
1,* 

Awilow  
FALKENBERG 

ozplgaiu 

Falken'orgs komr-nun 

2012 -111- .  20 

02611-9/ — go 

Turismstrategi 
for Falkenberg 
2012-2022 

s v,t .kikty, vvvvvv 	I '  - 

	

 

111 .111 	111. 	113 WI 

1. 	
Nolowe, 	,L , 	!tut 	■IfiA,.11.N 	111..  L 	111 IP III 611  ,N1 Ill DI BE,;.;  rMIIPZI I 1 	p 

lioNlIgggrJ4 
.A 

• _ 	

sit ' 
;.% 

• 	 tl.!-vPF7 

s+. 	 *4412-1/-W-4.'' 

v2-4-4qWw*,4446 
.44p. 	s 	kts 

Foto: Christel Lind 



Denim strategi initierades av Falkenbergs Turist AB som i en skrivelse till Falkenbergs kommun 
onskade att kommunen skulle to initiativet till att bilda en grupp mcd uppdraget att utforma en 
turismstrategi. Kultur- och fritidschefen tick i uppdrag att samordna och Leda uppdraget &An 
kommunens sida tillsammans tiled Falkenbergs Turist ABs VD. Strategin skall faststallas av 
kommunfullmaktige och revideras vid bchov. 

Strategigruppen 
Anders 13engtsson, evenemangs- och ungdomschef, Falkenbergs kommun 
Inge Emanuelsson, stadsbyggnadschef, Falkenbergs kommun 
Helene l,is-Glader, kultur- och fritidschef, Falkenbergs kommun 
Ulf Mazur, Falkenbergs Turist AB 
Ingela Molander, VI), Falkenbergs Turist AB 
Catharina Rydberg-1,41, aringslivschel, Falkenbergs kommun 
Gerd Stenstrom, ordrorande, Falkenbergs Turist 
Magnus Wernersson, Falkenbergs Turist AB 
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En strategisk plan f6r turismen i 
Falkenberg 2012-2022 
13esoksnAringen Ar den Miring som bidrar till turismkonsuintionen. Turism omfattar mAnniskors 
aktiviteter Mir de reser till och vistas pa andra platser utanfor sin vanliga omgivning for kortarc tid An 
ett ar for fritid, afrarer eller andra syften (FNs definition). 

Turismkonsumtion utgor en del av forsaljningen hos fbretagen i besoksnaringens olika delbranscher, 
medan andra dclar av RirsAljningen inte ar turisinkonsumtion. Delta visas schematiskt i figur 1 nedan 
(ur Nationell Strategi for svensk besoksnaring) 

Schematisk skiss over Turistkonsumtionen i besoksnaringens fOretag 

"Genom att faststalla en vision och strategier for utvecklingen okar forutsattningarna fOr att bedriva ett 
effektivt och framgangsrikt arbete som motsvarar kommuncns mojligheter och bchov. Ett bra 
samarbete Indian politiker, tjanstemAn och turismnaring At- en fortitsattning for att lyckas. Att ha en 
strategi for turismithringen kan var y  ett verktyg att sammanfora motstridiga intressen samtidigt som 
den kan tydliggora arbetsprocessen med att utveckla turisinnAringen." (ForTur). 

Turismens roll for Falkenbergs kommun spelar en stor roll vad gAller tillvaxt, omsAttning och 
Det sir en av de viktigaste nAringarna att utveckla for att skapa fler arbetstillIallen och 

okad tillvAxt. Turismens export yarde nationellt uppgick 2010 till 87,1 miljarder och den totala 
turistkonsumtionen i Sverige var 254,4 miljarder kronor (Till yiixtverket/SC13). Falkenberg liar 0,44 % 
av befolkningen men nastan I % av Sveriges samlade turismomsiittning. 
2010 omsattc turismen I Falkenberg 2, 4 Mkr och ga y  1 700 arbetstilliiillen. 
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Ma°let 
Malet är att Falkenberg ska fram till 2022 dubblera omsattningen till 5 Mkr inom 
turistnaringen. 

Den stora unnaningen framat ar att starka kvaliteten och reseanledningarna. 1 detta arbete krays 
kunskap om marknadens efterfragan, erfarenhet av fOretagsstod, coachning och konsekvent 
myndighetsutovande for att lyckas, varfor dessa fragor hanteras i samordning mellan aktorerna. 
Finansieringen av drift och utveckling av det turistiska Falkenberg kommer att krava arlig dialog och 
ansvarsfordelning mellan aktorerna. 

Turiststrategin ar en strategisk plan for Falkenbergs turismutveckling och visar vilken inriktning 
aktorerna bor arbeta efter. Strategiplanen bor brytas ned i en arlig handlingsplan inom berorda 
verksainhetsomraclen. 1 strategin tydliggors ansvarsomraden inom olika ornraden. Ansvar i delta 
ayseende innebar inte alt man ensam ska genoinfOra all y  aktiviteter, det ar manga olika aktorer som 
levererar dclar i utvecklingsarbetet. Dareinot visar agarskapet vein som driver pa fragan och 
processen. 

