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Inledning 
I slutet av 2015 tog Näringslivs- och utvecklingskontoret initiativ till att 
tillsammans med kommunens turistbyrå genomföra en förstudie med 
målsättningen att kartlägga besöksnäringen i Bollnäs kommun. Arbetet 
genomfördes genom drygt 60 djupintervjuer med aktörer inom besöksnäringen 
från närings- och föreningslivet. I dessa intervjuer framkom ett antal 
arbetsområden och exempel på aktiviteter som lyftes fram som idéer för vad vi 
tillsammans kan arbeta med för att skapa utveckling för besöksnäringen i 
Bollnäs kommun. Detta har sammanställts i en handlingsplan för utveckling av 
besöksnäring i Bollnäs kommun.  
 
I besöksnäringen finns en stor tillväxtpotential som är av stor betydelse för 
Bollnäs kommuns framtida utveckling. Den är även en perfekt 
inkörsport till arbetsmarknaden för ungdomar och personer 
med utländsk bakgrund.   
Besöksnäringen har en avgörande roll som jobb- och  
integrationsmotor vilket gör näringen väldigt viktigt i det 
regionala utvecklingsarbetet. Den sysselsätter många 
människor med utländsk bakgrund (30%) och ungdomar 
(25%).  Näringen består av många små- och medelstora 
företag och står inför stora utmaningar när det gäller att 
säkerställa framtida kompetensförsörjning.  
 
I Bollnäs finns ett stort antal entreprenörer och näringsidkare 
som  bedriver företag inom besöksnäringen. Till detta finns 
även ett stort antal föreningar som bidrar till den goda 
utvecklingen inom turismen och som tillsammans med 
näringen skapar en intressant miljö för tillresande. Genom 
handlingsplanen förtydligar vi fokusområden och exempel på 
aktiviteter som vi tillsammans kan genomföra för att uppfylla 
några av de önskemål som lyftes fram i förstudien ”Hur mår besöksnäringen i 
Bollnäs kommun och hur ser den på sin framtid”.  
 
De sociala aspekterna i utveckling av besöksnäringen är viktiga för att skapa 
stolthet och attraktionskraft för Bollnäs. Inte bara för besökare utan även för 
andra målgrupper som t ex  potentiella företagsetableringar eller nya invånare. 
Handlingsplanen är en del av genomförandet Bollnäs kommun 
näringslivspolitiska program. Den är även en del av den regionala 
utvecklingsstrategin och är ett instrument för att arbeta med strategins fyra 
målområden Hållbara samhällen, samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad 
ekonomi, breddat näringsliv och hållbar arbetsmarknad samt ökad kunskap och 
innovation.  Målsättningen med handlingsplanen är att skapa förutsättningar för 
fler att starta företag inom besöksnäringen, att de företag som finns utvecklas 
och att det skapas fler arbetstillfällen. Att föreningslivet får förutsättningar att 
utveckla sina verksamheter och de arrangemang de anordnar. För att nå detta 
har ett antal fokusområden och aktiviteter valts ut som t ex utveckla turistbyrån, 
skapa plattform för samverkan, information via digitala infartsskyltar, arbeta 
med branschförnyelse mm.   
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Syfte 

Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra arbetssätt och processer  för arbetet 
med att skapa långsiktigt hållbar utveckling av besöksnäringen i Bollnäs 
Kommun.   

Målsättning 
Målsättningen med handlingsplanen är att bidra till långsiktigt hållbar 
utveckling av besöksnäringen och arbetet med att skapa en attraktiv kommun att 
leva, verka och besöka. Vår målsättning med att utveckla besöksnäringen är att 
det leder till att fler väljer att besöka vår 
kommun vilket leder till fler gästnätter, 
att det startas nya företag, att de 
befintliga företagen utvecklas och  att 
det skapas nya arbetstillfällen. Utöver 
detta ger arbetet kring effekter som t ex 
ökad lokal stolthet, ökad 
attraktionskraft, ökad inflyttning mm. 

Organisation 
Arbetet med att genomföra 
handlingsplanens intentioner ska ske 
genom samverkan mellan Bollnäs 
kommuns förvaltningar. I första hand berörs kommunikation och media, 
näringslivs- och utvecklingskontoret samt turistbyrån Bollnäs. Dessa bär 
huvudansvaret för att handlingsplanens intentioner efterlevs. Arbetet ska 
återkommande avrapporteras till en av kommunen utsedd styrgrupp samt en 
referensgrupp med representation från näringsliv- och föreningsliv. Uppföljning 
sker årsvis och rapporteras till kommunstyrelsen senast november varje år.  
 
