Rådslagsdeltagarnas svar på frågan: ”Vad skulle en
mer utvecklad besöksnäring i ditt område få för direkta
konsekvenser för just din verksamhet?”
• Flera jobb, bättre infrastruktur, mer levande närområde, mer attraktiv för tillväxt och lärande/utbildning
• Mer besökare, fler jobbmöjligheter, ökning av skatteintäkter. Mer resurser på tjänster som aktivt skulle
arbeta med samverkan och utveckling för besöksnäringen.
• Mer service för kommuninvånarna
• Arbetstillfällen direkt och indirekt
• Fantastiska möjligheter för entreprenöriella studenter att starta intressanta verksamheter.
• Lättare att rekrytera personal, ökad attraktivitet för området
• Bättre affärsmöjligheter.
• Mer strukturerad rekrytering
• Fler arbetstillfällen.
• Fler möjligheter för forskare och studenter att ta del av hotell och aktiviteter i närområdet. Ökad attraktivitet för oss.
• ”Jobb till unga, nya svenskar och de som står långt ifrån. Attraktionskraft . Utbyggd närservice”
• Bredband och internet försörjning
• Fler besökare ger mer pengar till att utveckla verksamheten som kan leda till ännu fler besökare. Helt enkelt en positiv spiral., Minskad ungdomsarbetslöshet.
• Möjlighet att sälja mer (Smiley face)
• Ökad omsättning och flervarbetstillfällen
• Ökad tillväxt och en ännu attraktivare stockholmsregion som leder till fler arbetstillfällen.
• Vinst i verksamheten
• Landsbygdsutveckling, fler arbetstillfällen på landsbygden. Det kräver infrastruktur, digitalt och transporter
• Högre attraktivitet för kommunen är winwin för alla, Ökade skatteintäkter ger mer till välfärden
• Ökat besökande och ökad omsättning, men också ett ökat krav på förbättrad infrastruktur.
• Fler besökare och eventuellt möjligheten till förlängd säsong.
• Ökad omsättning och fler arbetstillfällen
• Ökad tillgänglighet kollektivtrafik
• Positiv anda i kommunen
• Inkomster
• Fler arbetstillfällen, bättre kommunikationer, en större attraktivitet för kommunen!
• Mer jobb till ungdomar! Mer skatt till kommunen!
• Ökat antal människor som rör sig i kommunen och spenderar pengar. Fler jobb skapas
• Ekonomsk tillväxt, jobb och fler kollegor
• Fler arbetstillfällen, ökad lokalt serviceutbud, attraktivare kommun, fördelar för integration
• Det skulle direkt öka vår omsättning i och med vår anpassade produkt...
• Ökade skatteintäkter
• Mer arbete och högre skattebelastning. Men några procent även i kassan
• Högre sysselsättning
• Fler arbetstillfällen.
• Bättre tillgång till empiri
• Fler nationella och internationella kontakter som kan ge långsiktig nytta
• Vi kunde kanske börja ta betalt för den idag helt ideella verksamhet i Turinge-Taxinge Hembygdsförening.
Därmed utöka verksamheten.
• Fler arbetstillfällen, och fler instegsjobb för unga
• Attraktivare kommun/ region, Fler arbetstillfällen, Instegsjobben ökar!!!, Lockar nya invånare, Mer skatt till
kommunen, Serviceutbudet ökar, Underlättar integration!
• Fler företag som etableras och som kan anställa fler - vilket ju är bra för många
• Fler arbets- och konsulttimmar som mitt företag kan lägga inom besöks- och destinationsutveckling.

Rådslagsdeltagarnas svar på frågan: ”Har du några andra upplevelser av problem med kompetensförsörjning i
din verksamhet?”
• Folk vill ju inte jobba kväll och helg. Alla vill ju jobba vardagar 8-5. Omöjlig ekvation! Hela samhället bygger
på detta trots att en av de största branscherna verkar unbder övrig tid.
• Många viktiga jobb även i offentlig sektor är mer krävande än vad man kan tro. Att driva utveckling i ett
komplext intressentsystem är utmanande.
• Attityd o vilja att arbeta är viktigsre än kundksp. Då man bara vill ha intessanta jobb hos srbetsgivare som
skall ge har man missat hela piängen. Du får lön kunnsksp o erfsrenhet då du jobbar. Ett srbete består
många gånger av större delen mindre kul jobb med vissa delar som är intressanta. Jobbet o uuppgifterna
blirintressanta då du ger arbetsgivaren de som de söker
• Saknar snabba/korta kurser nära arbetsplatsen eller ute på arbetsplatsen inom ex. värdskap och kundbemötande som inte är allt för kostsamma. Kan man samarbeta mellan flera kommuner?
• Tillgång till attraktiva bostäder och skolor med god kvalitet samt att möta upptrissade lönenivåer.
• Låg rörlighet bland personal gör att ny kompetens ej tillförs. Inlåsningseffekt i trygga hörnet.
