TILLSAMMANS
OCH MED GÖTEBORG

ÄR VI STARKARE
Medverkande kommuner:

Förstudie framtagen av:

BAKGRUND

SYFTE

Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna
Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille avseende turistutvecklingen

Syftet med förstudien är att undersöka möjligheterna
och viljan att skapa ett permanent samarbete inom
turistmområdet.

OMFATTNING
hos de olika samarbetspartners som varit inblandade till ett fortsatt samarbete

Genomföra en förstudie i syfte att undersöka möjligheterna och viljan att skapa
ett permanent samarbete inom turistområdet samt undersöka viljan hos de
offentliga och privata aktörerna att bidra.
Beskriva vilka områdena en sådan organisation bör arbeta med samt en sådan
organisations förhållande till kommuner och andra destinationsbolag.
Resultaten skall redovisas i en rapport som kan användas som politiskt
beslutsunderlag.
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TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

aktörer från de fem olika kommunerna, en med offentliga aktörer i de fem olika

Frågorna i enkäten baserades på frågor och svar från de genomförda
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VILJAN ATT SAMARBETA

Huvudmålet med studien har varit att undersöka om det samarbete som byggts

avseende turismen/besöksnäringen mellan Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

BJERKNE & CO KOMMENTAR:
säga respondenter som svarar nej. Detta tillsammans med resultaten från de utförda
workshopsen tyder på att samstämmigheten mellan de fem kommunerna är stor vad
gäller samarbetsviljan och önskan att utveckla samarbetet.
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Figur 1 Viljan att samarbeta avseende turismen/besöksnäringen

FÖRSLAG TILL PRIORITERADE FOKUSOMRÅDEN

BJERKNE & CO KOMMENTAR:
Resultaten visar att de medverkande offentliga och privata aktörerna vill att
arbetsområden en gemensam samarbetsorganisation skall prioritera är:

Fokusområden så som ”marknadsföring och kommunikation”, ”paketering av

Marknadsföring och kommunikation
Paketering av aktiviteter och upplevelser samt försäljning

viktigast för en eventuell samarbetsorganisation att lägga sina resurser och
kommunikation” i kombination med ”paketering av aktiviteter och upplevelser

Figur 2 Prioriterade arbetsområden/fokusområden för ”Göteborgs Insjörike”
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FÖRSLAG TILL PRIORITERADE VERKSAMHETSOMRÅDEN

Utöver fokusområden är också verksamhetsområden en viktig fråga för en
organisationen skall arbeta med inom de prioriterade fokusområdena
”marknadsföring och kommunikation” och ”paketering av aktiviteter och

POPULÄRA OCH VÄLBESÖKTA TURISTPRODUKTER
enligt respondenterna i den genomförda enkätundersökningen evenemang och
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Figur 3 Populära och välbesökta turistprodukter
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FÖRSLAG TILL PRIORITERADE VERKSAMHETSOMRÅDEN

OMRÅDEN MED STÖRST TILLVÄXTPOTENTIAL
I enkätundersökningen efterfrågades också vilka verksamhetsområden som

BJERKNE & CO KOMMENTAR:
De områden som utpekats med störst potential att utvecklas är:
Evenemang och möten;
Kulturaktiviteter.
Resultaten visar tydligt att evenemang och möten är de fokusområden som
respondenterna anser kommer att växa mest.Ytterligare en intressant observation är
att växa än kulturaktiviteter. Detta behöver inte innebära att kulturen är mindre viktig
utan kan bero på att kulturen redan idag är så stor och välutvecklad i området att
Figur 4 Områden med störst tillväxtpotential
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FÖRSLAG TILL SAMARBETSFORM

BJERKNE & CO KOMMENTAR:
Samarbetsprojekt har pekats ut som den mest önskade formen att fortsätta
samarbetet genom. För långsiktigheten och näringslivets inblandning är det avgörande
att kommunerna enas kring att skapa ett tydligt samarbetsavtal som reglerar
omfattning och inriktning av projektet.
I nästa steg är det Bjerkne & Co:s bedömning att den bästa lösningen är att den
operativa verksamheten integreras på lämpligt vis som en del av Göteborg & Co.

BJERKNE & CO FÖRSLAG:
Utarbeta ett samarbetsavtal som inkluderar:
Övergripande mål och vad parterna vill uppnå med satsningen
som till exempel ökad livskvalité samt att öka kommunernas

företag som verkar inom besöksnäringen samt ökad sysselsättning.

