
Maud Olofssons nyhetsbrev 
  
Fler ska få upptäcka upplevelselandet Sverige! (toni kommentar efter 
artikeln) 
 
Fler ska ges möjlighet att upptäcka Sverige som ett 
upplevelseland. Den nyheten presenterar jag i dag tillsammans 
med infrastrukturminister Åsa Torstensson på TUR-mässan i 
Göteborg. Ett nytt partnerskap sjösätts nu för att samordna 
myndigheter att utveckla nya och gamla resmål här i Sverige. 
Initiativet innebär att vi samordnar alla våra berörda myndigheter för att 
utveckla nya och gamla destinationer och få fler att upptäcka vilket 
fantastiskt land Sverige är. En plats dit företagaren vänder sig för att få 
kontakt med myndigheter och privata aktörer med uppdraget att stötta 
turistnäringens utveckling. Jag gläds åt att vi nu tagit detta initiativ. För 
det ska vara enkelt för den lilla företagaren att få tillgång till 
kompetensutveckling, affärsnätverk, mötesplatser och hjälp att hitta 
finansiering för att utveckla sin verksamhet. 
Tillväxtverket och VisitSweden får i uppdrag att leda ett samarbete 
tillsammans med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Rikstrafiken, 
Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Vinnova och 
den nya myndigheten Trafikverket. Tillsammans med näringen och 
regionerna ska dessa aktörer främja partnerskap för 
destinationsutveckling. 
Besöksnäringen är viktig för Sverige och ett prioriterat område för oss i 
Alliansregeringen. Under vår mandatperiod har hittills gjorts mycket för 
att stärka den. Över 170 åtgärder har genomförts för att skapa ett 
företagsklimat i världsklass, VisitSweden har fått 170 miljoner kronor 
extra under mandatperioden för marknadsföring av Sverige som 
turistland och Alliansregeringen har antagit en strategi för att stärka 
utvecklingskraften i Sveriges landsbygder. Därtill genomförs en stor 
satsning på "Sverige - det nya Matlandet".  
 
Maud Olofsson 
Näringsminister 
 

Toni kommentar: 

Nu skall det utredas igen, en rad myndigheter skall vara 
med, och som alltid är det myndigheter som inte 
prestera något, samtliga är order mottagare utan 
kunniga människor som valt ett arbeta på ett jobb utan 
krav på resultat, sålunda utan kunskap, utan känsla för 



företagandet och så blir det som det alltid blir, en hundra 
sidig rapport som är intetsägande som inte leder till 
annat än fortsatt stillestånd trots alla löften om 
motsatsen. De personer som sätter sig i denna utredning 
ni borde börja med att läsa denna pdf 
http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20090323-1.pdf   

 

 men börja med det viktigaste befria den svenska 
resebranschen från resegarantin när ändå över 60% inte 
omfattas av den. Den hindra varje form av utveckling och 
så fundera över varför alla stora incomming arrangörer 
lämnat Sverige? och varför ni fått uppdraget utan egen 
kunskap? Politisk galamatior där ministern dopa folket? 

Förstår ni detta har ni kommit en bra bit på väg.  
 

Vem miljötestar dessa myndigheter som förbrukar ton vis med papper utan 
något konstruktivt resultat? Ja, jag bara fråga? Vem tar fram en kalkyl vad alla 
kommande möten, resor runt världen, kaffedrickande samt luncher och 
övernattningar kommer att kosta? Eller handlar det om arbetslivs åtgärder för 
undersysselsatta myndigheter?  
Nu kan gruppen legalt resa till Bali, Australien, New Zeeland, USA och Hawaii 
för att ta möta turistfolket från respektive land. Kul för dom, katastrof för oss 
som skall betala idiotin. 

 
 


