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Bakgrund
Värdegrund 2020 – Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun
”Gullspångs kommun är väl värt ett besök. Turister och besökare kommer gärna tillbaka för
den vackra, välkomnande och välordnade miljön, för den hjälpsamma andan hos
människorna de möter och för det goda bemötandet i alla sammanhang”.
Fullmäktiges beställning till kommunstyrelsen
Omsättning i turism och besöksnäring ökar
Kommunstyrelsens leveransåtagande
-Ta fram en informations- och marknadsföringsplan för Turism- och besöksnäring
- Skapa forum för att agera i Leaderprojekt och stödja lokala näringsidkare med att söka
olika typer av region-, Eu-pengar etc.

Besöksnäringen är på väg att bli en av Sveriges basnäringar. Med 160.000 medarbetare,
en omsättning på 250 miljarder kronor och med ett exportvärde på ca 90 miljarder har den
en stor betydelse för Sveriges ekonomi.
Svensk Turism har arbetat fram en nationell strategi för hållbar tillväxt i svensk besöksnäring.
Målsättningen är en fördubbling fram till 2020.
Strategin drivs nu regionalt. I Västra Götaland har Västsvenska Turistrådet översatt strategin
och pekat ut Skaraborg som ett viktigt pilotområde för utvecklingen av regionen.
Tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund och dess Turismutskott har man formulerat
strategier för utvecklingen av Skaraborg som en av Sveriges 20 exportmogna destinationer.
Den utvecklingen beskrivs i handlingsplanen för Destination Skaraborg 2012,
se: http://www.skaraborg.se.
Den strategi för turism- och besöksnäring som Gullspångs kommun har valt att anta utgår från
Destination Skaraborg. Den tar hänsyn till arbetet med Destination Skaraborg samt samverkan
med Mariestad, Töreboda och Karlborgs kommuner, men är anpassad till näringens behov
och förutsättningar lokalt.

Regionalt samarbete
Skaraborg
Gullspångs kommun samverkar med Skaraborgs övriga kommuner i arbetet med Destination
Skaraborg. Representanter från Gullspångs kommun medverkar i turismutskottet samt
turistchefsnätverket i Skaraborgs kommunalförbund.

Gullspång, Mariestad, Töreboda och Karlsborg
Gullspångs kommun samverkar kring turism- och besöksnäring pågår med Mariestad,
Töreboda och Karlsborgs kommuner. Det är en process som löper på flera år och beskrivs i
”Framtidens turism i Mariestad, Töreboda, Gullspång och Karlsborg”. Grundtanken är de fyra
kommunerna tillsammans utgör en viktig delregion i Destination Skaraborg. Samsyn och
samverkan kan stärka konkurrenskraften och stödja utvecklingen hos alla fyra. Mariestad,
Töreboda och Gullspang samverkar sedan flera år tillbaka inom förvaltningsområdena
Personal, Teknisk förvaltning, Miljö& Bygg och IT.

Lokalt samarbete
Näringen
Gullspångs kommuns enhet för näringsliv och turism arbetar med att bygga en bra relation
med de aktörer som finns inom näringen. Förutom besöksnäringsföretag så finns också en stor
mängd föreningar och ideella krafter som driver olika evenemang.
Vårt arbete ska stödja och ge möjlighet till utveckling av besöksnäringsföretagen och dessa
evenemang.

Internt inom Gullspångs kommun
Turism- och besöksmålsutveckling bygger självklart på en engagerad och drivande näring,
kommunala tjänster i form av infrastruktur, service, utbud, skyltning är en bas som ger
näringen förutsättningar och formar en välkomnande kommun. Det är därför viktigt att
utvecklingsarbete även sker internt i vår turismorganisation.
Turismansvarig, näringslivsansvarig och informationsansvarig har ett givet nära samarbete.
Tät samverkan även med kultur, plan och byggfrågor och övriga funktioner.

Trender och tendenser
Dagens resenärer ställer höga krav på upplevelser, tillgänglighet, service och kvalitet.
Intresse för resor med inslag av kultur, natur och måltidsupplevelser ökar och man vill gärna
själv vara aktiv t ex i form av fiske, vandring eller cykel. Säsongerna luckras upp och vårt
resande sker i allt högre utsträckning året runt. Vi reser gärna långt bort, men efterfrågan på
kortare resor (2-5 dagar) ökar samtidigt. Andelen äldre turister med god hälsa och ekonomi
ökar också. Kultur-och måltidsupplevelser är också en stor och viktig reseanledning för
många. Andra intresseområden som ökar är events/evenemang och shopping. Där är utbudet
och atmosfären runtomkring viktiga när man väljer var man ska åka.
Medvetenheten om resandets påverkan på miljön ökar och resenärerna börjar bli mer och mer
intresserade av produkter och besöksmål som arbetar aktivt med hållbar utveckling.
Vi bokar mer och mer av våra resor och upplevelser på nätet, gärna i färdiga paket. Det
innebär att kraven ökar på besöksnäringens företag vad gäller information och tillgänglighet
på Internet. Andra faktorer som kan påverka resandet är t ex väder, ekonomi,
omvärldshändelser och valutakurser.
I takt med att utbudet av resmål och aktiviteter ökar så blir det mer och mer viktigt att vara
tydlig med sitt erbjudande, vad man står för. För många av enskilda besöksnäringsföretagen
blir det också viktigt att vara del av större sammanhang, t ex en destination.

