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Sammanfattning
Arbetet med regional strategi för hållbar besöksnäring inleddes redan innan pandemin
med enkät till alla besöksnäringsföretag och destinationsorganisationer. Sedan dess
har även företagen intervjuats, destinationsorganisationer, kommuner och länsstyrelse
har fått frågor via mail som de lämnat inspel på och slutligen har en arbetsgrupp
bestående av representanter från destinationsorganisationer och region tagit fram
innehållet till strategin ur allt det insamlade materialet. Region Västerbotten Turism har
utifrån det skrivit utkast som gått på remiss, och nu har utkastet justerats efter
remissrunda. Detta utkast bifogas.
Strategin för besöksnäringen i Västerbotten skapar en bas för de aktörer som verkar
här. Den visar ramarna för samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer
och formulerar en gemensam, övergripande riktning. Den är en startpunkt för varje
enskild aktörs formulerande av sin verksamhet och handlingsplan. En regional strategi
bygger på många aktörers inspel. Under förarbetet har material samlats in som rör
regionens möjligheter, behov och utmaningar. Dialogen har tydligt visat vägen till tre
teman som fångar Västerbottens attraktionskraft och som blir våra ledstjärnor under
den tid strategin gäller: natur, kultur och måltid.
Dessa teman är förankrade i hållbarhetsarbetet som etablerats i regionen. Den
regionala turismorganisationens arbete med hållbarhetsprinciper grundade på GSTCs
(Global Sustainable Tourism Council) system för hållbar utveckling och de globala
hållbarhetsmålen har kompletterats med destinationsorganisationernas och
kommunernas egna initiativ. Allt för att bygga långsiktigt hållbara strukturer där
verksamheter får stöd att utvecklas på ett livskraftigt och långsiktigt hållbart sätt.
En långsiktigt hållbar besöksnäring i Västerbotten utgår från fyra grundprinciper: Bra
för besökare, Bra för boende, Skapar arbeten och livskraftiga verksamheter och Sker
på naturens och kulturens villkor.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden fastställer regional strategi för besöksnäringen enligt
upprättat förslag.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden fastställer regional strategi för besöksnäringen enligt
upprättat förslag.
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