Näringslivs- och utvecklingskontorets fokus är att stimulera och möjliggöra 
utvecklingsinsatser. I arbetet ingår att informera, vägleda och ge råd. Möjliggöra 
och ge förutsättningar för tillväxt i näringen, nya initiativ, nya nätverk mm. De 
ansvarar även för samordning mellan kommunens förvaltningar och handel i 
besöksnäringsrelaterande frågor.  
 
Kommunikation och media tillhandahåller plattformen bollnas.se. De ansvarar 
för informationsspridningen via kommunens digitala skyltar samt grafiskt arbete 
som t ex annonsutformning.  
 
Turistbyrån marknadsför och synliggör kommersiella och icke kommersiella 
besöksmål samt sevärdheter. De ansvarar för in försäljning och uppdatering av 
aktivitetskalendern, produktion och distribution av turistbroschyr. Turistbyrån 
ansvarar även för utveckling och drift av kommunens infopoints.   
 
Arbetet ska ske enligt den Regionala utvecklingsstrategis nycklar för 
förändring. Ägarskap, Ledarskap, Samhandling och Utforskande.  
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Framtagande 
Under 2016-2017 gjorde Näringslivs- och utvecklingskontoret en förstudie, 
”Hur mår besöksnäringen i Bollnäs kommun och hur ser den på framtiden”. 
Förstudierapporten baseras i stor utsträckning på de drygt 60 djupintervjuer som 
genomfördes med olika föreningar och företag som arbetar i och omkring 
besöksnäringen. I dessa framkom en stor mängd synpunkter på insatser som 
aktörer från närings- och föreningsliv ansåg skulle bidra till en positiv 
utveckling av besöksnäringen. Dessa synpunkter och önskemål har utgjort 
grunden för handlingsplanen.  
 
Utöver det har studiebesöks gjorts hos tre kommuner för att dra lärdom av andra 
kommuners arbete med handlingsplaner för arbete med 
besöksnäringsutveckling. Dessa kommuner valdes ut baserat på allmänna 
rekommendationer kring vilka som ligger i framkant inom besöksnäringsfrågor 
med olika bakgrund och förutsättningar. En stor kommun, en mellan och en 
liten. Utöver det har en stor mängd handlingsplaner gåtts igenom för att dra 
lärdom om uppbyggnad och vad som är rimligt i en handlingsplan och det 
efterföljande arbetet.  
 
Näringslivs- och utvecklingskontoret har ansvarat för framtagandet av 
handlingsplanen. Synpunkter har inhämtats från kulturenheten samt 
kommunikation och media.  
 

Fokus Värdskap/Utbildning 
Det goda värdskapet är en viktig grundsten i att skapa en positiv utveckling 
inom besöksnäring.  För att få ett 
positivt och framgångsrikt 
värdskapsarbete är det av yttersta 
vikt att alla är involverade oavsett 
om man representerar kommun, 
näringsliv eller föreningsliv. Alla 
måste ta sin del av ansvaret samt 
se nyttan av ett gott värdskap. 
Konkurrensen är global och det är 
bara genom bra kundbemötande 
som vi kan bli trovärdiga och 
skapa mervärden för både 
invånare och besökare.  
 
Värdskap är inte bara mötet mellan människor utan gäller även infrastruktur, 
tillgänglighet och att det ser rent och snyggt ut när besökaren kommer hit. Alla 
ska känna sig välkomna både som medborgare och besökare. 
 
Hela resan är en upplevelse, där kommunen är destinationen och varje möte 
med gästen sätter sin prägel på hela upplevelsen. Utmaningen ligger i att kunna 
erbjuda kombinationer av olika aktiviteter mm, att skapa mervärden och 
marknadsföra varandra. Detta betyder att samverkan är av yttersta vikt och är en 
nyckelfaktor i vårt arbete.  
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För en fortsatt utveckling av besöksnäringen i Bollnäs kommun är utbildning av 
yttersta vikt. Det kan vara utbildning inom specifika områden men även mer 
övergripande för att underlätta företagens behov av utbildad arbetskraft. I 
förstudien har företag påvisat specifika yrkesroller där bristen på personal är 
akut. Detta är inte något som är unikt för vår kommun utan något som 
återkommer hos i stort sett alla kommuners arbete.  
 