Falkenbergs Turist 
Falkenbergs Turist liar ansvar att marknadsfora Falkenberg som besoksort. Det films dock stora 
syncrgieffekter av att synliggora Falkenberg som besoksinal, som plats att arbeta och bo pa och som 
etableringskommun. litt gemensamt arbete for att tydliggora varumarket Falkenberg behovs. 
Falkenbergs Turist tiger ansvaret for destinationsmarknadsfOringen av Falkenberg. De tiger processen 
alt to fram en arlig marknadsforingsplan for Falkenberg, inklusive budget och finansiering. Marten tas 
fram i strategiskt partnerskap riled naringen, kommunen och Ovriga tongivande aktorer. 
Falkenbergs Turist tar tillsammans med Falkenbergs Naringslivs AB fram planer for kvalitetssakring, 
produktutvcckling och kompctensutveckling for besoksnaringen. 
Falkenbergs Turist bar i uppdrag alt forankra strategin till naringens aktorer. 
i'illsammans med arrangorer skall det skapas en arsplan Over evenemang och Ovriga sasongsbundna 
aktiviteter. 

Falkenbergs Naringsliv AB 
Falkenbergs Naringsliv Al) ansvarar rcir gemensamt beslutade insatser riktade till bcsoksnaringens 
foretag i affarsutveckling. Stimulera till naringslivssamverkan. Falkenbergs Naringslivs AB ska 
stimulera och forenkla foretagande inom bland annat besoksnaringen. 

Falkenbergs kommun 
Forvaltningarna inom Falkenbergs Kommun skall forankra strategin och oinsatta den till egen 
verksainhet kopplat till dc Overgripande malen saint beakta turismen i planeringsarbetet. Falkenbergs 
Kommun skall uppinuntra roreningslivets dclaktighct i evenemang och arrangemang i 
marknadsforingen av Falkenberg. 

Utvardering och uppfoljning 
Upploljning och utvardering iir ett lopande arbete under genomforandet av planen. Det är ett arbete 
som miiste ske i flera olika tidsperspektiv. I den strategiska malforniuleringen sans mal pa 10 ars sikt. 
Strategic kommer att lopande brytas ned i handlingsplaner med mal pa arsbasis. 
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Visionen 
En vision är en bill av ett onskvart framtida tillst5nd. Var vision är det vi star tor, baserat p5 den 
gemensaninia bill av vart Village och framtida potential som vi tillsammans har arbetat Pram. 

Visionens syfte är att vara var interna ledstjiirna som ger oss energi, riktning for utveckling och 
marknadsforing av turismen i Falkenberg. 

Falkenberg skall genom ett aktivt vardskap bli en av Sveriges framsta 
turistkommuner. 

• Ailed Falkenberg ayses held kommunen, dens invanare och naringsidkare. 
• Aktivt innebar att vi ar proaktiva, vagar la ass fir, hilt(' nya vagar och losningar. 
• Viirdskap innebar for oss all besokare kiinner sig sedda och valkomna. Alla som mOter 

besokare cir stolid vardar och ambassadorer for Falkenberg. 
Bli Or all vi vet all vi ante ar (let annu, men alt vi liar en stark ambition alt utvecklas och bli 

Sveriges freimsta innebOr all vi inciter oss gentemot rikssnittel, men vi agerar Oven 
intern ationellt 
Turistkominumar en kommun dit twister viiljer att aka och vara likasa utgeir turismen ar ett 
viktigt onirade som bade kommun, naringsliv och de boende nasar pa, saint Or en sjolvklar 

,faktor i kommunens overgripande planer och mill. 

Profileringen av Falkenberg som turistdestination med 	det 115r", liar varit Niart fokus i den liar 
processes. Det handlar dels om att fOrst5rka det som Falkenberg redan ar kant for, dels oil att utveckla 
nya associationer pa gamla marknader. Profilen ska fr1imja var positionering och skapa tydlighet i vara 
prioriterade malgruppers medvetande. 

Fokusom raden 
N5r det griller vart utbud i form av produkter och tjanster behover vi bli tydligare. Det inneb5r att 
bland annat identifiera vilka teman vi har i Falkenberg. Miiimiskor reser idag alit mer utifran sina 
intressen och varderingar, nagot vi maste beakta och underlatta for. Genom tydliga teman kan vi ocksa 
skapa reseanledningar under nya sasonger. Vi !Waste vara oppna och Iyhorda for treader! 

Hav och strand 
Utveckla positionen som Sveriges riviera i enlighet med g5Ilande strandplan. 

