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MÅLBILD
”Destination Läckö-Kinnekulle skapar attraktivitet, stolthet och långsiktig

konkurrenskraft genom att möjliggöra hållbara val och erbjuda Sveriges mest 
genuina mat-, natur- och kulturupplevelser året runt.”

AFFÄRSIDÉ
      ”Destination Läckö-Kinnekulle är motorn för hållbar besöksnäringsutveckling 

och gör det enkelt för besökare att upptäcka och uppleva destinationen.”



Idag är turism och besöksnäring en av Sveriges basnäringar och år 2019 
utgjorde branschen 2,7 procent av Sveriges BNP. Turismen har varit en av de 
hårdast drabbade sektorerna under pandemin vilket gör det än viktigare att 
arbeta för en hållbar utveckling framåt. En hållbar besöksnäring tar ansvar för 
turismens nuvarande och framtida miljömässiga, sociala och ekonomiska på-
verkan genom att utgå från naturens, lokalsamhällets och näringslivets behov.

Turismen är viktig för de lokala näringsidkarna och för kommunernas totala till-
växt. Turismen fungerar som ett skyltfönster för inflyttning och etablering och 
har en central roll vad gäller sysselsättning och serviceutbud i kommunerna. 
Vi befinner oss i en föränderlig tid, nya strategier för turism- och besöksnäring 
är framtagna på både regional och nationell nivå. Redan innan pandemin stod 
näringen för betydande utmaningar vad gäller omställning till ett mer hållbart 
resande och stor teknisk utveckling, vilket skapar nya behov hos besökarna 
och möjligheter för näringen. När vi nu befinner oss i ”det nya normala” efter 
pandemin ses nya trender som sannolikt kommer att påverka turism och re-
sande under en lång tid framöver såsom:

- Mer lokalt och inhemskt resande
- Mer hållbart resande 
- Digitaliseringen
- Mer utomhusaktiviteter
- Förskjutning mot mindre destinationer

En hållbar besöksnäring förutsätter att näringens behov och utvecklings-
möjligheter synliggör kommunernas övergripande samhällsplanering, såsom 
strategi- och visionsdokument. Destination Läckö-Kinnekulles affärsplan 2022 
är därför framtagen i dialog med ägarkommunernas offentliga förvaltningar, 
medarbetare, samarbetsorganisationer och en referensgrupp från näringslivet. 
I den föränderliga tid vi lever i är affärsplanen 2022 ett levande dokument som 
kan revideras löpande av Destination Läckö-Kinnekulles styrelse, allt eftersom 
nya strategier och kunskap kommer till.

OMVÄRLD



BOLAGETS UPPDRAG
Destination Läckö-Kinnekulle AB ägs av Götene och Lidköpings kommuner. 
Bolaget företräder kommunerna på turism- och besöksnäringsmarknaden och 
ska tillsammans med berörda intressenter aktivt arbeta för att skapa hållbar 
och långsiktig tillväxt inom besöksnäringen.

Bolaget ska vara den ledande och drivande parten i utvecklingen av besöks-
näringen i Läckö-Kinnekullebygden, (Götene och Lidköpings kommuner). 
Särskilt ska det beaktas att utveckla samarbetet med det lokala näringslivet, 
regionala och nationella samarbetsparter. 

Bolaget fullgör en viktig funktion i kommunernas totala utveckling och ska 
medverka kring marknadsföringen av platsvarumärken för Götene och 
Lidköping. I de fall utvecklingsinsatserna och marknadsföringen vänder sig till 
besöksnäring och besökare har destinationsbolaget dessutom samordnings-
ansvaret.

Förutsättningen för bolagets affärsplan är den kommunala uppdrags-
ersättningen, indexuppräkning av densamma och möjligheten att därutöver 
erhålla extra medel vid särskilda utvecklingsinsatser.