Exempel på aktiviteter 

- Utbildning i marknadsföring och försäljning. (NOU) 
- Samverkan och utbildning inom värdskap. (NOU, turistbyrå) 
- Skapa kontaktvägar för näringslivet till utbildningsanordnare på olika 

nivåer.(NOU) 
- Studieresor i utbildningssyfte (NOU) 
- Öka innovationsgraden hos näringen genom samarbete med 

innovationsaktörer, regionalt och nationellt. (NOU) 

Fokus Företagsutveckling 
För att ha ett levande näringsliv är det viktigt att de företag som finns 
vidareutvecklas och växer samtidigt som det startas nya. Företagsutveckling 
sker genom t ex utveckling av företagens vision, mål, strategi och ledarskap. 
Andra sektorer kan bidra till att skapa 
en miljö som underlättar för 
näringslivet. Kommunen ska arbeta 
för att tillsammans med näringslivet 
skapa ett positivt företagsklimat, 
föreningslivet kan bidra genom att 
samverka med näringslivet i samband 
med t ex evenemang.  
 
Det som händer i omvärlden har blivit 
allt viktigare för kommunen och 
näringslivets utveckling. Därför är det 
viktigt att lyfta blicken och identifiera 
trender som kan komma att påverka 
vår framtid. En förutsättning för att Bollnäs ska utvecklas som 
besöksdestination är framgångsrika framtidsorienterade företagare. Utan dem 
upphör destinationens förmåga att tillhandahålla upplevelser, god service, mat 
och boende. 
 
Exempel på aktiviteter: 

- Genom olika insatser skapa möjligheter för företag att ingå i 
företagsutvecklande insatser som t ex Mentorprogram, styrelseutbildning 
mm. (NOU) 

- Arbeta med att underlätta möjligheterna för branschförnyelse genom  tex 
studiebesök, omvärldsbevakning mm. (NOU) 

- Bidra till att skapa möjligheter till för företag inom besöksnäring genom 
att bjuda in till nätverkande och erfarenhetsutbyten genom exempelvis 
företagsturné, företagarcafé mm. (NOU) 

- Stimulera entreprenörskap och nyföretagande genom exempelvis starta 
eget kurser och nyföretagarrådgivning mm NOU) 
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- Nätverk inom olika områden för att skapa synergieffekter (NOU) 
- Genomföra insatser som stimulerar näringslivet att använda 

digitalisering som möjlighet till utveckling av sitt företag.  (NOU) 

Fokus Infrastruktur 
Goda kommunikationer och en välfungerande kollektivtrafik är viktiga 
förutsättningar för lokal och 
regional utveckling samt höjer 
kommunens attraktivitet. 
Kommunen ska strategiskt finnas 
med i projekt och sammanhang för 
att bevaka och främja 
besöksnäringens intressen och 
utveckling. Destinationsutveckling 
skall alltid beaktas i framtagande 
och genomförande av olika former 
av utvecklingsprogram. En god 
infrastruktur bidrar i stor 
utsträckning till att skapa en miljö 
som underlättar för utveckling hos 
både företag och föreningar.  
 
Exempel på aktiviteter 

- Utveckla infopoints (turistbyrån) 
- Utveckla information via digitala infartsskyltar (Kommunikation och 

media) 
- Utvecklad aktivitetskalender (turistbyrån) 
- Arbeta med ökad tillgänglighet t ex skyltning, öppettider, parkering, 

handikappanpassning etc. (NOU) 
- Utveckla insatser som synliggör och stärker funktionella samband 

mellan städer, samhällen och landsbygd. (NOU) 

 