Beskrivning av Gullspångs kommuns turism- och
besöksnäringsverksamhet
Gullspång kommun har gott om attraktiva naturområden, sjöar och vattendrag, t ex Högsåsen,
Tivedsskogarna och Gullspångsälven med sin unika laxart. Det innebär stor
utvecklingspotential kring t ex fiske och vandring. Här finns också ett utbud av kultur och
kulturhistoria, t ex i form av Frans G. Bengtssons minnesbibliotek och Södra Råda gamla
kyrkplats. Ett antal hembygdsgårdar och museer erbjuder också upplevelser, om än i liten
skala. Här finns gott om evenemang.
Bland de större evenemangen finns Hova riddarvecka, Sköna Maj i Tiveden och Laxdagarna i
Gullspång. Våra företag inom besöksnäringen driver i hög utsträckning säsongsverksamhet.
Det finns ingen statistisk säkerställd analys över vilka målgrupper som besöker vår kommun,
men vår uppfattning är att det finns en topp av barnfamiljer under Riddarveckan, i övrigt så är
övervägande delen något äldre bilburna personer.
Gullspångs Kommun har även en betydande del internationella turister och besökare. En del
familjer har köpt fritidshus i vår kommun och de har ofta besök av släkt och vänner.
Turismen som bransch beskrivs ofta utifrån verksamheter, som tillsammans utgör grunden för
en framgångsrik destination. I korthet kan man beskriva kategorierna så här:
sälja - t ex resebyråer, researrangörer, paketarrangörer, turistbyråer.
resa - omfattar olika transportmedel, t ex bil, tåg, flyg, färja och buss.
bo - omfattar olika sätt att övernatta såsom hotell, stugbyar, campingplatser och vandrarhem.
äta - omfattar olika typer av matställen, caféer och restauranger.
göra - olika typer av aktiviteter, natur- och kulturupplevelser, sevärdheter och evenemang.
handla - här återfinns shopping, detaljhandel, livsmedel mm
I Gullspångs kommun behöver alla sex kategorier förstärkas. Här finns ett behov av
boendealternativ i flera olika prisklasser, anläggningar med många bäddar samt större
valmöjlighet i utbudet av mat. Det finns kollektivtrafik till vår kommun men inte tillräckligt
många turer och alternativ, vad gäller buss och tågturer. De lokala entreprenörerna behöver
utveckla tjänster kring olika transportmöjligheter för sina besökare. Entreprenörerna behöver
också stöttas i att sätta samman och sälja olika paketlösningar. 30% av turisternas reskassa går
till detaljhandeln, enligt Svensk Handel. Shoppingturismen har ökat med 204 % sedan 1995.
Detta bevisar möjligheten för kommunen att vinna på turismen, genom att få turismen till oss
ger vi handeln förutsättningar att växa. Vi behöver stötta handeln i att rikta sina produkter och
tjänster för att bli attraktiva för turismhandeln.
Kategorin göra är i dagsläget den starkaste, men även här finns mycket att utveckla.
I utvecklingsarbetet kring turism- och besöksnäringen kan vi använda sälja, resa, bo, äta,
göra och handla som verktyg och riktningsvisare för våra insatser.

Gullspångs kommuns turismorganisation
Verksamheten ligger organisatoriskt under kommunstyrelseförvaltningen.
Turistinformation erbjuds året runt. På två platser under säsong, i Gullspång längs väg 26
samt i Hova längs E20. Under lågsäsong erbjuds turistinformation i kommunhuset.
Informationsställena bemannas av sommarpersonal. Turistinformation bedrivs via
kommunens informationsansvarige, som administrerar vår webbportal, www.gullspang.info.
Man kan också få information och tips via ”Gullspångs kommun – Turism” som finns på en
sida på facebook.

Strategisk inriktning
I strategin för Destination Skaraborg uttrycks följande övergripande mål:
”Turism- och besöksnäringen ska inom en 5-årsperiod vara den procentuellt mest expansiva
näringen i Skaraborg, vilket ska resultera i en ökad omsättning genom ett ökat nyskapande
inom branschen, ett ökat antal besökare, fler arbetstillfällen samt en ökad befolkningstillväxt.”

Insatsområden i Destination Skaraborg







Profilering och destinationskännedom
Insikt och kompetens
Nyetableringar och investeringar
Kvalitet och värdskap
Affärsutveckling befintliga anläggningar
Reseanledningar.

