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Redan idag är besöksnäringen en av landets mest framgångsrika branscher.
2015 omsatte besöksnäringen 282 miljarder kronor och sysselsatte 165.000 personer. 
Branschen har växt med 27 miljoner kronor om dagen sedan 2010 – och bara fortsätter växa!

Hur kan vi på Södertörn stimulera och vara med i den utvecklingen?
Södertörns Rådslag 2017 ägnar sig helt åt besöksnäringen. Hur ser den ut på Södertörn idag? 
Vilka framtidsmöjligheter finns det? Vad krävs det för att bygga upp attraktiva destinationer? 
Hur kan kommunernas politiker och tjänstemän bidra till branschens utveckling och hur kan vi 
samverka mellan myndigheter, företag, organisationer och akademi?

På Södertörns Rådslag 2017 får du svaren!
F.d. infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd talar inspirerande och framsynt på temat 
”Framtid för Södertörn”. Regeringens utredning om turism och besöksnäring redovisar vad man 
vill belysa. Vi får veta hur besöksnäringen ser ut på Södertörn idag och vad den innebär i form av 
ekonomi och arbetsmarknad för huvudstadsregionen.

Missa inte chansen att mingla och nätverka med kollegor från branschen. Få mängder av exempel 
och tips för framtiden om hur man bygger upp attraktiva, hållbara och lönsamma destinationer, 
hur man klarar kompetensförsörjningen och hur man kan samverka för att maximera näringens 
potential – från de minsta företagen till de allra största.

Välkommen till en verklig framtidsdag,
torsdagen den 30 mars på Taxinge Slott i Nykvarn!

För Södertörns Rådslag 2017

Tillsammans
för en växande besöksnäring

Bob Wållberg
Kommunstyrelsens ordförande (NP) 

Nykvarns kommun 

Ola Edström
Kommundirektör

Nykvarns kommun

Ta chansen att 
lära dig mer 

om en 
svindlande 

framtidsbransch!



Psst! Med hjälp 
av Södertörnsappen 

kommer du att kunna 
delta i paneldiskussioner, 

se program och 
mycket mer...

program
Stallet, Taxinge Slott, 30 mars

09.30	 Registrering,	kaffe	och	smörgås.

10.00	 Rådslaget	startar
 Moderator Lasse Karlsson sätter tonen.

10.15	 Inledning
 Bob Wållberg, kommunstyrelsens ordförande,  
 Nykvarn. Korta inledningsanföranden från de 
 arrangerande organisationerna.

10.45	 ”Välkommen	till	Taxinge”
 Taxinge Slotts Anne-Marie och Jan Fimmerstad    
 berättar i ord och bild om ”Kakslottets” fantastiska resa   
 från utdömt kråkslott till en attraktion med 275.000 
 besökare om året. 

11.05	 Det	visste	du	inte	om	besöksnäringen	i	Sverige!
 Kort film från Svensk Turism sätter branschen i perspektiv.

11.10	 ”Framtid	för	Södertörn”
 Fd infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd inspirerar om
 Södertörns utveckling i allmänhet och besöksnäringen i 
 synnerhet.

11.30	 ”Besöksnäringen	i	vår	närhet”
 Karin Voltaire, chef för Destination Södertälje,  
 klargör vårt utgångsläge – så här ser 
 besöksnäringen på Södertörn ut idag.

11.55	 Lunch	och	mingel

12.50	 ”Besöksnäring	 
	 –	motor	för	samhällsutveckling”
 Karin Malmström, Stockholms Handelskammare, 
 om besöksnäringens betydelse för regionen, 
 ekonomin och arbetsmarknaden.

 Regeringens utredningssekreterare Erika 
 Rosander redovisar uppdraget för ”Utredningen  
 om en sammanhållen politik för hållbar turism  
 och växande besöksnäring”.

13.20	 ”Hur	klarar	vi	kompetensförsörjningen?”
 Hanna Cederqvist från organisationen Företagarna om en  
 färsk rapport som tar upp utmaningarna med 
 kompetensförsörjning i branschen.

 Panelsamtal och frågestund med Hanna Cederqvist/ 
 Företagarna, Göran Andersson/Södertörns Högskola, Magnus  
 Widell/VD Gröna Lund/Park & Resorts, Elin Lydahl/VD Tom  
 Tits, Henrik Dider/HR-direktör Scandic Hotels, Max Dyrhage/
 Cheffle

14.05	 Kaffepaus	med	mingelframträdande

14.35	 ”Så	skapar	man	konkurrenskraftiga	 
	 destinationer”

 Inledning av Laila Gibson, f.d. VD för Visit Värmland, 
 ny samordnare för Vänersamarbetet.

 Panelsamtal och frågestund med Laila Gibson/
 Vänersamarbetet, Magnus Widell/VD Gröna Lund/Park 

 & Resorts, Pia Nelson Önfelt/Stockholm Archipelago och  
 Elin Lydahl/VD Tom Tits.

15.30	 ”Vad	händer	härnäst?”
 De arrangerande organisationerna och   
 kommunerna reflekterar över samarbete och  
 insatser runt besöksnäringsfrågorna på   
 Södertörn framöver.

15.50	 Summering
 Bob Wållberg summerar årets rådslag.

Under dagen har du som deltagare flera tillfällen att ställa 
frågor, komma med synpunkter, interagera med 
paneldeltagare och delta i samatalen.

Moderator:

Lasse Karlsson

Catharina Elmsäter-Svärd

Laila Gibson



En marknad med en oändlig potential att växa ytterligare!

Besöksnäringen öppnar närmast gränslösa möjligheter för företag, organisationer och myndigheter att öka den lokala 
attraktionskraften, samverka runt lokal och regional utveckling och – inte minst – skapa hållbara, lönsamma verksamheter. 
Trots att besöksnäringen redan idag är så stark är den fortfarande en ganska ung och spontan näring på Södertörn. Det finns 
stora möjligheter – men också stora utmaningar – i form av samverkan, destinationsutveckling, kompetensförsörjning och 
planering.

Det är detta årets upplaga av Södertörns Rådslag vill adressera. Hur vi tillsammans kan stärka besöksnäringen på Södertörn 
genom att små och stora företag, myndigheter, organisationer och utbildningsväsendet samverkar för att maximera 
näringens potential.

Södertörns Rådslag 2017 lovar att bli en konkret genomgång av besöksnäringens förutsättningar och framgångsfaktorer.

Rådslaget är helt kostnadsfritt för företag och gäster.
Alla information och anmälningsformulär hittar du på: www.nykvarn.se/sodertornsradslag. 

Om Södertörns Rådslag

Södertörns Rådslag genomförs årligen i samverkan mellan Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommuner och med stöd av organisationen Företagarna, 
Stockholms Handelskammare, KTH och Södertörns Högskola. 

På Södertörns rådslag samlas företagsledare, politiker, opinionsbildare, strateger och andra beslutsfattare 
för att både summera läget och lägga grunden till framtidens beslut. I år står Nykvarns kommun värd för 
rådslaget som har temat ”Besöksnäringen”.


