14.00 dag 2, 23 augusti - Uppdraget för den offentliga turistorganisationen i framtiden
Fråga från Kristina Lindström och Klara Börjesson Ahlkvist
Fantastiskt att vi har så många offentligt ägda turistorganisationer möter oss internationellt.
Fördel här när man jobbar med hållbarhet, hållbarhet är ett offentligt uppdrag.
Vem kan vår bransch? Kan vi lita på det politiska uppdraget.
Hur möte vi upp mot det polariserade samhället?
Behov av rätt uppdrag.
Härförare, skickliggöra och kunskapshöja. Hjälpa politiker rätt.
Överturism då får politikerna upp frågan, men hur får vi upp det på agendan tidigare.
Möjlighörare, beställare eller påhejare?
Möjliggörare – hur får kommer vi dit att det finns en Vilja vara med på hållbar
destinationsstrategi.
När fullt – inte absolut? Olika aktörer och kompetenser har olika nivåer.
Besöksnäring – prata turism eller näringslivsfråga?
Bro mellan olika förvaltningar.
Roll samordna, möjliggöra, hjälpa gå före och hålla ihop.
Har besöksnäringen alltid samhällets bästa för ögonen?
Hur säkerställer vi det – här kan det offentliga sitta i knät på näringen.
Vad är viktigt utifrån ett offentligt perspektiv och det uppdraget vi fått av politiker.
Anställningsavtal, kompetensfrågor.
Dialog och samverkan – representera hela branschen. Vad behöver vi? Men hitta en klok
gemensam röst.
Vad bör ingå i det offentliga uppdraget på lokal nivå? Ny typ av samhällsbyggarkontor, som
blir ett platsbyggarkontor. Civilsamhällets behov finns med. Flera perspektiv ska med.
Långsiktiga perspektivet centralt.
Ledarskapet för systemet och för platsens allmänna bästa för ögonen. Vi har internt arbete
att göra för att förstå de olika delarna i de offentligas uppdrag. Vi kommer in i sista stund och
det blir målkonflikter. Tillitsbaserad styrning fungerar inte.
Vi tar mer plats i samhällsutvecklarprojekt vilket gör att konflikter skapas. Vem är ytan till
för? Vems intressen kommer först? Hur skapar man en balans mellan offentliga civilsamhälle

och företag? Olika kompetens behövs struktur och vision - respekt för varandra. Viktigt med
förmågan att slägga in andra.
Mycket murar och gränser mellan olika platser och destinationsbolag.
Göteborg & Co delar med sig och är fantastiskt generösa en förebild.
När kommuner samarbetar måste alla fungera på alla sidor. Hur gör man när inte alla tar lika
stort ansvar. Flera kommuner, olika leveranssäkra. Göra hemläxa internt. Tillitsfullt
arbetssätt kräver detta. Ett ja och samarbeten förpliktigar.
Banvallsleden Halmstad-Bolmen-Alvesta-Carlshamn tydligt när man passerar gränser. Olika
skyltning hos olika markägare. Tråkigt intryck när man har så olika förhållanden. Lätt att
bygga en led, men svårt att ta hand om dem långsiktigt.
/vid pennan caz