Insatsområden Gullspångs kommun
Med avstamp i Skaraborgs insatsområden och med hänsyn till våra lokala förutsättningar har
vi valt att driva det lokala arbetat i form av sex stycken insatsområden. Till vart och ett av
dess områden har syfte, mål, mätmetod, målgrupp, tidsplan och ansvarig formulerats som
beskrivs i Aktivitetsplan 2013.
Insatsområdena är:

1. Affärsutveckling
Nätverksarbete och samverkan, både lokalt och regionalt. Arbete med värdskap,
kvalitet och hållbarhet. Arbetet med hållbarhet ska säkerställa kvalitet och
långsiktighet, vad gäller infrastruktur, miljö, värdskap, utbud och service.
Syfte: ge förutsättningar för aktörerna inom besöksnäringen, på ett sådant sätt att
omsättning och gästnätter ökar. Bidra till ökad samverkan inom näringen.
2. Bokningsbarhet i Basetool och Citybreak, www.vastsverige.com
Öka aktivitet och bokningsbarhet. Gullspångs kommun erbjuder utbildning och
support i Basetool och Citybreak samt i hur man kan jobba med paketering. Fler
produktblad ska vara översatta, användarna ska vara självgående. Öka möjligheterna
för köpmän att synas på turistportalen.
Syfte: bättre synlighet för de enskilda och en ”fyllig” destination. Aktivitet på
turistportalen är avgörande för vår exportmognad. Paketerbjudande ska vara
bokningsbara online.

3. Evenemang
Genom information och erbjudande om utbildning gentemot företag och arrangörer
ska vi arbeta för att fler av våra evenemang exponeras på webben . Stötta näringen i
att lyfta fram evenemangen som reseanledningar och bygga på med paketlösningar.
Syfte: öka exponeringen. Genom att fler eller alla finns med på turistportalen kan vi
uppmärksammas på eventuella krockar och åtgärda dem på sikt.
4. Kultur
Tillsammans med näringen utveckla fler eller förstärka reseanledningarna inom
området kultur, t ex Södra Råda gamla kyrkplats och Frans G. Bengtsson
minnesbibliotek, som ju kommunen är huvudman för. Stötta näringen att utöka
utbudet inom området kultur och arbeta för paketlösningar. På sikt bli möjlig att
lansera för utlandsmarknaden.
Syfte: genom att kunna erbjuda ett fylligt utbud av kulturella aktiviteter och
evenemang attrahera öka målgruppen kulturintresserade.
5. Natur
Tillsammans med näringen utveckla reseanledningar kring våra naturområden och
vatten. Sjöarna Skagern, Unden, Vänern och Gullspångsälven har stora möjligheter till
fiskeupplevelser. Vi är en del av Tiveden, vilket vi kan arbeta mer med.
Området Högsåsen och våra övriga naturreservat ger fina möjligheter till vandring och
cykling. Servicen kring naturupplevelsen kan förbättras, vad gäller t ex boende och
mat. På sikt bli möjlig att lansera på utlandsmarknaden.
Syfte: skapa fler reseanledningar och gästnätter. Öka attraktionskraften hos besökare
som är intresserade av naturupplevelser och aktiviteter.
6. Värdskap
Erbjuda näringen kompetensutveckling och samverkansmöjligheter med värdskap i
fokus, både det personliga och destinationens värdskap. Arbeta med förbättringar i den
fysiska miljön, t ex allmänna platser, skyltar. Vi ska föra dialog kring mark och
planfrågor ur ett beöksnäringsperspektiv tillexempel kommunala översiktsplaner.
Syfte: Förenkla för besökare att hitta rätt, förhöja upplevelsen av besöket vilket kan
resultera i en extra natt eller återkommande besökare. Att turism- och besöksnäring
beaktas i kommunens planarbete på ett sådant sätt att näringen utvecklas.

Årlig aktivitetsplan och budget
Turismorganisationen tar fram en årlig plan över aktiviteter utifrån de sex beskrivna
insatsområdena samt ett budgetförslag. I aktivitetsplanen bryts turism- och
besöksnäringsstrategin ner till aktiviteter som stöder målen för insatsområdena. Målen ska
vara mätbara. Aktivitetsplanen är kopplad till budget. Exempel på aktiviteter är
turistinformation, nätverksträffar, företagsbesök, marknadsföring mm.
Aktivitetsplanen utvärderas i slutet av varje år och resultaten ligger till grund för aktiviteterna
för nästkommande år.
När aktivitetsplanen skapas tas hänsyn till synpunkter och önskemål från näringen, t ex via
frågeformulär.

Uppföljning
Strategin för turism- och besöksnäringen löper över åren 2013-2015. Gullspångs kommun har
för avsikt att följa inriktningen i en reviderad strategi för Destination Skaraborg 2015-2017
och aktivt medverka till att framtagandet tar stor hänsyn till de lokala förutsättningarna.
Gullspångs kommun tar fram en lokal turism- och besöksnäringen för samma period som
Destination Skaraborg

”GULLSPÅNGS KOMMUN –värt ett besök”
-
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