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• Det strategiska arbetet med 
styrkeområdet hållbar destination 

Richard Holm, näringslivsansvarig

• Utvecklingsarena Strömstad 
samordnar och vägleder 

Anja Sonerud, projektledare

• Projekt och satsningar inom 
besöksnäringen 

Åsa Massleberg, turistchef

• Platsutvecklingsprojekt med stöd från 
Västra Götalandsregionen 

Leon Eriksson, näringslivsutvecklare



Hur kan du som företag 
aktivt delta?

Vägen till en hållbar destination bygger på 

val av riktning och att vi gemensamt arbetar aktivt

Starkt entreprenörskap – vilja framåt – nya samarbeten – utsatt läge



Vad säger andra om vägen dit?

Hållbarhetsarbete såväl som 
destinationsutveckling kan bara 
lyckas i samverkan.

En framtidsresa som redan 
startat!

En attraktiv gränsregion och mötesplats 
vid havet. 

En internationell småstad med livskvalité, 
natur och friluftsliv i världsklass. 



Vår resa mot en hållbar destination

Tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin



En levande destination hela året!



Det strategiska arbetet
Richard Holm, näringslivsansvarig



MINIMERA PANDEMINS EFFEKT

BEHOVSBILD 
NULÄGESANALYS

STATISTIK
BYGGA MOTSTÅNDSKRAFT

KRIS OMSTÄLLNING
HÅLLBARHET:
EKONOMISK, 

EKOLOGISK, SOCIALT
FRAMTID 5 STYRKEOMRÅDEN

omställning utveckling



Kraftsamling - framtidens utvecklingsnod  

Handelsnav 

Hållbar 
destination

Grön 
logistiksymbios

Styrkeområden Omställning mot att: 

Handelsnav Möta nya köpmönster,  attrahera fler målgrupper, breddning 
av utbud- efterfrågan, e-handel

Hållbar destination Utveckla hållbar besöksnäring, ekoturism, co-working, co-
living, Bo leva och Verka i Norra Bohuslän

Marina och maritim 
näring 

Etablera, utveckla och växla upp: 
• vattenbruk, sjömat , land/havs-baserade odling (fisk, 

ostron, alger) 
• Marin teknik, fiskeflotta, infrastruktur

Grön logistiksymbios Möta upp grön omställning med miljöteknisk profil av 
transportkombinat: väg-sjöfart, spårbundet

EU:s yttre gräns Erbjuda ytterligare utveckling av spetskompetens inom 
tullhantering och tulldeklarering – import / export till EU. 
Utveckla samarbetet med Norge – näringsliv  



Lokal behovsanalys : steg mot utvecklingsnod

• Enkät till företagare

• Djupintervjuer

• Dialog företag och anställda

• Kartläggning regionalt: innovation, vilka stöd är nyttjade, 
företagsstrukturer, nätverk

• Handelsutredning

• Enkät till ungdom 

• Kompetensbehov

• Generationsväxling
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Utvecklingsarena Strömstad 
Anja Sonerud, projektledare



Samordnar och vägleder

En väg in till ett 30-tal 
samarbetspartners och aktörer

Du som företagare kan 
kostnadsfritt ta del av en rad 
initiativ

Ta kontakt – allt startar med dialog



Samverkan
Västra Götalandsregionen

• FoUU

• Näringslivsavdelningen

Fyrbodals kommunalförbund

Tillväxtverket

Länsstyrelsen

• Regionalt

• Naturum- Kosterhavets nationalpark

Arbetsförmedlingen 

• Upphandlade av AF Strömstad: Lernia, 
Ulrika Holmgren AB

• Företagsrådgivning 

Almi Väst

Position Väst

Svinesundskommittén

TSL Trygghetsfonden

Nyföretagarcentrum

Coompanion

Connect

IUC 

Miljöbron

Svensk Handel

Svenskt näringsliv

Visita

Lokalt 
• Köpmannaföreningen
• Företagarna
• Kosters Framtid 
• Företagsarenor Väst

LO Väst och Handels anställdas 
förbund

Göteborg Universitet

• Tjärnö 

• Handelshögskolan

Högskolan Väst

Karlstad universitet

Folkhögskolan Grebbestad

Uddevalla YH-utbildning

Sotenäs Symbioscentrum 

Innovatum science center

INSPIRIA science center

Halden kommune

Halden Næringsutvikling

Innovation Norway



Kompetens – en väg framåt

Sara Arvenberg
Skolchef gymnasium och vuxenutbildning
0526-195 44
sara.arvenberg@stromstad.se

Erika Carlsson
Studie- och yrkesvägledare Strömstad Vuxenutbildning
072-2013773
erika.carlsson@stromstad.se

Rekordstor utbildningskatalog 
Vuxenutbildningen 850 sökande

Fritt sök i 5 kommuner

Grebbestad FSK kock – lokala råvaror 
– blått fokus

Karlstad universitet

Pilot HögskoleVUX – Strömstad först i 
landet – platsgaranti Högskolan Väst

Ansökan YH-satellit Affärsutvecklare 
besöksnäringen

mailto:sara.arvenberg@stromstad.se
mailto:erika.carlsson@stromstad.se


Nyfiken på hållbarhet? 