Fokus Kommunkontakter 
Företag inom besöksnäringen är 
beroende av ett bra företagsklimat 
för sin utveckling. Tillsammans med 
kommunen skapar man ett gott 
klimat. Grunden i detta är 
möjligheten till samtal, att det finns 
arenor där företag kan bli sedda och 
hörda. Genom detta skapas en 
förståelse mellan det offentliga och 
näringslivet som leder till ett bättre 
klimat. Även föreningslivet är 
beroende av goda kontakter med 
kommunen för att få förutsättningar 
att driva och utveckla sin 
verksamhet.  
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I Bollnäs kommun ska företag och föreningar känna att man blir sedda och 
hörda och att det är ett tillåtande klimat som stimulerar till nyfikenhet och 
uppmuntran. Detta leder förhoppningsvis till framtida investerar i t ex nya och 
existerande boendeanläggningar, i restauranger och i nya turistiska upplevelser. 
Det ska vara tryggt, enkelt och smidigt att etablera eller investera i Bollnäs och 
kommunen ska alltid verka för ett bra företagsklimat.  Det handlar också om att 
Bollnäs kommun och andra aktörer med myndighetsutövning ska klara av att ge 
existerande företag en bra och snabb service. 
 
Exempel på aktiviteter 

- Genom företagsbesök vara in lyssnande till företagens vardag, vilka 
önskemål och behov de har i samverkan med kommunen. (NOU) 

- Utveckla en behovsanpassad turistbyrå. (turistbyrån) 
- Destinationsutveckling i utvecklingsplaner. (NOU) 
- Vid behov bjuda in till informationsträffar kring ämnen som  

översiktsplan, tillståndshantering, upphandling mm. (NOU) 

 

Fokus Samverkan 
Kommunen har en samordnande funktion i turismfrågor. I detta ligger ett ansvar 
att utveckla nätverk och stärka banden med och mellan näringslivet och 
föreningslivet. Samverkan gäller huvudsakligen på det lokala planet men det är 
också viktigt att upprätta goda relationer med lokala, regionala, nationella och 
internationella aktörer.  
 
Samverkan är viktig för att besöksnäringen ska utvecklas. Det gäller mellan 
företag, mellan företag och 
föreningar och med  kommunen. 
Genom samverkan skapas 
synergieffekter som bidrar till 
ökad tillväxt. 
 
Exempel på aktiviteter 

- Utveckla 
samverkansprojekt. 
(NOU) 

- Göra studiebesök hos 
anläggningar och aktörer 
både i och utanför 
kommunen som visar på 
goda exempel. (NOU) 

- Kommunen ska vara facilitator och göra det möjligt för företag och 
föreningar att träffas. Det kan ske i mindre grupperingar och större 
samlingar för att utbyta idéer, som i sin tur leder till utveckling och 
samverkan. (NOU) 

- Entusiasmera aktörerna att dra nytta av och förstärka de 
marknadsplatser som erbjuds. (NOU) 
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Fokus Föreningsutveckling 
Föreningslivet är viktig för en fungerande besöksnäring. Genom föreningar 
skapas reseanledningar som t ex idrottsevenemang, kulturevenemang mm. Idrott 
och kultur bidrar till besöksnäringen med stora och mindre evenemang som drar 
mycket folk till kommunen. 
Evenemang genom föreningslivet är 
viktiga för tillväxten inom 
besöksnäringen och är ett redskap för 
att utveckla och marknadsföra en plats, 
både för invånare och besökare.  
Genom att underlätta för föreningar i 
deras arbete med att vara arrangörer 
ger vi förutsättningar för en utveckling 
av besöksnäringen. Vi ska arbeta 
målmedvetet för att skapa en miljö som 
underlättar för arrangemang och 
tillsammans med föreningslivet 
utveckla konceptet kultur- och idrottsturism.  
 
Exempel på aktiviteter:  

- Evenemangsplanering (turistbyrån) 
- Gemensam kommunikation (kommunikation och media) 
- Samordna marknadsföringen, evenemang, boende och aktiviteter med 

föreningarna. (turistbyrån) 
- Engagera föreningar och lokalbefolkningen till de evenemang som 

anordnas. (NOU) 
- Skapa mötesplatser för olika former av föreningar i syfte att stärka 

samverkan mellan civilsamhället, närings- och föreningslivet. (NOU) 
 


	Inledning
	Syfte
	Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra arbetssätt och processer  för arbetet med att skapa långsiktigt hållbar utveckling av besöksnäringen i Bollnäs Kommun.

	Målsättning
	Organisation
	Framtagande
	Fokus Värdskap/Utbildning
	Fokus Företagsutveckling
	Fokus Infrastruktur
	Fokus Kommunkontakter
	Fokus Samverkan
	Fokus Föreningsutveckling

