
Tillväxtverket svensk turisms nya huvudvärk? 

 

Tillväxtverket och Visit Sweden ska samordna verksamheterna 
inom de statliga myndigheter och bolag som arbetar för turism. 
Regeringen vill ta tillvara den tillväxtpotential som finns i den 
svenska turismen och har därför givit Tillväxtverket och Visit 
Sweden i uppdrag att samordna verksamheterna inom de 
statliga myndigheter och bolag som har betydelse för 
besöksnäringens utveckling. 
  
- Besöksnäringen växer starkt i hela Sverige. Det är en näring 
som har en enorm potential, inte minst i glesbygdsområden. Vi 
har länge önskat ta ett samordningsansvar och det är 
glädjande att vi nu kan sätta igång med det arbetet, säger 
Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet. 
  
Tillväxtverket och Visit Sweden ska tillsammans leda arbetet i 
en samordningsgrupp för destinationsutveckling och ökad 
tillväxt inom besöksnäringen. Tillväxtverket ska fungera som 
samordnande myndighet för det näringsfrämjande perspektivet 
i turistpolitiken.  
  
De nya myndigheterna Trafikverket och Trafikanalys, som 
bildas den 1 april 2010, kommer tillsammans med 
Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Rikstrafiken, 
Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och 
Vinnova att ingå i samverkansgruppen.  
 

Toni kommentar: 

Det handlar inte om ett aprilskämt, det är däremot rena 
skojeriet med våra skattepengar. Som om det inte räcker 
med alla utredningar under årens lopp, alla tidigare har 
landat i arkivet, och det gör den här också. Vad är det 
dessa myndigheter skall utreda som inte redan har 
utretts tidigare år? 

Det är skandalöst slöseri med skattepengar framför allt 
när vi har val inom 5 månader varför detta gäng 
knappast får något uträttat innan en ny regering med all 
sannolikhet inte kommer att fortsätta med den nu 



tillsatta utredningen. Ansvarslöst Maud Olofsson det är 
vad det är, det är som i Sovjet, varje obehaglig fråga 
som man inte har en susning om skall utredas. När ett 
alster så småningom kommer fram är detta förlegat 
eftersom vi till skillnad mot Sovjet inte har 100% 
planhushållning även om svensk turism inte är långt 
ifrån. 

Ni får alldeles gratis detta förslag till åtgärdsplan, 
varsågod det är bara att sortera och börja arbeta: 

http://www.toni-schonfelder.com/pdf/20090323-1.pdf    
Börja med och miljöpröva alla nya utredningar! Börja med att 
undersöka alla tidigare gjorda turistutredningar. 

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. 

 
 


