordning

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om besöksnäringens behov av samordning.

Motivering
Den svenska besöksnäringen har en mycket stor potential att vidareutvecklas
och är en viktig del av den svenska tillväxten. Många företag i branschen är
små och medelstora företag med begränsade resurser för effektiv marknadsföring utanför region- och nationsgränserna.
I Sörmland är andelen sysselsatta inom besöksnäringen ca 1 500 personer
(2009). Den positiva tillväxten i sektorn kan naturligtvis härledas till den stora
passagerarökningen vid Stockholm-Skavsta flygplats som är ett mycket viktigt nav för besöksnäringen i Mälardalen. Alliansens förslag om sänkt restaurangmoms kommer ytterligare öka antalet jobb inom näringen.
Dagens turist söker individuella upplevelser som inte sällan innefattar
många delar av ”det goda livet”. Att på cykel eller häst färdas genom det
sörmländska landskapet, äta god mat av lokala råvaror, provsmaka lokalproducerat vin och sova gott på något trevligt ställe är livskvalitet för många
besökare. Därefter väljer många att ta tåget till vår närbelägna huvudstad som
attraherar inte bara utländska besökare utan självklart också inhemska besökare. Paketering och smidig bokning via internet är en nödvändighet för den
moderna besökaren.
Det goda värdskapet kräver utbildning och engagemang på olika nivåer
och bland samtliga aktörer. Besöksnäringen omfattar en mängd olika myndighetsområden som, om de inte samordnas, kan verka hämmande för branschens utveckling och jobbtillväxt. Som exempel kan nämnas de myndighets1
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kontroller som utförs hos besöksnäringsföretag. Vid nyetableringar är ju flera

O k ä n t n a m n p å myndigheter inblandade och kommunernas strävan att för företagarna ha ”en
d o k u m e n t e g e n s k väg
a p . in” blir enbart kosmetisk.

Såväl staten, regionerna, kommunerna, branschen som den ideella sektorn
bidrar till besöksnäringens framgång. Men det saknas en organiserad samordning mellan dessa och över länsgränser. Med anledning av ovanstående bör
en översyn göras för att finna lämpliga former för samordning, i syfte att
stärka besöksnäringen.
Stockholm den 5 oktober 2011
Lotta Finstorp (M)
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Walburga Habsburg Douglas (M)