Kommunerna bör utse ansvarig arbetsgrupp för att ta fram förslag till
samarbetsavtal där extern hjälp kan vara relevant att använda som stöd.

Figur 5 Mest lämpliga organisationsform för Göteborgs Insjörike
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FÖRSLAG TILL ÄGARSTRUKTUR

näringslivet både ville och bör vara med som ägare av en gemensam
poängterades dock från det privata näringslivet att kommunerna kan vara

BJERKNE & CO KOMMENTAR:
Att Göteborgs Insjörike ägs av kommunerna och näringslivet samt blir en integrerad
del av Göteborg & Co (delägarskap alternativt samarbetsavtal) kan mycket väl
komplettera varandra.
Göteborgs Insjörike som en integrerad del av Göteborg & Co är mer ett val av hur
verksamheten operativt kan bedrivas och hur kommunerna inom Göteborgs Insjörike
kan få ut bästa möjliga resultat av insatt kapital.

Figur 6 Mest lämpliga ägarstruktur för Göteborgs Insjörike

BJERKNE & CO FÖRSLAG:
Samarbetsorganisation bör ägas gemensamt av kommunerna och näringslivet
genom ett så kallat private public partnership.
Operativt bör organisation om så är möjligt integreras på lämpligt sätt med
Göteborg & Co.

Det är enligt Bjerkne & Co:s bedömning klokt att nyttja den kompetens och
erfarenhet som Göteborg & Co byggt upp under många år.
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FÖRSLAG TILL FINANSIERINGMODELL

organisationen bör gå in med ekonomiska insatser, vilket gällde såväl den
initialt bör ta ett större ansvar, i synnerhet när det kommer till fasta kostnader

Figur 8 Företag/organisation, beredd att investera i projekt och aktiviteter
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FÖRSLAG TILL FINANSIERINGSMODELL

BJERKNE & CO KOMMENTAR:
Bjerkne & Co:s bedömning är att viljan att investera i samarbetet är hög. Detta
stärker bilden av att kommunerna och näringslivet vill fördjupa och öka samarbetet

BJERKNE & CO FÖRSLAG:
För att starta och driva en framgångsrik samarbetsorganisation behövs ett
underlag för bedömning av de ekonomiska satsningarna som krävs och hur
Det är ofta lättare och mer naturligt för den privata sektorn att gå in med
ekonomiska medel i tidsbegränsade projekt/kampanjer med tydliga mål.

Det krävs en viss miniminivå vad gäller den ekonomiska insatsen för att
verksamheten skall kunna bedrivas på ett meningsfullt sätt. För att ge någon
indikation tror Bjerkne & Co att det krävs åtminstone 3-5 mkr för de fasta

dock realistiskt att räkna med att kommunerna de första åren för stå för mer än
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FÖRSLAG TILL SAMARBETE MED GÖTEBORG & CO SAMT VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET

SAMARBETE MED GÖTEBORG & CO

SAMARBETE MED VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET

och utländska turister, är det rimligt att verksamheten samarbetar med företag
och organisationer som har lång erfarenhet av turism, besöksnäring och
I enkätundersökningen anser respondenterna att ett samarbetsavtal är det

samarbetsorganisationen på lämpligt vis bör bli en integrerad del av Göteborg

Ovan: Figur 10 Säkerställande av samarbete med Västsvenska Turistrådet
Till vänster: Figur 9 Säkerställande av samarbete med Göteborg & Co
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FÖRSLAG TILL SAMARBETE MED GÖTEBORG & CO SAMT VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET

BJERKNE & CO KOMMENTAR:
Ett djupare samarbete med Göteborg & Co är tydligt efterfrågat både av näringslivet och kommunerna. En förhandling och diskussion bör därför initieras med
representanter från Göteborg & Co. För att skapa bästa möjliga förutsättningar inför
en sådan förhandling är det viktigt för Göteborgs Insjörike att först bestämma vilka
områden och verksamheter som skall prioriteras högst samt vad Göteborgs Insjörike
vill ha ut av samarbetet.
Ett samarbetsavtal med Västsvenska Turistrådet bör fokusera på hur och i vilken
omfattning de kan stödja (ekonomiskt och kompetensmässigt) Göteborgs Insjörike vad
gäller produktutveckling och destinationsutveckling.

BJERKNE & CO FÖRSLAG:
Arbeta fram en tydlig bild av vad Göteborgs Insjörike vill ha ut av samarbetet
med Göteborg & Co samt hur samarbetet bäst organiseras för att uppnå detta syfte.

