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Till ledamöterna i Regionstyrelsen Västra Götaland 

 

 

Remissutlåtande från Ett enat Bohuslän gällande ”Regional utvecklingsstrategi Västra 

Götaland 2021–2030”, diarienummer RS 2018–05444 

Sedan 2014 samverkar Bohusläns elva kommuner och besöksnäringens aktörer kring 
Bohuslän som destination. Samtliga elva kommuner har enhälligt beslutat att verka för Ett 
enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor. Samverkan sker genom frivilliga åtaganden.  

Sammanslutning Ett enat Bohuslän har tagit del av förslaget till ”Regional utvecklingsstrategi 
Västra Götaland 2021–2030” och väljer att lämna ett gemensamt remissyttrande utöver de 
som varje enskild kommun eventuellt väljer att lämna. 

 

Besöksnäringens betydelse för Bohuslän 

Bohuslän är starkt beroende av besöksnäringen som står för cirka 4,3 procent av BRP. Totalt 

står besöksnäringen för cirka 7 000 helårsverken i området och ännu fler om man lägger till 

alla indirekt turismberoende branscher. 

I Bohuslän görs det cirka 3 miljoner övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem och 

campingplatser per år. Utöver detta görs minst lika många övernattningar i egna och hyrda 

fritidsbostäder, i gästhamnar, på ställplatser utanför campingplatser och genom besök hos 

släkt och vänner. Drygt 30 procent av de övernattande besökarna i Bohuslän kommer från 

utlandet.  

Ovan siffror är baserade på ett normalår och påverkas i hög grad av den pågående pandemin. 

I de flesta kommunerna i Bohuslän är besöksnäringen helt avgörande för sysselsättningen och 

därmed ekonomin. Den pågående pandemin har på ett mycket tydligt sätt visat på 

besöksnäringens betydelse. Mängder av jobb riskerar nu att gå förlorade. Många av de som 

förlorat jobbet i pandemins spår är personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden, 

vilket leder till ökade klyftor i samhället. Branschen är viktig för både integration, jämställdhet 

och som inkörsport på arbetsmarknaden för unga. 

Turismen bidrar till Bohusläns attraktivitet för såväl boende, besökare som företag. Genom 

att kommunerna är attraktiva för turister skapas underlag för ett serviceutbud och ett utbud 

av arbetstillfällen vilket möjliggör ett större befolkningsunderlag. Det kan i sin tur göra det 

lättare för företag i andra branscher att rekrytera och behålla personal. 
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Synpunkter på förslaget till ny regional utvecklingsstrategi 

Mot bakgrund av ovan anser vi att besöksnäringen inte tillmäts tillräckligt stor betydelse i 

förslaget till ny regional utvecklingsstrategi.  

Besöksnäringen nämns i huvudsak på ett ställe i strategin; under den långsiktiga prioriteringen 

”Ökad innovationskraft”. Här nämns att besöksnäringen är viktig för en hållbar utveckling och 

för att Västra Götaland skall behålla sin attraktionskraft. 

En bransch som i ett flertal kommuner i Västsverige står för en mycket hög andel av ekonomin 

och som dessutom är en av våra främsta integrationsmotorer förtjänar en mer prioriterad 

position i en regional utvecklingsstrategi.  

Med nuvarande formulering riskerar denna viktiga näring att inte få tillräcklig 

uppmärksamhet.  

I spåren av pandemin är det dessutom viktigare än någonsin med en kraftsamling från 

offentligt och privat håll för att snabbt få tillbaka besöksnäringen på fötterna.  

Detta måste tydliggöras i den regionala utvecklingsstrategin. 
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