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Tjänsteutlåtande 

Datum 2022-09-15 

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 2023 

Förslag till beslut 

1. Regionutvecklingsnämnden anslår 56 700 000 kronor till Turistrådet 

Västsverige AB för att genomföra uppdraget 2023 

 

Sammanfattning av ärendet 

Regionutvecklingsnämnden beslutade 2021 (2021-00242) om ett tvåårigt 

uppdrag, för perioden 2022 – 2023, till Turistrådet Västsverige AB. Beslutet för 

2023 innefattar därför enbart ett beslut om de ekonomiska ramarna där det inför i 

år skett en indexhöjning på 1 110 000 kr.  

 

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 2022 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. 

 

Turistrådet ersätts med 56 700 000 kronor för uppdraget 2023. Summan är 

indexhöjd med 2% sedan 2022 då Turistrådets arbete intensifierats efter pandemin 
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samt tidigare legat på samma nivå sedan 2021.   

- Driftbidrag innevarande år: 55 590 000 kronor  

- Driftbidrag 2023: 56 700 000 kronor 

Koncernkontoret 

Helena Lundberg Nilsson 

Regionutvecklingsdirektör 

Helena Starfelt 

Näringslivschef 

Tidigare beslut  

• Protokoll från regionutvecklingsnämnden (2021-09-29 § 143) 

Ytterligare information 

Detta beslut ersätter budgetskrivningen i följande bilagor till beslut RUN 2021-

00242: 

• Bilaga Uppdrag till Turistrådet Västsverige AB för 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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