Evenemang 
Evenemangen i Falkenberg, bade smA och stora, ar en viktig komponent i sthrkandet av 
attraktionskraften. Evenemang fungerar som ett skyltainster for vart utbud, d5r vi har en mojlighet att 
komma i kontakt med nya kunder och skapa ett intresse hos dem. Evenentangen 5r ocks5 
varumarkesbyggande d5 de har verkningar under en betydligt langre tid 511 sjalva evenemanget varar. 
Evenemangen ger en okad synlighet i needier och starker majligheten att Falkenberg nyttjas som 
framtida resmal. l'Oreningslivets och andra arrangorers roll for att skapa evenemang ska uppmuntras. 

Shopping 
I)ra nytta av Gekas unika dragningskraft for att na ut till de miljontals besokare som komnier till var 
destination saint fa deal att stamina I1ingre i konimunen och finna andra aktiviteter. 
Lyfta frail vara gardsbutiker tiled bl.a. hall5ndskt mathantverk. Utveckla innerstadens attraktionskraft. 
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Fiske, skog och sjo 
Fritidsfisket ar en av de vanligaste och mest uppskattade friluftsaktiviteterna med motiv som 
avkoppling, naturupplevelse, social gemenskap och rangst rOr det egna hushallet. Fritidsfisket har stor 
betydelse fir turistnaringen, ca 6 miljoner personer ar aktiva fritidsfiskare i Norden (enl. European 
anglers aliance) Ca 100 000 fritidsfiskare i Sverige engagerar sig i ideellt fiskevardsarbete vilket ar en 
forinsattning for fisketurismen. fierting projektet och Atrans laxfiske ar viktiga faktorer ur bade turism 
och folkhalsoperspektiv som ska tas vara pa och utvecklas. 

Cykel 
Lyfta fram befintliga och framtida cykelleder saint cykelvagar i marknadsforingen av Falkenberg som 
besoks- och boendeort. 

Husbil 

Det [inns i dagslaget ca 56.000 husbilar i Sverige och i Europa ca 1.300.000.1 Sverige liar antalet okat 
med drygt 25% under 2011. 
Vi skall se dessa som potentiella besokare och utveckla mojligheten till tier attraktiva stallplatser Rir 
husbilar i saval inlandet som vid kusten. 

MHO 

Synliggora den genuina naturen och det skOna klimatet saint framhalla ekoturism. Ekoturismen tar 
hansyn till den lokala miljon och befolkningen for att fa en hallbar utveckling genom ekologiska och 
ekonomiska aspekter. Detta kan ()ash rcirknippas med naturupplevelser av skilda slag. 

Idrott och HaIse 
1 samarbete med naringsliv och foreningar underlatta for idrott- och halsoturism nar det bl.a. gaiter 
mojligheter till trailing, paketering med boende och upplevelser. 

Tillganglighet 
"'Tillganglighet innebar att varor, tjanster, miljoer och system ar fitkomliga och kan anvandas av alla 
arbetstagare, medborgare och konsumenter oa ysett funktionsairmaga." (1-landisam) 

Tillganglighetsaspekten for en destination ror gastens hela upplevelse av destinationen, frail hur man 
kan soka information om platsen och boka sin resa och upplevelse, till 11111 .  man hittar och tar sig till 
och runt i Falkenbergs Bela turistomrade. En annan del av tillganglighet 5r den rent fysiska 
mojligheten for alla att bo, ata och uppleva saker i Falkenberg. Tillganglighetsfragorna ar centrala 
en destinations utveckling. Fragorna om tillganglighet omfattar en mangd aktorer, varav vissa inte ens 
har sate pa destinationen. De kan ocksa vara lag- och regelstyrda pa central niva, vilket Or dem svara 
att arbeta med pa det lokala och regionals planet. Tillganglighet ar darrOr en av de fragor som 
aktorerna bar ett gemensamt ansvar for och [Baste drivas i strategisk samverkan. Tillganglighet handlar 
ocksa om att forenkla bokningsbarheten pa natet, ha generosa oppettider, tydlig skyltning och 
information. 

Hallbarhet 
flallbar turism bar vi dehnierat som "turism som bevarar natur- och kulturresurser, nar det lokala 
samliallet bar accepterat turism som en onskvard flaring och 112ir turismrciretag 	vaxa och 
utvecklas pa king sikt". Det innebar ocksa att besokarna crhaller hogkvalitativa produkter och att 
destinationen inte bryts ner pa grund av overexploatering. 
Redan nu ligger Falkenberg langt framme med ett aktivt arbete room miljofragorna. 
I lallbarlietsperspektivet skall vara vagledande for utvecklingsinsatscrna i enlighet med visionen om ett 
hallbart vaxande i Falkenberg. 
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Avslutning 
Parterna som arbetat med strategidokumentet ser det som v51digt viktigt att Turismens roll i 
Falkenberg lyits fram. Med en stark och tydlig vision ska arbetet med turismutvccklingen prioriteras i 
de arliga handlingsplancrna. En utvecklad turism kommer att skapa fler arbetstillfallen och en fortsatt 
utveckling av besoksnaringen i Falkenbergs kommun. 
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