
Hur blir Sverige en av de fem viktigaste destinationerna 2025? 

Toni kommentar: snacka om dravel, ytterligare pengaförstöring, och ingen av delegaterna 
finns kvar i näringen 2025 som inte har kapacitet få fram prognoser för kommande år 
Men för 2025 kan man lämna bestämda prognoser. 
 Låter som väderlekstjänsten som med bestämdhet kan ge prognoser om 50 år men inte för 
morgon dagen! 
Och vem betalar kalaset? Som alltid är det skattebetalarna som får rycka in för ännu en 
sagostund. När skall det bli stopp på galenskaperna? 
Tillväxtverket = Huvudverket? 

 
”Dags för Sörmland att stå värd för den sjunde nätverksträffen för det 
rikstäckande nätverket för regional turism! Den 27- 28 augusti 
genomför nätverket för regional turism sin andra av de årliga två 
återkommande träffarna. Mötet genomförs i regi av Sörmlands 
turismutveckling AB och äger rum i Nyköping. 
 
Nätverket för Regional Turism bildades 2006 i syfte att skapa en arena 
för i första hand förtroendevalda ledamöter och personer med 
styrelseuppdrag att träffas, ut-byta erfarenheter och diskutera 
gemensamma frågor kring utvecklingen av turism-industrin. Sedan 
dess har ytterligare sex sammankomster hållits och vi ser oss själva 
som ett etablerat nätverk för förtroendevalda ledamöter och ledande 
tjänstemän.  
 
Det övergripande syftet är att bidra till den svenska turismens 
långsiktiga utveckling. Nätverkets utgångspunkt är turismens status 
som näring, dess roll för regional utveckling och att det är den 
näringspolitiska arenan som ska prioriteras i samarbetet. Inom 
nätverket ska den politiska kopplingen särskilt markeras och att 
nätverket ska vara en naturlig kontaktyta för förtroendevalda med 
regionala uppdrag inom turism. Här ska ges tillfälle att diskutera och 
lyfta frågor av gemensamt intresse utifrån ägaruppdrag och som 
samordnare av strategisk utveckling i länen. Inom nätverket ska frågor 
kunna identifieras och med gemensamt formulerade uppfattningar 
föras vidare till andra intressenter och beslutsfattare. 
 
Fokus i Nyköping. 
 
På agendan vid träffen i Nyköping står bl.a. Svensk Turism; Nationell 



turismstrategi - uppstarten av arbetet med en strategi för 
besöksnäringen. Hur blir Sverige en av de fem viktigaste 
destinationerna 2025? Vilken roll kommer de regionala aktörerna att 
spela i utvecklingsarbetet? Medverkar gör Magnus Nilsson, ordf. för 
Svensk Turism tillika Vd för Kolmårdens djurpark samt Dennis 
Bederoff, Projektledare samt Turismansvarig vid Tillväxtverket (fd 
Nutek).  
 
Mats Hulth, Vd SHR, berättar som SHR:s nya roll som 
besöksnäringens gemensamma röst. 
 
Vidare sker uppföljning av tidigare diskussioner och kontakter med 
bl.a. Tillväxtverket, SKL och näringsdepartementet i frågor som berör 
turismen och dess roll som regional tillväxtfaktor i Sverige. 
 
På plats 
 
Närvarande den 27- 28 aug finns representanter för Tillväxtverket, 
SKL, SHR samt politiker och tjänstemän från 17 av Sveriges 
regioner/län. Från Sörmland deltar representanter från Nyköpings 
kommun, Regionförbundet Sörmland och Länsstyrelsen i 
Södermanlands län. 
  
  
 