• Statens styrning av högre utbildning bör följa efterfrågan samt snabbt ändra inriktning därefter
• Ett ämne att fördjupa sig i för Södertörnssamarbetet. Bara en början på en stor utmaning! Kompetensförsörjning ett problem inom många brancher. Vi behöver tillsammans påverka utbildningsanordnare av olika
de slag
• Svårt att nå yngre med intresse för min verksamhet
• När det gäller ansvarstagande mm, har inte skolan ett ansvar? Får ungdomarna en grund i skolan?
• Inte alltid behov av heltider, utmaning att då vara attraktiv som arbetsgivare.
• Skojar du... vissa kategorier är det stor konkurrens om, men det finns antagligen mer som vi som arbetsgivare kan göra själva... attityden är viktig och mycket annat kan åtgärdas efter hand.
• Som liten kommun kunna behålla personal när det är konkurrens vad gäller olika yrken
• Vissa grupper slåss många om och lönenivåer drivs i taket
• Att det är så svårt att avskeda människor i sverige har en tendens att göra folk lata på jobbet
• Nej det är oftast attitydsproblem
• Jobbar även mot nyföretagare som vill driva något som bygger mer på fantasi än verklighet. Som vill skapa
en verksamhet som kretsar kring dem själva och INTE deras kunder.
• Genus. Många annonser bygger vidare på stereotyper om ”work hard och play hard”
• Säsongs jobb för och nackdel
• JA!!! Vår bransch bygger i stor del på arbete när andra är lediga, dvs kvällar och helger. Inte som mest attraktivt för de som skaffar erfarenhet i branschen och kanske samtidigt bildat familj.
• Många idag har drivkraft att tjäna pengar. Men inte ta ansvar, brinner inte eller vill jobba.
• Som politiker är det ett svårt klimat då det finns ett ökat politikerförakt och ett missnöje för etablissemanget vilket gör att färre och färre engagerar sig. Det ger en kompetensbrist i ett otroligt viktigt ledarskap i vår
demokrati på olika nivåer
• Hög omsättning, stor rörlighet
• Serviceinriktade
• Nej. Snarare insikt om orsak och verkan. Särskilt när du är i servicebranch.
• Svårt med kompetensmatchning. Man behöver inte vara civilingenjör för att vända hamburgare
• Kommun+ dialog med Svenskt näringsliv och syv = ger fler ungdomar som söker till dessa utbildningar.
• Lönerace mellan arbetsgivare skapar hög personalomsättning....
• Jobbar även mot nyföretagare som vill driva något som bygger mer på fantasi än verklighet. Som vill skapa
en verksamhet som kretsar kring dem själva och INTE deras kunder.
• Kompetensförsörjning ett problem inom många branscher
• Vissa grupper slåss många om och lönenivåerna drivs i taket
• Säsongsjobb för- och nackdelar

Rådslagsdeltagarnas svar på frågan: ”Mot bakgrund
av det som sagts här - har du någon idé om en destination, attraktion, event eller annat som du skulle vilja se
på Södertörn?”
• Väntar med spänning på besked från Dramaten och Operan om etablering i Fl:berg. Om inte, kanske bygga
scen ändå?
• En naturpark av högsta klass för Stockholms-, svenska och internationella besökare. Med spänger, bänkar,
restauranger, utkikstorn, guider etc. Tillgänglig med fossilfri kollektivtrafik.
• Att alla drar åt samma håll, Förenkla all byråkrati i kommunerna, OS
• Cykelturism över hela Södertörn, sätta ihop olika cykelpaket tillsammans, Fler konserter på Södertörn,
Gemensamma temaveckor som medeltidsveckan på hela Södertörn
• Sörmlandsleden
• Gillar ideen med kulinarisk Slottstur på Södertörn med guide - inklusive Tyresö slott - buss eller båt - musik
• Island hopping med unika aktiviteter på varje ö. Transport-> Sommar=båt vinter=skridskor, Skärgårdsfestival
fler mysiga, personligt inredda pensionat
• Som privatperson lättare att hitta smultronställena.
• Cykelleder - bygg ut o locka till aktiva resenärer, Matkaravaner & food tours
• Upptäcka den fantastiska naturen.
• Nöjeskvarter typ Slakthusområdet. Teater- och konsertscener, Nöjespark, undervattenspark, Turism kopplad till hållbarhet
• Burning man
• Matfestival som inkluderar alla kommunerna, Skapa ett kluster för husbilsturismen, Vikingaby
• Cykelleder , Event , Långfärdsskridskor många fina sjöar
• Dagsutflyktsmål av olika slag
• Fika/ äta uppleva från båten... , Fler arenor för workshop samverkan ! Utbyte av ideer! , Nära naturen upplevelser!
• Naturturism, fiskededtinationer, naturupplevelser.
• Ett vinter-OS 2026. En skidtunnel och ett stort och anpassat festivalområde för konserter och musikfestivaler.
• SSK i SHL
• Digital utveckling är key!, Gemensam digital plattform & app för att ge turister alternativ till aktiviteter.
• Fler event!, Gemensam besöksnäringskordinator
• Guidade turer med flera destinationer.