Almi erbjuder gratis vägledning!

Framtidsgeneratorn 

Hur företaget ska växa hållbart och vara 
konkurrenskraftigt även i framtiden.

Utgår från dig och ditt företag oavsett 
om du har kommit långt i din resa eller 
om du står i början av den. 

Mer information och intresseanmälan 
jennie.bergius.eriksson@almi.se

mailto:jennie.bergius.eriksson@almi.se


Hållbarhetsutbildning – gratis demo

Agenda 2030-linsen - Miljöbron
Väst (miljobron.se)

Skapa genuin förflyttning mot en 
hållbar affärsmodell - avgörande 
att alla inom företaget, är 
utrustade med rätt kunskap, tänk 
och verktyg. 

Detta kallar vi för att ha en Agenda 2030-
lins.

https://miljobron.se/vast/agenda2030-linsen/


Lekfullt lärande? 
www.globalamalen.se/malkompassen/#
FN:s utvecklingsprogram (UNDP)



Tips – korta kurser – för företag

Som stöd till företag har det skapats ett 
initiativ som ger små och medelstora 
företag möjlighet att gratis ta del av 
utbildningar

 Utbildningarna startar i höst/vinter

 Kortare kurser

 Distansutbildning

 Ditt företags behov som står i centrum

 Olika behov inom ett och samma företag? Ni väljer 
själva vem hos er som önskar delta på vad. 

 Utbildningarna anordnas av Fyrbodals 
kommunalförbund (projekt Fenixz) 

digital marknadsföring, e-handel, säljkurs, 
livsmedelshantering, värdskapskurs, 
ekonomi, ledarskapsutbildning, 
programmering, HLR, bokföring etc. 

Anmäl ditt intresse senast 30 juni

Mer information och intresseanmälan 
rebecca.gren.ostlund@fyrbodal.se

0522-44 08 60

mailto:rebecca.gren.ostlund@fyrbodal.se


Välkommen

Välj mellan att besöka 
Utvecklingsarena Strömstad i våra 
lokaler på Västra Hamngatan 11, 
ses digitalt eller boka in oss för ett 
företagsbesök. 

För tidsbokning anja.sonerud@stromstad.se 0526-194 49 

mailto:anja.sonerud@stromstad.se


Projekt + satsningar besöksnäringen 
Åsa Massleberg, turistchef



Projekt och satsningar inom besöksnäringen i
Strömstad  - Vägen till en hållbar destination

Pågående 
hållbarhetsarbete och 
projekt

• Marknadsföring mot den svenska 
marknaden 2021

• Arbetet inom Ett Enat Bohuslän och 
konceptet Hållbarhetsklivet 

• Nya projekt 
• Status inför sommarsäsongen 
• Nyheter 2021 



Strömstadkampanj våren 2021

• Omställningsarbete, Svenska marknaden – både kort- och 
långsiktigt

• Syfte: Sätta Strömstad & Kosterhavet på semesterkartan för 
svenskarna – öka kännedom och intresse

• Gemensam satsning mellan Turistrådet, Strömstads kommun och 
lokala näringen 

• Målgrupp: Pigga, aktiva natur- och kulturintresserade livsnjutare; 
barnfamiljer och par 55+. Geografiskt: Mellansverige 

• Kanaler: Annonsering i social media görs via Strömstad 
Infocenters sociala kanaler Strömstad & Kosterhavet med 
destinationswebben www.vastsverige.com/stromstad  som 
landningssida

• Lyfta fram vår havsnära stad, Kosterhavets nationalpark och 
outdoorupplevelser

• Start v.17 

• Kick-off med Bröderna Haaks livespelning i slutet av mars



Topp 3-annonser Strömstadkampanjen



Strömstad topp-10 Årets Sommarstad 2021!



