
RTS som fick ansvaret att bilda TRIP som skall underlätta kontakterna för 
småföretagen inom turistbranschen 
 
 
Sveriges bussresearrangörer skickade till TRIP och bad dem medverka i frågan om en ändring 
av resegarantin för bussresearrangörerna, ett enkelt problem torde det ha varit, då det inte 
kostar samhället ett enda öre utan istället ger bussresearrangörerna chansen att åter ägna sig åt 
att arrangera resor istället för att dribbla med banker och kammarkollegiet om storleken av 
resegarantin. Bussresearrangörernas förslag är en enhets garanti för resor i Sverige / Norden 
för kalenderåret 50.000 kr och för resor ut i Europa 100 – 500.000 kr beroende på 
omfattningen av planerade resor med turistbuss. Detta kan justitiedepartementet besluta utan 
problem utan att behöva gå till riksdagen, Sedan kan man avvakta EU direktivet som kommer 
– dock vet ingen när – där det bereds en ny resegaranti förordning som skall vara lika för alla 
länder. 
 
Jag bad en av branschens mest kunniga journalister kommentera varför TRIP inte gör något 
trots flera påminnelser. 
 
Hej Toni 
Det är ju knappast någon hemlighet vad jag tycker om RTS. Och bussarrangörernas problem 
understryker bara det jag säger till alla som vill höra på. Hela verksamheten i och runt RTS är 
en stor luftballong där man på ett genialt sätt lurar Tillväxtverket och andra tondöva i 
branschen att man fortfarande är en branschorganisation med specialkompetens. 
FD näringsminister Olofssons utspel på TUR för några år sedan att man skulle samordna de 
statliga insatserna för besöksnäringen och samtidigt skapa ett utvecklingscentrum hade ju 
varken då eller nu någon som helst förankring i branschen. Att RTS under div namn och med 
en ordentlig slant från skattebetalarna har fått uppgiften betyder inte att man på något sätt 
märkt någon skillnad visavi statliga myndigheter eller att utvecklingscentret har bidragit med 
någonting annat än en exklusiv hemsida. 
Så att du skulle kunna få någon som helst praktisk rådgivning från Jan Lundin i ditt ärende är 
nog ett önsketänkande. Jag och de flesta med insikt i svensk turism betraktar relationen 
mellan Tillväxtverket, Näringsdepartementet och gänget runt Lundin som en stor bluff. 
Men man är bra på att ordna fester på skattebetalarnas bekostnad. 
 
Häpp, kan det vara så här illa och ingen agera från branschen? 
 
 