• Fler restauranger, event ryttar-vm, se fler attraktioner som sjunkna skepp, bättre marknadsföring
• Skidtunnel
• Ordna sightseeingbåtar i anslutning till anlöpen av kryssningsfartyg i Nynäshamn.
• En tydlig, välutrustad och professionell eventarena i Södertälje...
• Motorstadion för motorsport
• Kanalmuseum och Björn Borgmuseum i Södertälje.
• Mera guide turer. Alla utflyktsmål har en historia - även mellan målen!
•1 vecka/år = mat-,musik- och kulturfestival
• Dra ner på prestige o jobba tillsammans!! , Kul grejor! Samverka kring saker: t ex konstrunda. , Slå på
trumman med alla våra spännande sportevenemang!! , Utveckla ngt av det som finns, t ex vidareutveckla
Tyresö slott
• Fler övernattningsmöjligheter. Och en operafestival!
• ”Vinterljus på Taxinge Slott”. Ljussättamiljöer och koppla ihop det med upplevelser. Ex Nossan Ljusfestival
och Ljus och Kultur i Borgvik.
• En skidtunnel för Stockholms alla längdåkare (ex över 20 000 vasaloppsåkare)...tja, varför inte Sweden Rock
Festival i the Capital of Scandinavia (Smiley faces)!!
• Innovationsplats Södertörn, Vi har fått in väldigt mycket bra tankar via appen. Allt finns dokumenterat
redan nu. Gå gärna in och läs
• Vi behöver planera mer upplevelser & sälja mer tillsammans
• Natur- och kulturcentrum
• Gårdsförsäljning. Med ett modernare regelverk skulle Sverige och Södertörn kunna bli en framgångsrik
dryckesnation.

Rådslagsdeltagarnas svar på frågan: ”Efter den här
dagen – vad tycker du behövs för att utveckla besöksnäringen på Södertörn?”
• Nu har vi fått verktygen och nu är det bara att börja samarbeta. Steg 1 i mindre kluster så vi lär om varandras
styrkor och svagheter och sted 2 bygga våra styrkor som partners och inte konkurrenter
• Se till att målen är tydliga
• Mer resurser/tid på kommunl nivå att arbeta med besöksnäringsfrågor och samverka med företag inom
branschen för att utveckla mer aktiviteter för våra besökare
• Mer samverkan mellan kommunerna på Södertörn. Vaska fram Södertörns unika kvaliteter
• Göra besökare nyfikna på Södertörn
• Flemingsbergs station - fjärrtågen rusar ofta förbi
• Samarbete!!!
• Skavsta, Södertälje Syd och Flemingsberg är viktiga kommunikationspunkter, men har stora brister. Från
Skavsta till Södertörn saknas bra förbindelser. S:e Syd ligger halft...
• Mer samarbeten, pengar.
• Alla kan göra något, Eldsjälar och entrepenörer, Övernattningsmöjligheter på olika sätt, Se till att besökare
kommer tillbaka
• Vem har initiativet till nästa steg?
• Plattform för samarbeten
• Bland annat positiv inställning från kommuner, tillstånd, kommunal service mm
• Regionalt samarbete, investerare och modiga politiker! (Smiley face)
• Lättare och snabbare hantering av tillståndsärenden
• Gemensam besöksnäringsbroshyr/web, Gemensam turistmaterial, Gemesam msrknadsföring om besöksmål! Besökaren bryr sig inte om kommungränser, Stärka webben för besöksnäringen över hela södertörnsregionen
• Samarbete!
• Organiserade destinationer lokalt o regionalt. Förstå olika besökargrupper.
• En enad turistbroschyr i stället för 8 st.
• Ett tydligt samarbete lär av hur andra regioner gjort
• Mindre byråkrati.
• Samarbete och samsyn, samt respekt för varandras kompetenser och roller...
• Flera samarbeten
• En gemensam app
• Förenkla hanteringen av regler o krav i kommunerna
• Samarbete är ju aldrig fel
• En ny bokningskanal som matchar resmål med resenär. Anv typ samma tänk som resesajter, man klickar i
önskelistan o ett resmål kommer upp enligt deras önskemål
• Gemensamma mål
• Mer samarbete
• Någon sorts koordination. En övergripande grupp som fångar allt enskilt och får ihop det till helheter
• Bland annat positiv inställning från kommuner, tillstånd, kommunal service mm
• Paketerbjudanden - ridning/boende/grillbuffé eller olika företag som kommer samman med sina aktiviteter
• Våga satsa på galna idéer!
• Sammansätt tvärkommunala arbetsgrupper som i samverkan gör verkstad av uppkomna förslag
• Prioritera, inte försöka göra allt på en gång, ta fram lpångsiktiga handlingsplaner och sätta igång
• Mindre prestige
• Samarbete med Utflyktsvägen/Gröna Kusten
• Plattform för samarbeten
• Samarbete och samsyn, samt respekt för varandras kompetenser och roller...
• Att man kommer igång
• Länsorganisation för Stockholms län som jobbar med besöksnäringsfrågor etc
• Bättre rekrytering!