Ett Enat Bohuslän 
– fokusområde Hållbar destination 

• Strömstad och Tanum ansvariga

• Övriga fokusområden: vandring, cykling, 
myndighetsutövning

• Kosterhavet pilotområde i Västsverige 
tillsammans med Hornborgasjön

• Hållbarhetsklivet – Västsveriges initiativ 
för en hållbar besöksnäring

4 principer:
1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

2. Bra för både boende och besökare

3. Fler besökare när och där det inte är fullt

4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

• Presentationer och beslut i samtliga 
kommunstyrelser i Bohuslän 

• Energi & Klimatomställning –”Watts in it 
for me?” – uppstartskonferens för det 
gemensamma hållbarhetsarbetet i 
Bohuslän – december

• Implementering av Hållbarhetsklivet 

• Nominering till Årets Hållbarhetskliv

• Stötta och uppmuntra lokala initiativ

• Lokala workshops hösten 2021

- nuläge och handlingsplan



Lokalt samarbete ska bidra till 
hållbarare besöksnäring i Kosterhavet

Kosterhavets nationalpark och fem lokala aktörer inom 
Strömstads besöksnäring ska samverka för att skapa en 
hållbarare besöksnäring i Kosterhavet. 

I dagarna signerades partneravtal mellan nationalparken 
och Koster Adventures, Kosterhavets Ekobod, Kust Event, 
Lagunen Camping & Stugor och Pensionat Ekenäs Koster.

Mål för hur de på fem års sikt ska utveckla sitt hållbarhetsarbete 
- utveckla erbjudanden till sina gäster. 

En speciell logotyp i sin kommunikation som visar att man är en 
del av Kosterhavets nationalpark. 

Tanken med partnerskapet är att områdets natur- och 
kulturvärden förmedlas och bevaras på ett säkert och 
inspirerande sätt.



Projekt hållbar besöksnäring i Väst

o Besöksnäringen hårt drabbad i Fyrbodal

o Finns utvecklingsbehov rent generellt för att skapa 

en hållbar näring och attraktiv bransch

o Projektet ska bidra till företagens omställning, så att de kan nå 

nya marknader och målgrupper och skapa nya möjligheter för en 

hållbar turism och hållbar besöksnäring.

o Projektets hållbarhetsfokus ska bidra till att både företagens 

konkurrenskraft stärks och att de 17 globala målen i Agenda 

2030 nås.

o Vinning av paketering (ekonomiskt, ekologiskt och socialt)

o Kostnadsfri komptetensutveckling för företagen

o Uppstart med Marcus Eldh, Wild Sweden,  våren 2021



Projekt hållbar besöksnäring i Väst 
Aktiviteter september 2021- april 2022

Inspiration –
Upplevelserummet

Inspiration –
Destinationsutveckling

Inspiration –
Cykelturism

Inspiration – Hike and 
Bike

Coaching Hackaton Utbildning via Fenixz Värdsskap



• Det nya projektet Hållbar Kunskapsturism vill 
synliggöra forskning och lokala miljöprojekt i 
norra Bohuslän och ge besökaren ytterligare 
anledningar att besöka området. 

• Stöd beviljat från Tillväxtverket på drygt 1 
miljon kronor.

• Kopplat till Tjärnö Marina laboratorium och 
Kosterhavets Nationalpark samverkar Tanums 
och Strömstads kommuner kring spännande 
projekt med havskolonilotter och Scary
Seafood. 

• Efter projektets slut ska ett koncept för 
samverkan och kommunikation kring Hållbar 
Kunskapsturism ha formats, med förslag till 
utformning av ett gemensamt manér för 
digital plattform/showrooms hos aktörerna i 
norra Bohuslän med möjlighet att dela 
konceptet till fler.

• Lokal inventering sommaren 2021



Inför sommar och höst 2021

• Förhoppningar om en bra säsong

• Infocenter/Turistinformationen öppet dagligen 

• Webb, sociala kanaler, magasin, besökskarta

• Infopoints

• Sommarvärdar, Trygg plats

• Nyheter: Svinesundsbron 75 år, 
Glamping, DaftöLand

• Evenemang! Ola Salo, Bohusfestivalen,

Lejonruset, Koster Swimrun



Platsutvecklingsprojekt BID



BID (Business improvement district)
Samverkansmodell 
Kommun, företag och civilsamhälle 
Skapa mer attraktiva platser

• BID är en beprövad processmodell som 
genomförts på många platser med goda 
resultat

• Processen innefattar 6 olika steg – 18 
månader, juni 2021 till november 2022

• Mål att skapa en handlingsplan med 
gemensam finansiering

• Stöd och delfinansiering Västra 
Götalandsregionen

BID projekt 
”Strömstad stadskärna med omland”





Skicka in din logotyp

I juli står kulturhuset Skagerack 
öppet för allmänheten.

Havet i centrum – livet i fokus

Vårt attraktiva Strömstad 

För oss som bor här och för de 
som besöker staden sommartid 

Logo skickas till 
maria.kvarnback@stromstad.se

mailto:maria.kvarnback@stromstad.se
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