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Inrättande av Destinationsråd för
Roslagssamarbetet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens näringslivsutskott föreslår:
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna införandet av ett kommunöverskridande destinationsråd
för Roslagssamarbetet i enlighet med bilaga 1 under förutsättning att likalydande beslut fattas
i Österåkers och Östhammars kommuner.
2. Utse Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande till kommunens ledamot i
destinationsrådet.
3. Utse Mattias Larsson (Modern gastronomi), Erik Moberg (Eckerölinjen) och Lars Nylén
(Roslagens sjöfartsminnesförening och Landsbygdsrådet) till ledamöter i destinationsrådet
från Norrtälje.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Kommunstyrelsekontoret har haft ett uppdrag att bilda ett gemensamt destinationsråd för kommunerna
Östhammar, Norrtälje och Österåker. Målsättningen med samverkan är att öka antalet besökare till
Roslagen, öka kännedomen om Roslagen och att öka antalet sysselsatta inom besöksnäringen.
Utgångspunkt i arbetet kommer att vara den gemensamma besöksnäringsstrategin.
Rådet kommer att ha fyra ledamöter från varje kommun; en förtroendevald och tre representanter från
besöksnäringen.

Ärendet
Beskrivning
År 2018 genomfördes en extern utvärdering av Visit Roslagen. Utvärderingen utgick från tre kriterier;
förmågan att leda och organisera destinationen, förmågan att utveckla destinationens utbud över tiden
samt förmågan att marknadsföra destinationen.
Utvärderingen visade att Visit Roslagen är och har varit en god investering för besöksnäringen
och för kommunerna. Visit Roslagen har bidragit till professionalism och en stärkt
produktutveckling i besöksnäringen. Bolaget marknadsför destinationen väl och fungerar som
mötesplats. Utvärderingen visade samtidigt att den nuvarande lösningen för destinationssamverkan
inte är tillfredsställande utifrån ambitionsnivån. Därför rekommenderade utvärderingen att Visit
Roslagens verksamhet kompletteras med en bredare ansats för destinationsutveckling, ett
sektorsövergripande destinationsråd.
Vidare pekade utvärderingen på att det saknas en övergripande besöksnäringsstrategi för Roslagen
med tillhörande vision, målsättningar och handlingsplaner. Det försvårar utvecklingen av ett långsiktigt
och förtroendefullt samarbete mellan destinationens aktörer. Arbetet med att ta fram en
besöksnäringsstrategi för Roslagen har påbörjats och beräknas vara färdigt hösten 2021.

Mot den bakgrunden initierades ett arbete i syfte att etablera ett kommunöverskridande
destinationsråd med en bred representation och förankring i näringen. Destinationsrådet ska vara en
arena där representanter från de tre kommunerna, näringsliv och civilsamhälle gemensamt diskuterar
destinationsutveckling. Målsättningen med samverkan är att öka antalet besökare till Roslagen, öka
kännedomen om Roslagen och att öka antalet sysselsatta inom besöksnäringen. Utgångspunkt i
arbetet kommer att vara den gemensamma besöksnäringsstrategin.
Koppling till gällande styrdokument
Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram (2018)
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Inrättandet av ett destinationsråd bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser. De kostnader som
uppstår finns redan i kommunstyrelsens budget för destinationsutveckling. Från och med år 2022
kommer destinationsrådet att förfoga över de medel som rör roslagssamarbetet.

Förvaltningens analys och slutsatser
Tjänstemän från de tre kommunerna har samlats i en arbetsgrupp för att ta fram förslag på hur arbetet
med ett destinationsråd bäst skulle kunna organiseras. Förslaget baseras i stor utsträckning på hur
Stockholm Nordost är uppbyggt, ett frivilligt samarbete över kommungränserna. Det skulle vara möjligt
att exempelvis bilda ett kommunalförbund i enlighet med 9 kapitlet i Kommunallagen, en stiftelse eller
en ideell förening men efter en närmare granskning bedömdes att den typen av juridisk form inte är
ändamålsenlig för destinationsrådets verksamhet.
För att få en bra sammansättning av ledamöterna i destinationsrådet har hänsyn tagits till geografisk
spridning, behovet av att säkerställa en bred representation från olika branscher och kompetens från
både närings- och föreningsliv. Följande personer föreslås som ledamöter från respektive kommun:
Norrtälje
Erik Moberg, Eckerölinjen
Mattias Larsson, Modern gastronomi
Lars Nylén, Landsbygdsrådet m.m.
Östhammar
Kamilla Pettersson, Sunnanö camping
Johan Kanrell, Adventure North
Bengt Lindholm, Österbybruks herrgård
Österåker
Wiveca Frisell, Ljusterö företagarförening
Andreas Ljunggren, Österåkers GK
Camilla Bäckström, Runö möten & Event
I enlighet med bilagan föreslås även att varje kommun har möjlighet att adjungera en tjänsteman till
destinationsrådet.

Tidplaner
Destinationsrådet startar upp under år 2021. Förslag till besöksnäringsstrategi redovisas i september.
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Bilagor
Bilaga 1. Destinationsråd för Roslagssamarbetet
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