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Tjänsteutlåtande 

Datum 2021-09-03 

Diarienummer RUN 2021-00242 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Andreas Catoni 

Telefon: 0769-402564 

E-post: andreas.catoni@vgregion.se 

Till regionutvecklingsnämnden 

Uppdrag till Turistrådet Västsverige AB för 2022-

2023 

Förslag till beslut 

1. Regionutvecklingsnämnden godkänner uppdraget till Turistrådet 

Västsverige AB 2022-2023.  

2. Regionutvecklingsnämnden anslår 55 590 000 kronor till Turistrådet 

Västsverige AB för att genomföra uppdraget 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med Västra Götalandsregionens budget 2022 och regiongemensamma 

riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2022 har regionutvecklingsnämnden och 

Turistrådet Västsverige AB kommit överens om uppdraget för år 2022-2023. Från 

2022 och framåt har uppdraget ett tvåårigt perspektiv, istället för att som tidigare 

gälla ett år i taget. Beslut om uppdragets finansiering tas dock per år i anslutning 

till den årliga fördelningen av budgetmedel.  

Turistrådet Västsverige AB (Turistrådet nedan) är Västra Götalandsregionens 

helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Bolagets uppdrag är att utveckla och 

marknadsföra Västsverige (Västra Götalands län) som destination. Enligt 

bolagsordningen ska bolaget främja en hållbar utveckling av turism- och 

besöksnäringen i Västra Götaland. Bolaget ska upprätthålla och utveckla 

kontakter och samverkan med näringsliv och kommuner kring turismens 

utveckling i regionen.  

Turistrådet har under det senaste året arbetat efter sin affärsplan och 

Hållbarhetsklivet, som är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar 

besöksnäring. Initiativet vänder sig till både offentliga och privata aktörer som 

agerar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Hållbarhetsklivet baseras på fyra 

grundläggande principer som är styrande för de vägval Turistrådet gör inom 

utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige.  
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Covid-19  

Besöksnäringen i Västra Götaland har, liksom övriga tjänstenäringar, drabbats av 

covid-19. Turistrådet har ställt om för att stötta branschen, under våren 2021 

genomförde regionutvecklingsnämnden och Turistrådet en gemensam satsning för 

att stötta branschen, vilket även gjordes våren 2020. Satsningen var i form av en 

nio veckor lång onlineutbildning för den västsvenska besöksnäringen.  

Utbildningen resulterade i att ca 300 personer kunde rusta sig för framtiden 

genom att höja sin kompetens inom en rad olika områden såsom digitalisering och 

hållbarhet. Regionutvecklingsnämnden avsatte statliga 1:1-medel till satsningen 

och bidrog med handläggning av medlen. Genom att använda 1:1-medlen var det 

möjligt att ersätta de deltagande företagen med 70 % av lönen för den 

medarbetare som deltog i utbildningen. På detta sätt kunde företagen behålla sin 

personal och få in kontanta medel i företaget samtidigt som man höjde 

personalens kompetens.  

Framtidsutsikterna för branschen ser olika ut. De långsiktiga konsekvenserna av 

pandemin är svåra att överblicka. Generellt kan sägas att branschen det senaste 

året gått bra på landsbygden men att de större städerna har svårt att i nuläget locka 

konferenser och möten då covid-19 medfört ett begränsat affärsresande. Bristen 

på personal är ett orosmoln framåt förutom fortsatt pandemi. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Mål och prioriteringar 

Uppdraget är en del av genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Västra 

Götaland 2021–2030. Turistrådet ska utifrån uppdraget aktivt bidra till arbetet med 

strategins långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar. Ett pågående exempel på detta är 

Turistrådets arbete med Hållbarhetsklivet. Hållbarhetsklivet bidrar till arbetet med att 

begränsa miljö och klimatpåverkan inom besöksnäringen vilket tydligt kan kopplas 

samman med regionala utvecklingsstrategins mål om ett fossiloberoende och cirkulärt 

Västra Götaland. 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 

Turistrådet ersätts med 55 590 000 kronor för uppdraget 2022. Summan är 

densamma som 2021 då Turistrådets utgifter minskat något kopplat till 

internationell marknadsföring 

- Driftbidrag innevarande år: 55 590 000 kronor 

- Driftbidrag 2022: 55 590 000 kronor 
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Genomförande 

Turistrådet Västsverige AB ansvarar för genomförandet av uppdraget. 

 

Koncernkontoret 

Helena L Nilsson 

Regionutvecklingsdirektör 

Helena Starfelt 

Avdelningschef näringsliv

 

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 

• Bilaga Uppdrag till Turistrådet Västsverige AB 2022-2023,  

daterat 2021-08-30  

• Bilaga Indikatorer för Uppdrag till Turistrådet Västsverige AB 2022-2023  

Besluten skickas till 

• Fredrik Lindén, VD Turistrådet Västsverige AB, för genomförande:  

fredrik.linden@vastsverige.se    

• Christine Salvén, ekonomi VGR, för kännedom: christine.salven@vgregion.se  
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