ÖVERGRIPANDE 
STRATEGIER

Destination Läckö-Kinnekulle är en del av Unescos utnämnda modellområden 
för hållbar utveckling, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. 
Detta innebär att vi som verkar här har ett åtagande att tillsammans med vår 
lokala besöksnäring ta tillvara på vårt natur- och kulturarv och ständigt arbeta 
för att skapa kvalitativa värden för en hållbar destination värd att bo, verka i och 
besöka – både nu och i framtiden. 



1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt 

Turism och resor har en miljöpåverkan. Samtidigt har människor ett behov av 
att resa och mötas för att uppnå ett hållbart socialt välbefinnande. För att skapa 
förutsättningar för att resandet till och i destinationen ska skapa så lite onödig 
miljöpåverkan som möjligt prioriterar bolaget att:

- Få besökare att stanna längre
- Göra det enklare för besökare att välja hållbara transporter
- Bidra till ökad kunskap för att göra det enklare för besöksnäringen att 

göra hållbara val
- Utveckla värdskapet i destinationen för att besökarna ska upptäcka mer
- Utveckla destinationens digitala tillgänglighet för att besökarna på egen 

hand ska kunna upptäcka mer

2. Bra för både boende och besökare 

Besöksnäringens utbud är viktigt både för destinationen och för 
kommunernas totala attraktivitet för invånare och besökare. 
Bolaget ska skapa förutsättningar för en hållbar besöksnäring 
genom att:

- Öka förståelsen för turism och hur det bidrar positivt till lokalsamhället
- Göra det enkelt för besökare att göra hållbara val

För att nå målbilden utgår Destination Läckö-Kinnekulles 
strategi från de fyra principerna i Turistrådet Västsveriges 
initiativ Hållbarhetsklivet och Agenda 2030:



3. Fler besökare när och där det inte är fullt 

Destinationen har kapacitet att ta emot fler besökare under större delen av året. 
För att sprida besöksströmmarna prioriterar bolaget:

- Utvecklingsinsatser i dialog med besöksnäringen utefter säsong och 
destinationens/platsens kapacitet

- Proaktiv kommunikation utifrån säsong och målgrupp
- Ta tillvara på hemmamarknaden under lågsäsong

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter 

Besöksnäringen sysselsätter många och det är viktig för destinationens 
arbetsmarknad. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för 
näringen ska bolaget prioritera:

- Stötta genom kunskapsförmedling
- Attrahera utvecklingsmedel som bidrar till utveckling av besöksnäringen
- Nätverkande med tydligt syfte
- Prioritera insatser som leder till intäkter hos den lokala näringen



- Stöd i affärs- och kompetensutveckling för befintliga och nya aktörer

- Stöd för utveckling av nya och befintliga besöksmål 

- Ansvara för samordningen och aktivt medverka i utveckling och stödja 

skapandet av nya evenemang

- Vara en ledande samverkanspart inom regional besöksnäringsutveckling i V6 

och Skaraborg

- Destinationsmarknadsföring

- Besöksservice

 
verksamhetsområden

Destination Läckö-Kinnekulles strategiska arbete tar utgångspunkt i Hållbarhets-
klivets fyra principer och genomsyrar bolagets hela verksamhet. Destinationens 
tre identifierade fokusområden natur, kultur och mat är de som sätter ramarna för 
de unika turistiska värden och reseanledningar som stärker destinationens profil 
och är styrande för de insatser som görs inom verksamhetsområdena.

Våra verksamhetsområden är i sin tur styrande i affärsidén ”Destination 
Läckö-Kinnekulle är motorn för hållbar besöksnärings-utveckling och gör det 
enkelt för besökare att upptäcka och uppleva destinationen” och fungerar som 
strategiska verktyg för att nå målbilden ”Destination Läckö-Kinnekulle skapar 
attraktivitet, stolthet och långsiktig konkurrenskraft genom att möjliggöra 
hållbara val och erbjuda Sveriges mest genuina mat-, natur- och kulturupplevelser 
året runt.”



 
verksamhetsprocess
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