Bestämma storleksordningen på de resurser som kan investeras i samarbetet
med Göteborg & Co.

Skapa en tydlig handlingsplan för vad samarbetsorganisationen vill/skall göra och
har för mål. På detta sätta blir förutsättningar att få till stånd ett framgångsrikt
samarbete väsentligt bättre.

Utse ansvariga för förhandlingen med Göteborg & Co.
De ansvariga för förhandlingen med Göteborg & Co bör därefter inleda
förhandling om ekonomiskt stöd från Västsvenska Turistrådet.

Om förhandlingarna inte resulterar i en helt integrerad lösning bör alternativet
vara ett nära samarbete samt att Göteborgs Insjörike placerar några av sina
anställda på Göteborg & Co:s kontor.
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SAMMANFATTNING AV BJERKNE & CO FÖRSLAG

och näringslivet i Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille för att

SAMARBETSFORM

FINANSIERINGSMODELL

Det är ofta lättare och mer naturligt för den privata sektorn att gå in med
ekonomiska medel i tidsbegränsade projekt/kampanjer med tydliga mål.

Utarbeta ett samarbetsavtal som inkluderar:
Övergripande mål och vad parterna vill uppnå med satsningen
som till exempel ökad livskvalité samt att öka kommunernas

företag som verkar inom besöksnäringen samt ökad sysselsättning.

ÄGARSTRUKTUR
Samarbetsorganisation bör ägas gemensamt av kommunerna och näringslivet
genom ett så kallat private public partnership.
Operativt bör organisation om så är möjligt integreras på lämpligt sätt med
Göteborg & Co.
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dock realistiskt att räkna med att kommunerna de första åren för stå för mer än
För att starta och driva en framgångsrik samarbetsorganisation behövs ett
underlag för bedömning av de ekonomiska satsningarna som krävs och hur
Det krävs en viss miniminivå vad gäller den ekonomiska insatsen för att
verksamheten skall kunna bedrivas på ett meningsfullt sätt. För att ge någon
indikation tror Bjerkne & Co att det krävs åtminstone 3-5 mkr för de fasta

SAMMANFATTNING AV BJERKNE & CO FÖRSLAG

FÖRSLAG TILL SAMARBETE MED GÖTEBORG & CO
SAMT VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET
Arbeta fram en tydlig bild av vad Göteborgs Insjörike vill ha ut av samarbetet
med Göteborg & Co samt hur samarbetet bäst organiseras för att uppnå detta syfte.
Skapa en tydlig handlingsplan för vad samarbetsorganisationen vill/skall göra och
har för mål. På detta sätt blir förutsättningar att få till stånd ett framgångsrikt
samarbete väsentligt bättre.
Om förhandlingarna inte resulterar i en helt integrerad lösning bör alternativet
vara ett nära samarbete samt att Göteborgs Insjörike placerar några av sina
anställda på Göteborg & Co:s kontor.
Bestämma storleksordningen på de resurser som kan investeras i samarbetet
med Göteborg & Co.
Utse ansvariga för förhandlingen med Göteborg & Co.
De ansvariga för förhandlingen med Göteborg & Co bör därefter inleda
förhandling om ekonomiskt stöd från Västsvenska Turistrådet.

15

NÄSTA STEG

att utveckla ett starkt och långsiktigt samarbete mellan kommunerna samt
att utse en arbetsgrupp – som lämpligen knyter till sig extern expertkompetens
Förstudie framtagen av:

SAMARBETSAVTAL
Ett samarbetsavtal mellan kommunerna som säkerställer ett långsiktigt samarbete.
MÅL
Bestämma tydliga kvalitativa och kvantitativa mål för satsningen.
NÄRINGSLIVETS MEDVERKAN
Fortsätta att involvera näringslivet i arbetet och säkra medverkan
i organisationens arbete från de viktigaste företagen.
HANDLINGSPLAN
Ta fram en inriktning & handlingsplan för vad som anses viktigaste att
arbeta med inom de prioriterade områdena.Vad skall organisationen
operativt arbeta med inom evenemang och möten? Inom natur och
friluftsaktiviteter? Inom kulturaktiviteter? Detta dokument kommer
underlätta i förhandlingen med samarbetspartners så som Göteborg & Co.
EKONOMI

FÖRHANDLING MED SAMARBETSPARTNERS
Förbereda och genomföra förhandling med Göteborg & Co om integration
och samarbete. Genomföra förhandlingar med Västsvenska Turistrådet om
ekonomiskt stöd.
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Medverkande kommuner:

