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Klimatsmarta resor i besöksnäringen 

Beskrivning av ärendet 

År 2010 lanserade Svensk Turism en nationell strategi för svensk 
besöksnäring med visionen om en fördubbling av näringens omsättning 
vilket skulle göra den till Sveriges nya basnäring. Därutöver finns ett 

nationellt mål om en fossilbränsleoberoende transportsektor 2030. Med 
bakgrund i detta och faktumet att Kalmar län i allmänhet och Öland i 

synnerhet är en plats med en stark besöksnäring, har ett projekt för att 
hantera utmaningen med klimatpåverkan skapats.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 juni 2019. 
Utkast till Projektbeskrivning, daterad den 5 jul 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Besöksnäringen är en av Ölands största näringar som sysselsätter ett stort 
antal personer. Samordningen av den gemensamma marknadsföringen och 

destinationsutvecklingen i övrigt är kommunövergripande. Besöksnäringen 
är ganska trendkänslig, men Öland som destination har stått sig relativt väl 
under lång tid. Hållbarhet, klimat och de globala målen får ett allt större 

fokus inom alla samhälleliga sektorer, och de nya generationerna blir allt 
mer medvetna, och gör konsekvensanalyser av alla sina val. Besökarna till 

Öland under hela året tenderar att anlända med bil, då ön saknar 
tågförbindeler och kollektivtrafiken med buss till vissa delar av ön lämnar en 
del övrigt att önska.  

Detta resmönster gäller inte minst under Ölands skördefest som är ett av de 
viktigaste evenemangen under året. Den har kraftigt bidragit till en 

förskjutning av besökstrycket, utökade öppettider på sensommaren, vilket i 
sin tur har lett till ökade arbetstillfällen. Samtidigt bygger konceptet på att 
besökarna tar sig runt på hela Öland under en begränsad tid. De flesta väljer 

att göra det i egen bil, där inte alla sittplatser är fyllda, med trafikkaos som 
följd. Detta riskerar att skapa en negativ upplevelse för besökarna. 

Om Öland vill fortsätta vara den reseanledning som delar av destinationen 
har klarat att upprätthålla under mer än hundra år, bör en tydligare strategi 
för klimatsmarta resor, och en stöttning av besöksnäringsföretagens 

omställning till ett mer hållbart företagande vara en prioritet. Utöver de 
klimatsmarta effekterna i projektet talar erfarenheter för att det kommer att 

skapas ytterligare nätverkssynergier med de andra pilotområdena i projektet, 
Glasriket och Astrid Lindgrens värld. Tillsammans med Öland utgör dessa 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-06-18 

Dnr 

KS 2019/000350 

Sida 

2(3) 
 

 

länets viktigaste dragare, och gemensamma erfarenheter och synsätt dem 

emellan kommer ytterligare utveckla regionens besöksnäring. 

Medel kommer att sökas ur regionala utvecklingsfonden. Region Kalmar län 
kommer att vara projektägare. Ölands kommunalförbund genom 

turismorganisationen är föreslagen att vara samverkanspartner för Ölands 
del. Det finns planer på att söka medfinansiering även från Ölands 

Sparbanksstiftelse förutom Borgholms och Kalmar kommuner. 
Ansökningsomgången till regionala utvecklingsfonden stänger 9 september 
vilket omöjliggör alternativa beslutsdatum. En detaljerad budget är under 

framställning. Det är viktigt att det bilagda utkastet till projektansökan, också 
behandlas som ett sådant. Det bifogas endast som fördjupningsläsning. Med 

tanke på ovanstående föreslår förvaltningen ett inriktningsbeslut om ett tak 
på medfinansieringen från Mörbylånga kommuns sida om 100 000 kr/år i tre 
år, 2020-2022. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Ett tänkbart alternativ till beslut är ett lägre budgettak än de föreslagna 
100 000, men då det sannolikt påverkar den ekonomiska insatsen även från 
övriga aktörer, finns anledning att anta att projektbudgeten skulle bli så 

utarmad att det tänkta projektet blir ogenomförbart. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förvaltningen har varit del av arbetsgrupp under arbetet med projektansökan. 
Löpande kommunikation har skett mellan förvaltningen och för projektet 

aktuella intressenter. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Projektet förväntas ha positiv påverkan på såväl trygghet och säkerhet som 

folkhälsa. Syftet med projektet är att minska resandet med fordon som drivs 
med fossila bränslen, och öka det kollektiva resandet i så stor utsträckning 
som möjligt. Om antalet fordon på våra vägar minskar, bör rimligen antalet 

trafikolyckor också minska. Ovanstående åtgärder kan även påverka 
arbetsmiljön för vissa yrkesgrupper positivt. Övriga perspektiv påverkas 

sannolikt inte i någon riktning. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningens förslag om medfinansiering av projekt Klimatsmarta resor i 

besöksnäringen, godkänns.   

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Susanne Bredesjö Budge 

Näringslivsutvecklare 

Fattat beslut expedieras till: 

Region Kalmar län 
Carolina Gunnarsson 
Box 601 

391 26 Kalmar 
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Ölands turismorganisation 

Johan Göransson 
Träffpunkt Öland 102 
386 33 Färjestaden 

 
Ölands Skördefest 

Pia Axelsson 
Storgatan 1 
387 31 Borgholm 
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Klimatsmarta resor i besöksnäringen 

 
1. Uppgifter om projekt 

 

1.1 Projektets namn 

Klimatsmarta resor i besöksnäringen – exempel från Småland och Öland 

 
1.2 och 1.3 Datum för projektstart och projektslut 

Start 2020-01-01. Slut 2022-12-31. 
 
1.4 Län och kommuner som omfattas 

Kalmar och Kronobergs län; Borgholm, Emmaboda, Lessebo, Mörbylånga, Nybro, Kalmar?, 
Uppvidinge och Vimmerby kommuner. 

 

1.5 Typ av projekt 

Demonstrationsprojekt 

 
1.6 Har projektet sökt finansiering ur minst två programområden?  

Nej 
 
1.7 Sammanfattande projektbeskrivning (max 4000 tecken) 

 
x 

2. Uppgifter om sökande 

2. 1. Organisationsnummer 

2 2 Organisationens namn 

Region Kalmar län 
2.3 Juridisk form 

2.4, 2.5, 2.6 Organisationens postadress, postnummer, ort 

2.7 Arbetsställenummer 

2.8 Arbetsställets namn 

2.9, 2.10, 2.11 Besöksadress, postnummer, postort 

2.12 Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? 

2.13 Omfattas er organisation av lagen om offentlig upphandling eller annan 

upphandlingslagstiftning t ex LUF? 

2.14 Ev. beviljat stöd utbetalas till ert… Ange nummer för valt betalningssätt 

2.15 Kontakt sökande 

2.16 Kontakt projektledare 

2.17 Kontakt Ekonomi 
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3. Samverkanspart 

Kommentar:  
Att vara samverkanspart innebär att man har en egen budget, dvs tar egna kostnader, 

ansvarar för genomförandet av specifika aktiviteter samt rapporterar till projektägaren (som 
i sin tur rapporterar till TVV). Hälften av samverkanspartens godkända kostnader erhålls 

därefter från TVV. Samverkanspart och projektägare skriver ett avtal sinsemellan, som 
reglerar processen.  
 

En samverkanspart kan lägga in hela sin personalkostnad i projektbudgeten, medan arbetstid 
från andra samarbetsparter bara kan räknas till schablonkostnad.  

 
Samverkansparter: Nybro kommun (Glasriket) och Ölands Skördefest eller Ölands Turism 
(Öland). 

 
Partnerskap/medfinansiärer: Astrid Lindgrens Värld, Borgholms kommun, Emmaboda 

kommun, Framtidsföreningen Löttorp, Glasriket AB, Lessebo kommun, Mörbylånga kommun, 
Kalmar kommun?, Nybro kommun, Region Kalmar län (projektägare), Region Kronoberg, 
Uppvidinge kommun, Ölands Skördefest, Ölands Turism, Ölands Sparbanksstiftelse, företag 

från besöksnäringen m.fl.  
 

3.1 Organisationsnummer 

212000-0753 

3.2 Samverkanspart  

Nybro kommun 

3.3 Juridisk form  

3.4, 3.5, 3.6 Postadress, postnummer, ort  

Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro 

3.7 Är samverkansparten momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?   

3.8 Omfattas samverkansparten av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 

upphandlingslagstiftning, till exempel LUF?   

3.9 Arbetsställenummer  

19131424 

3.10 Arbetsställets namn 

Nybro kommun   

3.11 Kontakt medsökande  

Susanne Stockman, susanne.stockman@nybro.se 

3.12 Kontakt projektledare, om relevant 

Susanne Stockman, susanne.stockman@nybro.se 

3.13 Kontakt ekonomi   

NN, nn@nybro.se 

3.1 Organisationsnummer 

3.2 Samverkanspart  

Ölands Skördefest eller Ölands Turism 

3.3 Juridisk form  

3.4, 3.5, 3.6 Postadress, postnummer, ort  

3.7 Är samverkansparten momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?   

3.8 Omfattas samverkansparten av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
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upphandlingslagstiftning, till exempel LUF?   

3.9 Arbetsställenummer  

3.10 Arbetsställets namn    

3.11 Kontakt medsökande  

3.12 Kontakt projektledare, om relevant 

3.13 Kontakt ekonomi   

 

4. Bakgrund och omvärld 

 

4.1 Bakgrund 
Max 4 000 tecken, just nu ca 6000 

År 2010 lanserade Svensk Turism en nationell strategi för svensk besöksnäring med visionen om en 

fördubbling av näringens omsättning vilket skulle göra den till Sveriges nya basnäring, en 
vision som är tydligt kopplad till den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling. 
Därutöver finns ett nationellt mål om en fossilbränsleoberoende transportsektor 2030, en 

viktig del i den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling. Också på regional nivå finns 
motsvarande mål. Att kunna nå båda dessa mål samtidigt innebär en stor utmaning, vilken 

naturligtvis också måste genomföras med hänsyn till den sociala dimensionen av hållbar 
utveckling. Jämlikhet och jämställdhet är exempel från sistnämnda dimension.  
 

Otillräckliga möjligheter till ett hållbart och attraktivt resande till, från och inom våra 
destinationer gör att regionens besöksnäring får det allt svårare att möta samhällets och 

kundernas krav.  Detta riskerar att leda till sämre konkurrenskraft, ökad sårbarhet och 
minskade marknadsandelar, vilket i sin tur kan leda till sjunkande lönsamhet, färre företag, 
färre sysselsatta. Nya lösningar behövs, för att minska risken för negativ miljöpåverkan från 

besöksnäringens transporter. Utan sådana nya lösningar begränsas branschens 
utvecklingsmöjligheter.  

 
För att nå målen om ökad omsättning och minskad klimatpåverkan krävs bl.a. en ökning av 
antalet utländska besökare samt en väl fungerande infrastruktur både vad beträffar IT och 

hållbara transporter till, från och i regionen. Kalmar och Kronobergs län har identifierat tre 
destinationer som är intressanta att studera när det gäller klimatsmart resande. Dessa är Astrid 

Lindgrens Värld, Glasriket samt Öland. Gemensamt för destinationerna är att de ligger långt 
från stora befolkningscentra och att befintlig kollektivtrafik främst är anpassad för skol- och 
arbetsresor. Destinationerna är svåra att nå för grupper som saknar egen bil och dagens 

besökare är därför till allra största delen bilburna. Vi behöver utveckla och marknadsföra 
attraktiva och klimatsmarta alternativ till den egna bensin- eller dieselbilen.  

 
Projektet utgår från de regionala utvecklingsstrategierna för Kalmar respektive Kronobergs 
län.  

 
Visionen i Kalmar läns RUS är att länet år 2030 ska vara en hållbar region där människor 

växer och där företag och organisationer etablerar sig och utvecklas och där nära samverkan 
mellan regionens alla aktörer har gett länet en unik konkurrenskraft och en stark koppling 
mellan stad och land. RUSen pekar bl a på vikten av att stärka konkurrenskraften och minska 

klimatpåverkan samt på vikten av att tillgängliggöra, utveckla och ta tillvara våra unika natur- 
och kulturmiljöer. 

 



2019-07-05 

 

4 

  

Målbilden i Kronobergs RUS ett län som växer i öppna och hållbara livsmiljöer med 
förnyelseförmåga. Projektet ligger väl i linje med 2025-målen om minskad klimatpåverkan 
och ökad produktivitet liksom med prioriteringarna om att utveckla attraktiva livsmiljöer med 

god tillgänglighet samt om att utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv.  
 

ASTRID LINDGRENS VÄRLD (ALV) 
ALV och Astrid Lindgrens Näs har sammanlagt cirka 540 000 besökare per år. Målet är att 

antalet besökare ska öka till 700 000 per år inom 5 år. Att kunna resa hållbart till 

anläggningen är viktigt både för ALV som besöksmål och för Vimmerby i stort och ALV har 

som vision att få 10 procent av allt resande till sig via kollektivtrafik. Dagens siffra är 3 

procent. Idag dominerar bilresor färdsättet även om Kustpilen Kalmar-Linköping har en egen 

hållplats för ALV, som används under sommarsäsongen.  Hållplatsen för den som kommer 

med buss till resecentrum ligger 1,5 km från ALV vilket är ett problem särskilt för 

barnfamiljer som bildar den primära målgruppen.  

 
Till skillnad från de övriga destinationerna finns alla begivenheter inom ALV, liksom 

företagets camping och stugor, inom gångavstånd. Problem blir det om man inte bor på 
campingen, kommer med buss eller önskar besöka även de övriga attraktionerna i Vimmerby 
såsom Bullerbyn, Katthult, Filmbyn etc.  som finns inom besöksområdet och är helt 

bilberoende.  
 

GLASRIKET 
Glasriket omfattar fyra kommuner, två i Kalmar och två i Kronobergs län och har runt en 
miljon besökare årligen. Till Glasriket finns goda kommunikationer. Det finns fyra 

tågstationer: Emmaboda, Hovmantorp, Lessebo och Nybro. Från dessa går direkttåg till bland 
annat Kalmar, Göteborg, Malmö och Växjö. Det går även att resa hit med expressbuss från 

Stockholm via Jönköping. Kalmar, Växjö och Ronneby har en flygplats för långväga gäster.  
 
I Glasriket finns en stor mångfald av besöksmål inom bo, äta, göra och shoppa, utöver 

glasbruken och hyttorna som är de unika dragarna. Alla utgör en viktig del i paketeringen av 
destinationen. Men 

 Flera av besöksmålen ligger geografiskt utspridda främst på landsbygden och saknar 
anslutning till allmänna kommunikationer  

 Två länstrafikbolag trafikerar i området men turerna är inte anpassade efter 

besöksnäringens behov 
 

ÖLAND 
Öland är Sveriges minsta landskap med 25 000 invånare som under sommaren stiger till hela 
en miljon boenden. Antalet gästnätter var 1,4 miljoner under 2017, 103 500 gästnätter eller 

8,7 procent jämfört med året innan. 
 

Ölands skördefest 
Ölands skördefest är kort och intensiv och det största besöksmålet på Öland. 215 000 
besökare kommer till ön under fem dagar. Alla ska över Ölandsbron. Totalt finns ca 900 

aktiviteter utspridda över hela ön. Skördefest omsätter ca 400 Mkr och förlänger säsongen 
vilket är positivt. Samtidigt är den en bilbaserad upplevelse som, utöver utsläpp, skapar köar, 

trängsel och trafikstockningar vilket gör det svårt för besökarna att ta sig till de olika 
aktiviteterna.  
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Norra Öland 
Ökningen av besökare är tydligast på norra Öland där också den största kapaciteten att ta emot 
gäster finns. En av orsakerna till detta lär vara att man har jobbat metodiskt med att presentera 

Öland som en destination på sociala medier. Buss går mellan Stockholm och Byxelkrok och 
från Oskarshamn kan man ta färjan över till Byxelkrok. Färjan ska bli fossilfri i framtiden 

men till dess bör Klimatkompensering användas. Det är dåligt med taxi och kollektivtrafik på 
norra Öland.  Säsongen är lång från Påsk t.o.m. Ölands skördefest/ Allhellgona. 
 

4.2 Omvärld och samverkan 
Max 4 000 tecken, just nu ca 7600 

Projektets fokuserar på hur minskad klimatpåverkan ska kunna kombineras med ökad 

omsättning i branschen, men även hållbarhetsbegreppets övriga dimensioner måste 

uppmärksammas. Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål utgör ramen och målen 

ska genomföras på regional och lokal nivå. Projektet har tydligast koppling till Agenda 

2030-mål nummer 8 om hållbar ekonomisk tillväxt, nummer 11 om hållbara 

transportsystem för alla, samt nummer 12 om hållbar konsumtion och produktion och 

hållbar turism.  

 
Projektet har föregåtts av en förstudie och tre LFA-workshops, med medverkan från 

branschen och under ledning av extern konsult. Denna konsult sammanställde befintlig 
kunskap och projekt i skärningspunkten mellan ökad omsättning i besöksbranschen och 

minskade klimatutsläpp. Konsultens slutsats var att det knappast finns några projekt som 
arbetat med frågan. VTI har gjort några studier, vilka utgör underlag till detta projekt.  
 

Naturvårdsverket har yttrat sig över regeringens betänkande ”Ett land att besöka. En samlad 
politik för hållbar turism och växande besöksnäring” och är där tveksam till att förslagen i 

utredningen, om de genomförs, leder till att fler besökare väljer mer miljömässigt hållbara och 
smidiga transporter än i dag.  Projektparterna menar att detta visar på behovet av pilotprojekt 
inom ämnesområdet.  

 

Projektägaren samverkar brett med olika utvecklingsaktörer i och utanför länet, såväl när det 
gäller besöksnäring som miljö- och klimatfrågor. Detta projekt är prioriterat i Kalmar läns 

handlingsprogram för en fossilbränslefri region, vilket innebär att det är väl förankrat bland 
kommuner m fl inom Klimatsamverkan Kalmar län. Det är också förankrat i 

länsturismgruppen. Projektet har utarbetats av Region Kalmar län, i samverkan med de tre 
destinationer Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och Öland.  
 

De områden som har störst påverkan på besöksnäringen och på vårt resebeteende i framtiden 
handlar om automatisering, digitalisering, delningsekonomi och hållbarhet. Digitaliseringen 

skapar helt nya affärsmodeller och intäktsströmmar genom att den t.ex. driver fram 
delningsekonomin som i sin tur skapar såväl nya möjligheter som utmaningar inom 
besöksnäringen. Delningsekonomins företag producerar själva inga slutprodukter utan agerar 

förmedlare av tjänster och transaktioner mellan framför allt privatpersoner. 
Delningsekonomins färdsätt och boenden kan erbjuda produkter och tjänster i områden där 

traditionellt utbud inte täcker efterfrågan under högsäsong. Den lockar nya målgrupper som 
tycker att det är viktigare att ha tillgång till något än att äga något. Synsättet gäller framförallt 
yngre generationer men har också en positiv inverkan på mångfald och jämställdhet då det 

t.ex. inte förutsätter att man måste äga en bil.  
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En annan trend är att allt fler människor blir intresserade av att leva och konsumera hållbart 
vilket påverkar i allt högre grad vårt resebeteende. Hållbarhet har blivit en av vår tids 

viktigaste samhällsfrågor. I Europa skapar cykelturismen ekonomiska värden för 
mångmiljardbelopp. Även den som inte har tillgång till egen bil, av miljöskäl eller resursskäl, 

ska kunna besöka resmålen. 
 
Det finns ett antal relaterade projekt i vår region samt angränsande områden som det är bra att 

känna till/samverka med. Flera av dessa avslutas under 2019, vilket ger goda förutsättningar 
för att ta dessa projekts erfarenheter in i det nya projektet.  

 
 
 SB WELL. Energikontor Sydost har beviljats stöd från South Baltic Programme för att 

under 2018 - 2021 genomföra projektet SB WELL som vill erbjuda de små- och 
medelstora företag, som satsar på hållbarhet, hjälp med att nå potentiella besökare. Bland 

annat handlar det om att erbjuda kunskap om hållbara energi- och transportlösningar och 
om verktyg för marknadsföring av hållbara destinationer och resmål samt att bilda nätverk 
med andra liknande företag för att hitta gemensamma klimatsmarta transporterbjudanden.  

 
 Utveckling av transporter i Astrid Lindgrens hembygd. Projektperiod: 201908 - 

202010. Syftet med projektet är att ta fram en modell hur man kan jobba med chartertrafik 
på järnvägssträckan samt köra en testomgång. Projektet riktar sig till besöksnäringen längs 
sträckan. Det långsiktiga målet är att få tillbaka persontrafiken på sträckan Nässjö-

Hultsfred. Samverkan kan bli aktuellt under 2020 och KRB kan arbeta vidare utifrån 
erfarenheterna i det tidigare projektet.   

 
 Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg 2017 - 2020. Region Kronoberg vill ta ett samlat 

grepp för att minska koldioxidutsläppen kopplade till resor till och från privata och 

offentliga arbetsplatser, däribland Destination Kosta. Samverkan kan bli aktuellt under 
2020 och KRB kan arbeta vidare utifrån erfarenheterna i det tidigare projektet.   

 
 INTERCONNECT, Region Blekinge 2017--20, där en viktig del är skapandet av en 

vision för ett hållbart kollektivtrafiksystem i södra Östersjöregionen. Projektet vill bryta 

bilberoende genom att erbjuda såväl sina egna invånare som turister bättre och mer 
hållbara alternativ till sina resebehov. Samverkan kan bli aktuellt under 2020 och KRB 

kan arbeta vidare utifrån erfarenheterna i det tidigare projektet.   
 
 CIRTOINNO 2017 - 2019.Energikontor Sydost. Projektets syfte är att öka 

innovationsförmågan inom besöksnäringen genom att integrera valda delar av cirkulär 
ekonomi i deras tjänste- och produktutbud samt affärsmodeller. Projektets målgrupp 

består av kustnära besöksindustri särskilt små- och medelstora företag verksamma i södra 
östersjöområdet. 

 

 Klimatsmart turism Öland 2012 - 2014. En viktig del handlade om att identifiera 

turismens klimatavtryck. Den slutsats som man kom fram till i projektet var att det är 

biltransporterna till och från besöksanläggningarna som står för 80 - 99 % av turisternas 

totala klimatavtryck. 

 

 GAS 2020 
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”GAS 2020” genomförs i maj 2020. Ambitionen är att också själva arrangemanget ”GAS 

2020” ska marknadsföra och erbjuda hållbar resalternativ, dock utanför projektet KRB. Är 

det så? 

 

 HÅREKA 

"Hållbara resval Kalmar Linnéuniversitetet" är ett samverkansprojekt mellan Kalmar 

kommun och Linnéuniversitetet vars syfte är att främja hållbart resande till och från 

centrala Kalmar och universitetets nya lokaler på universitetskajen. Fokus ligger på 

studenter och arbetspendling. Erfarenhetsutbyte kommer att ske.  

 

 Växande besöksnäring 

Projektet syftar till att få antalet utländska gäster att öka och arbetar med affärsutveckling 
och produktutveckling inom bl.a. aktivitetsbaserad naturturism, muséer och utställningar 

samt kvalitativa barnupplevelser. Projektet pågår till 2020. Samverkan kan bli aktuellt 
under 2020 och KRB kan arbeta vidare utifrån erfarenheterna i det tidigare projektet.   

 

 Glasriket på tillväxt 

Projektet ”Glasriket på tillväxt” genomförs åren 2018-2020 och har bl a bidragit till att det 

finns ett upparbetat nätverk som också kan användas inom projektet ”Klimatsmarta resor i 

besöksnäringen”. Projektet KRB har nyttjat detta nätverk för att hitta rätt entreprenörer 

och samarbetsparter. ”Glasriket på tillväxt” kan ses som en förutsättning för att det nu, 

inom KRB, har gått att bygga en pilot inom Glasriket. Bidrar också med en modell för 

exportmogna turistföretag, framtagen av Svedeste (Svensk Destinationsutveckling) som är 

starkt kopplad till Visita.  

VISA EU:S MEDVERKAN 
Projektet kommer att följa ERUF:s allmänna informationskrav och grafiska riktlinjer.  

All extern kommunikation förses med information och loggor enligt anvisningar. Projektet 
kommer också att, vid olika aktiviteter, informera muntligt om att projektet stöds av ERUF. 

Deltagande aktörer kommer att få dekaler att sätta upp på sina arbetsplatser. 
 
4.3 Koppling till det regionala näringslivet 
Max 4 000 tecken  

 

Besöksnäringen tillhör Kalmar läns viktigaste tillväxtbranscher. År 2014 omsatte 
besöksnäringen drygt 3,9 miljarder kronor. Den skapade 3 352 årsarbeten (>10 000 

sommartid) och 492 mkr i skatteintäkter. Det totala antalet gästnätter i Kalmar län var under 
2017: 2 964 428 vilket var en ökning med 5,5 % jämfört med 2016. Antalet svenska gästnätter 

i Kalmar län under perioden ökade med 6,9 % medan de utländska backade med -1,8 %. 
Bland kommunerna i Kalmar län har Nybro kommun haft den största procentuella 
ökningen (+28,8 %) medan Borgholm kommun var kommunen med flest gästnätter 

(1.081.740). 
 

I glest befolkade delar av landet kan turismen många gångar vara den enda näringsgren som 
växer. Enligt revisionsbolaget PWC kommer delningsekonomins inkomster att växa med ca 
35 % per år dvs. 10 gånger snabbare än övriga världsekonomin. Förutom ett fåtal stora företag 

består besöksnäringen främst av småföretagare. Den är m.a.o. mycket viktig för 
landsbygdsutveckling. Under juni-augusti ligger länet på 4:e plats i Sverige över antalet 

kommersiella gästnätter. Det finns flera näringsidkare som får sin utkomst från 
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besöksnäringen. Dessa är bland annat restauranger, hotell, researrangörer, bussföretag, 
arrangörer av andra event, affärsidkare och hantverkare som säljer sina egentillverkade 
produkter under t.ex. skördefesten 

 
För att nå både omsättningsmålen och hållbarhetsmålen måste det finnas ett väl fungerande 

samarbete mellan näringen och berörda offentliga aktörer såväl vad beträffar utvecklingsstöd 
men även olika mötesplatser och arenor. Men småföretagare saknar ofta tid och pengar varför 
samverkan mellan små och stora företag är viktig. Vid internationell marknadsföring lyfts de 

starkaste upplevelseregioner fram under namnet Småland och Öland. 
 

Projektet har tagits fram i samarbete med Glasriket, ALV/Vimmerby kommun, Ölands 
Skördefest, Ölands Turism m. fl, vilket borgar för en god förankring i näringslivet.  
 
Lokalt näringslivsarbete. Hur kopplas detta projekt till kommunernas näringslivsarbete? 
 

4.4 EU:s strategi för Östersjöregionen 

Projektet genomförs i samklang med följande två mål och delmål i Östersjöstrategin: 

a) Länka samman regionen  

Ett östersjöområde med: 

 Goda transportvillkor 
 Sammanlänkade människor 

 
b) Öka välståndet: 

Östersjöregionen ska vara en föregångare i förverkligande av EU:s inre marknad 

 Bidra till Europa 2020-strategin 
 Förbättra regionens globala konkurrenskraft 

 Arbeta för klimatanpassning och förbättrad krisberedskap 

5. Mål och resultat 

5.1 Mål 
Just nu ca 3200 tecken 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL 
Det övergripande målet är en växande besöksnäring, tillgänglig för alla och utan nettoutsläpp 
av koldioxid från transporter. 

 

PROJEKTMÅL 

Projektets mål är att testa, utvärdera och sprida lösningar för klimatsmart och attraktivt 
resande till, från och inom tre destinationer, nämligen Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och 
Öland.  Ambitionen är att piloterna ska utgöra goda exempel på klimatsmarta och attraktiva 

resor, tillgängliga för alla, och att lyckade piloter ska permanentas.  
 

DELMÅL 
Deltagande destinationer ska prova olika metoder för att 
 

M1 Åtgärda flaskhalsar för klimatsmart resande till, från och inom 
destinationerna.  
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För att kunna erbjuda ett klimatsmart och attraktivt resande måste resan fungera 
”hela vägen". Idag finns klimatsmarta alternativ för delar av resan till, från och 
inom destinationerna, men vissa nyckelkomponenter saknas. Avsaknad av dessa 

komponenter gör att det inte går att paketera eller marknadsföra klimatsmarta 
resalternativ på ett trovärdigt sätt.  

 
M2 Erbjuda klimatsmarta och attraktiva alternativ för hela resan 
Det finns redan idag olika möjligheter att resa klimatsmart, men dessa 

möjligheter är inte paketerade och kombinerade på ett sätt som gör det enkelt att 
nyttja. Här behövs ett utökat samarbete mellan olika aktörer, transportörer, 

researrangörer, besöksmål m.fl. och en attraktivare paketering.  
 

M3 Informera, kommunicera och marknadsföra klimatsmarta och attraktiva 

resmöjligheter till, från och inom destinationerna 
Otillräcklig kunskap såväl hos kunder/resenärer som hos entreprenörer och 

andra berörda. Resenärer/kunder behöver få enkel tillgång till klimatsmarta och 
attraktiva resalternativ och uppmuntras att välja dessa (nudging m.m.) 

 

Projektet ska också  
M4 Öka kunskapen hos entreprenörer och andra berörda  

Entreprenörer och andra berörda behöver stärka sin kunskap om klimatpåverkan 
från besöksnäringens resor samt om förutsättningarna för hur klimatsmarta 
resalternativ kan utveckla branschens attraktivitet. Projektet ska utvärdera och 

sprida erfarenheter såväl mellan parterna som externt, men också sätta dessa 
erfarenheter i ett större sammanhang och stärka kunskapen i ett bredare 

perspektiv. Exempel på aktuella områden där ökade kunskaper kan vara 
företagen till nytta är omvärld och trender (inkl. förändrade samhällskrav och 
konsumentförflyttningar), regelverk, goda exempel, branschens klimatpåverkan 

m.m.  
 

 
DEFINITION 
Med klimatsmart resande menar vi i första hand resor som genomförs med fossilfria 

drivmedel (inklusive grön el), men också kollektivt resande eftersom detta i nästan alla fall är 
resurssnålare än att resa med fossilberoende personbil. I Kalmar län är alla bussresor inom 

länstrafiken fossilbränslefria. Tågen på Stångådals- och Tjustbanan drivs med diesel, men 
länstrafiken har i uppdrag att upphandla nya, fossilbränslefria, tåg. Därför är också insatser för 
ökat resande med tåg på Stångådalsbanan ett klimatsmart alternativ. När det gäller långväga 

besökare ska projektet uppmuntra resande med tåg eller buss framför flyg. I det fall flyg inte 
kan undvikas ska projektet uppmuntra klimatkompensation. Kalmar Öland Airport erbjuder 

t.ex. klimatkompensation genom Fly Green Fund.  
 
5.2 Målgrupper 

 

PRIMÄR MÅLGRUPP 

De primära målgrupperna utgörs av  
- berörda aktörer i Kronobergs och Kalmar län. Medfinansiärer, små och medelstora 

företag inom besöksnäringen i bred bemärkelse, politiker och tjänstemän i kommuner 

och regioner, andra myndigheter, regionala näringslivs- och branschorganisationer 
samt regionala nätverk inom turism och/eller klimat.   
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- besökare till ALV, Glasriket och Öland. Såväl potentiella besökare som de som redan 
befinner sig i regionen.  

 

SEKUNDÄR MÅLGRUPP 
De sekundära målgrupperna utgörs av besöksmål och destinationer såväl i vår del av landet 

som i resten av Sverige, nationella myndigheter (t.ex. Tillväxtverk, Energimyndighet, 
Trafikverk, Naturvårdsverk), nationella näringslivs- och branschorganisationer (t.ex. Visita 
och SKL), forskare och studenter, beslutsfattare på olika nivåer m.fl.  

 

 

5.3 Förväntat resultat vid projektavslut 
(med max 4 000 tecken):   

 

Tre destinationer erbjuder klimatsmarta och attraktiva möjligheter att resa till, från och i 
respektive område. 3 implementerade, testade och utvärderade piloter.  
Uppföljning: genomfört/icke genomfört. 

 
Möjlighet för den som inte har egen bil att resa klimatsmart till, från och inom 

destinationerna.  
Uppföljning: Testresenär 
 

Småland och Öland som ett gott exempel på en hållbar besöksregion med möjlighet att resa 
klimatsmart.  

Uppföljning: extern utvärdering 
 
Slutrapport, inklusive fortsatt arbete (plan för respektive destination samt rekommendationer 

för fortsatt arbete regionalt och nationellt).  
Uppföljning: genomfört/icke genomfört.  

 
Ökad kunskap i regionens besöksnäring vad gäller klimatpåverkan från besöksnäringens resor 
samt om förutsättningarna för hur klimatsmarta resalternativ kan utveckla branschens 

attraktivitet.  
Uppföljning: extern utvärdering 

 
Påverkan på resmönstret till, från och inom destinationerna. 
Uppföljning: extern utvärdering  

 
HÅLLBARHET 

Projektet ska prioritera och stötta åtgärder som ger synergieffekter mellan de ekonomiska, 

miljömässiga och sociala dimensionerna och då speciellt ökad omsättning, minskad 

klimatpåverkan från resor, jämlikhet och jämställdhet. Arbetet bidrar till hållbarhet på 

följande sätt:  

- Ekonomisk hållbarhet.  

Attraktiva och klimatsmarta resalternativ bidrar till ökad lönsamhet i näringen.   

- Miljömässig hållbarhet.  

Framtagande och marknadsföring av attraktiva och klimatsmarta resalternativ bidrar 

till minskad klimatpåverkan.  
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- Social hållbarhet. 

Bättre möjligheter att resa utan egen bil underlättar för grupper med sämre 

ekonomiska förutsättningar att ta del av vad besöksmålen erbjuder och ökar därmed 

jämlikheten. Det gäller såväl besökare utifrån, som länsbor.  

En genomtänkt kommunikation och en medveten rekrytering när det gäller grupper, 

medverkande m.fl. ger goda förutsättningar för ökad jämställdhet och mångfald. 

- Det tre hållbarhetsdimensionerna. 

Ökad kunskap hos berörda aktörer i Kronobergs och Kalmar län när det gäller 

hållbarhet generellt och då speciellt sambanden mellan ökad omsättning, minskad 

klimatpåverkan från resor, jämlikhet och jämställdhet.  

 
5.4 Förväntade effekter på lång sikt 

 
Projektet genomförs som ett samverkansprojekt, för att vi på så sätt ska försäkra oss om att 
erfarenheterna från projektet blir väl förankrat och att resultaten kan tas vidare hos respektive 

huvudman ALV, Glasriket, Öland och RKL. Det gäller projektets arbetsmetoder och resultat 
generellt, men också specifikt de horisontella kriterierna.  

De piloter som har tillräcklig potential kommer att permanentas och utvecklas vidare av 
destinationerna.  
Erfarenheter och resultat kommer löpande att lyftas in i respektive regions ordinarie och 

långsiktiga utvecklingsarbete för en växande besöksnäring och för minskad klimatpåverkan. 
Erfarenheter och resultat kommer också att ge kunskap utanför regionen och på nationell nivå.  

 

6 Organisation och genomförande 

6.1 Projektorganisation 
Redogör för (med max 4 000 tecken): 

 

STYRGRUPP 

Styrgrupp bestående av representanter på ledningsnivå för projektägaren (ordförande), 

samverkansparterna och ALV, med projektledaren som föredragande. Region Kronoberg? 

SAMVERKANSPARTER 

Nybro kommun (Nk): Samordnar aktiviteterna inom Glasriket. Huvudansvarig för akt 4. 
Avsätter en koordinator, genomför egna aktiviteter samt deltar i övriga. Säkerställer tillgång 

till Glasrikets samlade nätverk samt tidigare projekt och ger en indirekt koppling till 
besöksföretagen. 

 
Region Kalmar län (RKL): Projektägare. Leder och samordnar projektet. Ansvarar därtill 
specifikt för de aktiviteter som inte genomförs av samverkansparterna eller ALV. Uppfyller 

stödmottagarens åtaganden enligt samverkansavtal och TVV regler. 
 

Ölands Skördefest/Ölands Turism (ÖX). Samordnar aktiviteterna på Öland, med undantag av 
A51b och A52a. Huvudansvarig för akt 5. Avsätter en koordinator, genomför egna aktiviteter 
samt deltar i övriga. Säkerställer tillgång till Ölands Skördefests/Ölands Turisms  samlade 

nätverk samt tidigare projekt och ger en indirekt koppling till besöksföretagen. 
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SP uppfyller sina åtaganden enligt samverkansavtal och TVV regler. Samverkansmodellen 
säkerställer att unika resurser, som är avgörande för projektets framgång, finns tillgängliga 
genom hela projektet. SP deltar i projektet som helhet, samt genomför egna aktiviteter. 

 

PROJEKTGRUPP 

Projektgrupp bestående av representanter från projektägaren samt aktiv tjänsteperson från 

respektive destination/pilot, dvs  

 projektledare, informatör och ekonomiansvarig för hela projektet (projektägaren) 

 koordinator för ALV, Glasriket, Framtidsföreningen Löttorp (norra Öland), samt 

Ölands Skördefest/Ölands Turism.  

Koordinatorerna ansvarar för samordning av aktiviteterna i respektive område, samt för 

rapportering till projektkoordinatorn/projektägaren. A51b, A52a, A53b genomförs i samarbete 

med Framtidsföreningen Löttorp, som ansvarar för samtliga lokala kontakter och som därför 

också ingår i projektgruppen. Projektet kan, allt utifrån behov, adjungera ytterligare personer 

till gruppen. 

REFERENSGRUPP M.M. 

Vi har erbjudit Energimyndighet, Naturvårdsverk, SKL, Tillväxtverk och Visita att ingå i en 

nationell referensgrupp och kommer att ha svar från dem under augusti månad.  

Befintliga relevanta nätverk kommer att användas för kunskapsförmedling, förankring och 

koordination med andra pågående aktiviteter. I Kalmar län gäller detta ffa länsturismgruppen 

(turismansvarig i respektive kommun och den regionala samordnaren för besöksnäringen) 

samt klimatsamverkans länsgrupp (tjänstemän från samtliga kommuner, Linnéuniversitet, 

länsstyrelse, Energikontor Sydost och Region Kalmar län).  

Småland-Blekinge-Halland South Sweden är medlemmar i det europiska nätverket 

NECSTourR, som samlar 30 starka besöksregioner samt akademiska organisationer för 

hållbar turism från 17 europeiska länder. Projektet kommer att nyttja detta nätverk för 

kunskapsöverföring såväl till som från projektet.  

 

6.2 Arbetssätt 
(med max 4 000 tecken): 

Projektets kärnaktiviteter består av att, inom respektive destination, testa och utvärdera 

konkreta insatser för klimatsmart resande (åtgärda flaskhalsar, erbjuda attraktiva resalternativ 

och kommunicera dessa) samt av att genom utvärdering och erfarenhetsutbyte öka kunskapen 

om klimatsmart resande i besöksnäringen såväl hos besökare som hos bransch.  

Arbetet sker på två nivåer, gemensamt/övergripande samt inom respektive destination. 

Huvudfokus ligger på Kalmar län, inklusive hela Glasriket (dvs. också Kronobergs län). 

Inbjudan till öppna aktiviteter kommer att spridas i sydöstra Sverige.  

GEMENSAMT/ÖVERGRIPANDE 
Hållbarhetsfrågorna är centrala, såväl för att branschens långsiktiga utveckling som i ett större 

perspektiv. Hållbarhet innebär att branschens och regionens ekonomiska, miljömässiga och 

sociala kapital ska öka kontinuerligt. Projektet ska prioritera och stötta åtgärder som ger 
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synergieffekter mellan de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna och då 

speciellt ökad omsättning, minskad klimatpåverkan från resor, jämlikhet och jämställdhet.  

Detta är den övergripande nivån där hela projektet följs upp och där eventuella 
avvikelser/ändringar rapporteras, godkänns eller avslås. Här sker också budgetuppföljning 

samt rapportering till Tillväxtverket. På den övergripande nivån sker också erfarenhetsutbyte, 
kunskapsförmedling, utvärdering, samt informationsspridning om projektet som helhet genom 

seminarier, workshops, hemsida och sociala medier. Arbetet samordnas i styr- och 
projektgrupp, vilket garanterar att projektet utvecklas som en helhet med ömsesidigt utbyte.  
 

Till detta kommer aktiviteter som syftar till att inkludera de horisontella kriterierna på ett 
effektivt sätt samt aktiviteter för omvärldsbevakning och samarbete på regional, nationell och 

internationell nivå. 
Exempel på andra viktiga arbetsuppgifter:  

- genomföra seminarier och workshops som har sitt ursprung i de frågeställningar som 

projektledning och koordinatorer samlar in vid företagskontakter och andra projektaktiviteter 

- inkludera de horisontella kriterierna i samtliga projektaktiviteter  

- samverkan med befintliga nätverk, projekt och organisationer samt identifiering av nya och 

tillkommande frågor i syfte att skapa mervärden för branschens företag. 

Se också aktiviteterna kommunikation, avslutsarbete, utvärdering och lärande, A1 

Projektledning, och A2 Gemensamt. 

DESTINATIONERNA 

Den lokala nivån i respektive område, under ledning av den lokala koordinatorn (ALV, Nybro 

kommun, Framtidsföreningen Löttorp/RKL, Ölands Skördefest/Ölands Turism). Planering 

och genomförande av aktiviteter, inklusive marknadsföring av aktiviteterna mot potentiella 

besökare. Här görs nödvändiga justeringar av åtgärder som eventuellt upptäckts allt eftersom 

projektet fortlöper. På den här nivån följs också den lokala budgeten upp (SP), information 

sprids genom lokala kanaler och en löpande rapportering till projektledaren äger rum.  

ALV deltar i samtliga projektaktiviteter och bidrar med sin arbetstid. Däremot har man valt att 

ta sina direkta kostnader utanför projektet. Tänkta insatser redovisas ändå, eftersom de 

kommer att bidra till projektresultatet.  

Varje destination arbetar enligt följande modell (se också A3-A5) 

1. Åtgärda flaskhalsar 

2. Ta fram och paketera klimatsmarta och attraktiva resalternativ 

3. Marknadsföra klimatsmarta och attraktiva resalternativ 

4. Öka kunskapen 

5. Plan för fortsatt arbete efter projektslut 

 

7. Aktiviteter 

7. 1 Redogör övergripande om projektet aktiviteter 
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Aktivitet Start Slut Kostnad Beskrivning 

EXTERN 

KOMMUNIKATION OCH 

RESULTATSPRIDNING 

 

 

 

 

2020-01-01 

 

 

 

 

2022-12-31 

 

 

 

 

 Pressrelease vid uppstart av projektet; beskrivning på 

hemsidor av projektets verksamhet inklusive syfte 

och resultat, unionens ekonomiska stöd samt löpande 

information om aktiviteter/resultat som har intresse 

utanför projektgruppen. 

 

RKL samordnar den gemensamma 

kommunikationen kring projektet. Alla inom 

projektgruppen har ansvar för att sprida information 

om projektet i de egna nätverken samt anordna och 

delta i aktiviteter för att sprida budskapet för 

projektet. 

 

Projektet kommer, såväl i den interna som i den 

externa kommunikationen, att konsekvent lyfta fram 

goda exempel på hur företag använder sitt 

hållbarhetsarbete för att utveckla sitt företag och öka 

sin omsättning.   

 

Projektet ska vända sig likvärdigt till kvinnor och 

män och vinnlägga sig om en jämställd och jämlik 

kommunikation.  
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Ansvar: Region Kalmar län 

Koppling till delmål: Alla 

Indikatorer (indikativt mål inom parentes): 

Antal nyhetsinslag i media (20) 

Antal pressmeddelanden (5) 

Kommunikationsplan 

 

2020-02-01 

 

2020-04-30 

 

 Kommunikationsplan för projektet som helhet. 

Dessutom tar respektive destination fram en 

kommunikationsplan för projektaktiviteter i det egna 

området (se A33a, A43a, A53a). 

Ansvar: Region Kalmar län 

Koppling till delmål: Alla 

Indikator: Kommunikationsplan för projektet som helhet 

Nationell konferens 2022-09-01 

 

2022-11-30  Slutkonferens = spridningskonferens 

Ansvar: Region Kalmar län 

Koppling till delmål: Alla 

Indikator (indikativt mål inom parentes):  

Antal deltagare: (100) 

Aktivitet  Start Slut Kostnad Beskrivning 

AVSLUTSARBETE 

 

2022-10-01 2022-12-31  2203. Ta fram tid- och aktivitetsplan för 

avslutsarbetet. 

2209-2212. Sprida erfarenheter och lärdomar. 

Utvärderingen ett viktigt underlag.  
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2209-2211. Slutseminarium = spridningskonferens, 

se aktivitet under extern kommunikation och 

resultatspridning.  

Sammanfattande slutrapport riktad till externa. 

Resultatrapport till TVV (innehåll och ekonomi). 

 

Ansvar: Region Kalmar län 

Koppling till delmål: Alla 

Indikator:  

Slutrapport till TVV 

Sammanfattande slutrapport riktad till externa.  

Aktivitet Start Slut  Beskrivning 

UTVÄRDERING OCH 

LÄRANDE  

 

 

2020-01-01 2022-11-30  Projektet kommer att upphandla en extern 

utvärdering som följer arbetet och återkopplar för 

kontinuerlig förbättring. Utvärderingen ska omfatta 

en översiktlig kartläggning av startläge och slutläge 

vad gäller: 

- Småland och Öland som ett gott exempel på 
en hållbar besöksregion med möjlighet att 
resa klimatsmart.  

- Kunskap i regionens besöksbransch vad 
gäller klimatpåverkan från besöksnäringens 

resor samt om förutsättningarna för hur 
klimatsmarta resalternativ kan utveckla 
branschens attraktivitet.  

- Påverkan på resmönstret till, från och inom 
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destinationen 

 

Projektet kommer också att anställa två testresenärer 

som provar att resa mellan och i områdena under 

någon vecka per sommar 2020 - 2022, samt 

dokumenterar och återkopplar. 

  

Dessutom löpande utvärdering och lärande inom 

projektgruppen. 

 

Projektets indikatorer kommer att sammanställas 

halvårsvis, som underlag för såväl projektledning 

som utvärdering. 

 

Ansvar: Region Kalmar län 

Koppling till delmål: Alla 

Indikator:  

Extern utvärdering, rapport.  

Tre rapporter från testresenär.  

Fem halvårsrapporter, indikatorer. 

     

Aktivitet Start Slut Kostnad Beskrivning 
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A1. PROJEKTLEDNING 

 

 

 

 

 

2020-01-01 

 

 

 

 

 

2022-12-31 

 

 

 

 

 

 Övergripande projektledning RKL. Projektledning 

inkl. regelbundna projektmöten, ekonomisk 

administration, rapportering, kommunikation mm.  

 

Projektets styrgrupp leder arbetet.  

 

Det dagliga arbetet samordnas i en projektgrupp. 

Projektgruppen detaljplanerar projektets aktiviteter 

och fördelar arbetet sig emellan, för att försäkra sig 

om bästa möjliga effektivitet och samordning såväl 

inom projektet som i relation till relevanta aktiviteter 

utanför projektet. Gruppen kommer naturligtvis att 

träffas fysiskt, men det löpande arbetet kommer till 

övervägande del att ske via webbmöten, telefon eller 

mejl. 

 

En koordinator för varje destination, som samordnar 

arbetet (jan 2020 – aug 2022).  

 

Referensgrupp och befintliga nätverk. Projektet kommer 

att tillskapa en ny referensgrupp.  

 

Ansvar: Region Kalmar län 

Koppling till delmål: Alla 
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Indikatorer: styrgrupp, projektgrupp och referensgrupp.  

     

     

     

Aktivitet Start Slut Kostnad Beskrivning 

A2 GEMENSAMT    .  

A 2. 1 Åtgärda flaskhalsar. 

Klimatklivet som 

komplement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-07-01 2022-06-30  Det finns flera åtgärder som behövs för att kunna 

åtgärda flaskhalsar för ett klimatsmart resande till, 

från och i destinationerna men som av formella skäl 

inte ryms inom detta projekt. Vissa av dessa åtgärder 

kan få stöd från Klimatklivet. Det gäller t.ex. 

laddstolpar för elbilar och eventuellt också övergång 

från fossila till förnybara drivmedel i fartyg. 

Projektet vill, tillsammans med berörda företag, ta 

fram en plan för hur Klimatklivet på effektivast sätt 

ska kunna komplettera detta projekt. En sådan 

samordnande resurs ökar förutsättningarna för 

effektiva investeringar.  

Ansvar: RKL 

Koppling till delmål 1. 

Indikatorer (indikativt mål inom parentes): 

Antal företagskontakter: (20) 

PM med förslag.  
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A 2. 2 Hållbarhet  

 

   Projektet ska prioritera och stötta åtgärder som ger 

synergieffekter mellan de ekonomiska, miljömässiga 

och sociala dimensionerna och då speciellt ökad 

omsättning, minskad klimatpåverkan från resor, 

jämlikhet och jämställdhet. Projektet ska också höja 

kunskapen kring dessa frågor.  

 

Exempel på insatser:  

 

Regelbundet lyfta frågorna om miljö, jämlikhet och 

jämställdhet i styr- och projektgruppen.  

 

Aktivt arbeta för en jämn könsfördelning och god 

mångfaldsrepresentation bland grupper och 

medverkande i projektets egna aktiviteter.  

 

Konsekvent lyfta fram goda exempel på hur företag 

använder sitt hållbarhetsarbete för att utveckla sitt 

företag och öka sin omsättning.   

 

Ta fram och nyttja en enkel checklista för hänsyn till 

de horisontella kriterierna vid egna aktiviteter. 
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Kunskapsseminarium om hållbar besöksnäring, se 

akt A23. 

 

Ansvar: Alla 

Koppling till delmål: Alla 

Indikatorer (indikativt mål inom parentes):  

Checklista, horisontella kriterier. 

Antal goda exempel: (10) 

A2.3 Ökad kunskap 

 

 

2020-02-01 

 

 

2022-08-31 

 

 

 En kick-off för varje destination, med medverkan 

från övriga. Våren 2020. 

 

Minst tre kunskapsseminarier.  

Prel teman: erfarenhetsutbyte med några av de 

projekt som listas i avsnitt 4.2, hållbar besöksnäring 

inklusive omvärld och trender, samt storytelling.  

Planeras gemensamt och genomförs antingen 

gemensamt eller som parallella aktiviteter i 

respektive destination. I det senare fallet med 

medverkan från övriga destinationer, för att försäkra 

oss om kunskapsöverföring mellan områdena. 

Hösten 2020, våren 2021 respektive våren 2022.  

 

Regionalt seminarium med workshop. Halvvägs-
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avstämning med alla besöksmål/entreprenörer samt 

övriga intressenter. Hösten 2021.  

 

Dessutom: 

Möjlighet att följa med på studieresa till Varberg, se 

A44a. Våren 2020. 

Slutkonferens, se akt Extern kommunikation. Hösten 

2022.  

 

Ansvar: RKL 

Koppling till delmål 4 

Indikatorer (indikativt mål inom parentes): 

Antal möten/motsvarande: 7 

Antal deltagare: (250) 

A2.4 Fortsatt arbete efter 

projektslut 

2022-06-01 2022-08-31  Rekommendationer till fortsatt arbete regionalt och 

nationellt. 

 

Ansvar: RKL 

Indikator: Rapport 

     

Aktivitet Start  Slut   Beskrivning 
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A3 ASTRID LINDGRENS 

VÄRLD 

 

   ALV har som vision att få 10 procent av allt resande 

till sig via kollektivtrafik, dagens siffra är 3 procent. 

ALV deltar i samtliga projektaktiviteter och bidrar 

med sin arbetstid. Däremot har man valt att ta sina 

direkta kostnader utanför projektet. Tänkta insatser 

redovisas ändå, eftersom de kommer att bidra till 

projektresultatet.  

Ansvar: ALV 

A3.1 Åtgärda flaskhalsar 

 

   Koppling till delmål 1 

a Fossilbränslefria hyrbilar 2000-02-01 2000-12-31  Samarbete med biluthyrare för att försäkra sig om att 

det finns tillgång till fossilbränslefria hyrbilar.  

Indikator: Tillgång till fossilbränslefria hyrbilar.  

b Busshållplats närmare 

ALV 

2020-01-01 2022-08-31  Arbete för att tillskapa länstrafikhållplatser vid 

parken så att familjer/ensamstående föräldrar lättare 

kan välja kollektivtrafik från upptagningsområde 50 

km – 100 km från parken.  

Indikator: nulägesbeskrivning 

c Fossilbränslefri skyttel 

boende - ALV 

2020-09-01 2021-05-31  Undersöka förutsättningarna för en fossilbränslefri 

shuttlebuss från t.ex. Nossen camping, Stadshotellet 

och Hotell Björbacken. 

Indikator: nulägesbeskrivning 

d. Fler laddstolpar? 2020-01-01 2020-12-31  Utöka antalet laddstolpar som också laddar snabbt 

till 100 % elbilar. 
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Indikatorer: 2 nya laddstolpar.  

     

     

A3.2 Ta fram och paketera 

klimatsmarta och attraktiva 

resalternativ 

2002-01-01 2022-08-31  Samarbete med SJ, länstrafik m. fl. för att ta fram 

attraktiva paket, kombibiljetter m.m. som kan 

marknadsföras under A33.  

Detaljerad plan tas fram i A4.3.a 

Indikator: 

Nya erbjudanden: (6, dvs två per år) 

Koppling till delmål 2 

     

A3.3 Marknadsföra 

klimatsmarta och attraktiva 

resalternativ  

2002-01-01 2022-08-31  Enligt kommunikationsplan, se A33a. 

Marknadsföring i god tid inför gästernas beslut om 

resa. I en media mix berätta, informera och 

marknadsföra klimatsmarta resor till Vimmerby. 

Skapa sida på hemsidan om klimatsmart resande till 

Vimmerby. 

Koppling till delmål 3. 

a. Kommunikationsplan 2000-02-01 2000-04-30  Detaljerad plan för A3.3. Uppdateras årligen.   

Indikator: kommunikationsplan 
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A3.4 Öka kunskapen    Koppling till delmål 4. 

ALV, egen personal      Internt arbetet med kunskapsspridning och 

information om ALV hållbarhetsarbete. Fortbilda 

företagets hållbarhetsgrupp, som ansvarar för 

hållbarhetsfrågor. Internutbildningar till alla chefer 

och arbetsledare. 

Indikator: 

Antal personer som deltagit i hållbarhetsutbildning: (20) 

     

A3.5 Plan för fortsatt arbete 

efter projektslut  

2021-10-01 2022-08-31  Att kontinuerligt arbete med hållbarhetsfrågorna. 

Principen finna, vinna och vårda redan utvecklade 

områden.  

Koppling till delmål: Alla 

Indikator: PM 

     

Aktivitet Start Slut Kostnad Beskrivning 

A4 GLASRIKET    Nybro kommun är SP. Arbetet kommer att delas upp 

mellan de fyra kommunerna och Glasriket AB, så att 

man nyttjar befintliga kompetenser på bästa sätt. 

Fortlöpande arbetsgruppsmöten och avstämningar 

kommer att ske under hela projekttiden. 

 

Piloten utgörs av en fossilbränslefri Hop on – hop 
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off- buss till besöksmålen.  

Ansvar: NK där inget annat anges 

A 4.1 Åtgärda flaskhalsar  

 

   Koppling till delmål 1. 

 

a. Fossilbränslefria hyrbilar 2020-02-01 2020-12-31  Samarbete med biluthyrare för att försäkra sig om att 

det finns tillgång till fossilbränslefria hyrbilar.  

Ansvar: NK tillsammans med NN? 

Indikator: Tillgång till fossilbränslefria hyrbilar.  

b. Pilot: Fossilbränslefri 

hop-on-hop-of-buss 

(planering) 

 

2020-02-01 2020-06-30  Planering, affärsmodell, tidtabell, service utbildning 

entreprenörer (se akt A44a), studieresa (se A44b), 

upphandling. Urvalet av entreprenörerna sker utifrån 

bo, äta och uppleva aspekterna samt hänsyn till orter 

där det finns flera besöksmål. Det för att få ihop en 

bra mix så att våra besökare känner det meningsfullt 

att tillbringa minst två timmar vid varje ort.  

Ansvar: NK tillsammans med NN? 

     

A4.2 Ta fram och paketera 

klimatsmarta och attraktiva 

resalternativ 

   Ta fram attraktiva paket, kombibiljetter m.m. som 

kan marknadsföras under A43.  

 

Ansvar: NK tillsammans med NN? 

Indikator (indikativt mål inom parentes): 

Nya erbjudanden: (6, dvs två per år) 
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Koppling till delmål 2 

 

a. Pilot: Fossilbränslefri 

hop-on-hop-off -buss 

(genomförande) 

2020-06-01 2022-08-31  Sommarveckorna år 2020 – 2022. 

Ansvar: NK tillsammans med NN? 

Indikatorer (indikativt mål inom parentes): 

Antal veckor i trafik: 3*5 

Antal resenärer (hur många tror vi?) 

     

A4.3 Marknadsföra 

klimatsmarta och attraktiva 

resalternativ 

2020-04-01 2022-08-01  Enligt kommunikationsplan, se A34a. 

Marknadsföring av klimatsmart resande till, från och 

i Glasriket. Tåg eller fossilbränslefri buss för (minst) 

svenska resenärer. Tips om att klimatkompensera för 

långväga (flyg)resenärer.  

Ansvar: NK tillsammans med NN? 

Koppling till delmål 3  

a Kommunikationsplan 2020-02-01 2020-04-01  Detaljerad plan för A4.3. Uppdateras årligen.   

Ansvar: NK tillsammans med AB Glasriket 

Indikator: kommunikationsplan 

b.  Pilot: Fossilbränslefri 

hop-on-hop-off -buss 

(marknadsföring) 

2020-02-01 2022-08-31  Fossilbränslefri hop-on-hop-off-buss. Stripa buss, 

sociala medier, webbannonser, marknadsföring i 

bussar, foldrar och kartor, spridning till övriga länets 

destinationer. 
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Enligt kommunikationsplan, se A34a. 

Ansvar: NK tillsammans med NN? 

Indikatorer (indikativt mål inom parentes): 

Antal exponeringar Är det rätt ord=: (XX) 

     

A4.4 Öka kunskapen    Koppling till delmål 4.  

a. Studieresa  2020-05-01 2020-08-30  Fossilbränslefri buss till Varberg (Åkturen”) eller till 

Tiveden (Tivedsbussen) för att entreprenörer ska få 

en gemenskap och också kunna vara bra 

ambassadörer för hela Glasriket. Här vill vi att 

entreprenörerna ska få en uppfattning och tydlighet 

om vad som förväntas av dem för att turen ska bli 

lyckad. Studieresan med entreprenörerna är också ett 

mycket bra tillfälle att lära känna varandra.  

Övriga projektparter erbjuds att följa med, till 

självkostnadspris. 

Ansvar: NK tillsammans med NN? 

Indikatorer (indikativt mål inom parentes): 

Deltagare: (20) 

b. Utbildning av 
entreprenörer 

2020-02-01 2020-06-30  Service, hållbarhet m.m.  

Ansvar: NK tillsammans med NN? 

Indikatorer (indikativt mål inom parentes): 

Deltagare: (15) 
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A4.5 Plan för fortsatt arbete 

efter projektslut  

 

2021-10-01 2022-08-31  Utvärdering av entreprenörerna kommer också att 

ske.  

Ansvar: NK tillsammans med NN? 

Indikator: PM 

Aktivitet Start Slut Kostnad Beskrivning 

A5 ÖLAND     Ölands Skördefest/Ölands Turism är SP. Fortlöpande 

arbetsgruppsmöten och avstämningar kommer att ske 

under hela projekttiden. 

 

Piloterna utgörs av en fossilbränslefri Hop on – hop 

off- buss till besöksmålen på norra Öland, samt av en 

app för xxx. Öland: Komplettera beskrivning och 

tidplan! 

Ansvar: SP Öland, där inte annat anges 

A 5.1 Åtgärda flaskhalsar    Koppling till delmål 1.  

 

a. Fossilbränslefria hyrbilar 2020-02-01 2020-12-31  Samarbete med biluthyrare för att försäkra sig om att 

det finns tillgång till fossilbränslefria hyrbilar.  

Ansvar: Samverkanspart Öland tillsamman med NN? 

Indikator: Tillgång till fossilbränslefria hyrbilar.  

b Pilot: Fossilbränslefri hop-

on-hop-of-buss, norra Öland 

(planering) 

2020-02-01 2020-06-30  Pilot: Planering, affärsmodell,  urval besöksmål, 

tidtabell,  upphandling m.m.  

Ansvar: RKL tillsammans med FL 
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c Pilot: App som visar 

trafiksituation i realtid 

2020-02-01 2020-xx-xx  Pilot: Beskriv mer - vad, hur och varför detta bidrar 

till att åtgärda flaskhalsar, paketering och/eller 

marknadsföring 

Första version 2020xxxx, därefter.. 

Ansvar: Samverkanspart Öland tillsammans med Mörbylånga 

kommun 

Indikatorer (indikativt mål inom parentes): 

Annat?     

     

A 5.2  Ta fram och paketera  

klimatsmarta och attraktiva 

resalternativ 

2020-01-01 2020-08-31  Ta fram attraktiva paket, kombibiljetter m.m. som 

kan marknadsföras under A53.  

 

Indikator (indikativt mål inom parentes): 

Nya erbjudanden: (6, dvs två per år) 

Koppling till delmål 2 

a Pilot: Fossilbränslefri hop-

on-hop off-buss, norra 

Öland (genomförande) 

 

2020-06-01 2022-08-31  Sommarveckorna år 2020 – 2022. 

Ansvar: RKL tillsammans med FL. 

Antal veckor i trafik: 3 år * 5 veckor 

Antal resenärer (hur många tror vi?) 

Annat?     
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A5.3 Marknadsföra 

klimatsmarta och attraktiva 

resalternativ 

   Enligt kommunikationsplan, se A34a. 

Marknadsföring av klimatsmart resande till, från och 

på Öland. Andra klimatsmarta resalternativ. T ex tåg 

till Kalmar + fossilbränslefria hyrbilar och/eller 

bussar för vidare färd till Öland.  

Tips om att klimatkompensera för långväga 

(flyg)resenärer. Paketering av klimatsmarta 

resealternativ och marknadsföring på hemsida mm? 

Koppling till delmål 3  

a Kommunikationsplan 2020-02-01 2020-04-30  Detaljerad plan för A53. 

Indikator: kommunikationsplan  

     

b Pilot: Fossilbränslefri hop-

on-hop off-buss, norra 

Öland (marknadsföring) 

2020-04-01 2022-08-31  Pilot: Fossilbränslefri hop-on-hop-off-buss. Sociala 

medier, webbannonser, marknadsföring i bussar, 

foldrar och kartor, spridning till övriga länets 

destinationer.  
Ansvar: RKL tillsammans med FL 

 

 

 

c Pilot: app XX XX  Pilot: App. Beskriv vad! 

Ansvar: Samverkanspart Öland tillsammans med NN? 
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A5.4 Öka kunskapen XX XX  X 

Koppling till delmål 4  

Indikatorer (indikativt mål inom parentes  

 

Möjlighet att delta i aktivitet A44a.  

     

A5.5 Plan för fortsatt arbete 

efter projektslut  

 

2021-10-01 2022-08-31  Indikator: PM 
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7.2 Aktiviteter riktade direkt till företag 

Projektet innehåller, enligt vår bedömning, inga aktiviteter som är riktade till enskilda företag 
enligt EU:s de minimis regler.  

 

7.3 Aktiviteter av socialfondskaraktär 

Ej aktuellt. 
 
 

7.4 Aktiviteter utanför programområdet 

Studieresa till Halland eller Tiveden. Arrangeras av Glasriket, övriga erbjuds möjlighet att 

följa med.  

Styr- och projektgrupp kommer att delta i aktiviteter utanför programområdet, t ex för 

nätverksbyggande,  kunskapsinhämtning och spridning av projektresultat. Det aktiviteter som 

utförs i projektet har dock helt och fullt sin nytta i programområdet.  

8. Indikatorer 

8.1 Investeringsprioritering 

Koldioxidsnål ekonomi 

8.2 Kvantifiera projektets bidrag i följande aktivitetsindikatorer 
 

Antal företag som får stöd Medfinansierande företag? 
x

 företag 
  

     

Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner 
0

 företag 
  

     

Antal organisationer som får stöd 
3

 organisationer 
  

     

Antal företag som samarbetar för att stärka sin innovationskraft 
x

 företag 
  

Medfinansierande företag? 

 
8.3 Ange programspecifikt mål 

 

9. Budget 

 

Se separat budget. 
 

9.4 Förväntas projektet generera nettoinkomster efter projektavslut? 
 

Nej 
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9.5 Söker ni förskott på eventuellt beviljat stöd? 
 

Nej 
 

 

9.6 Kommentar till budgeten 
Om ni har några särskilda kommentarer till er budget t ex om ni vill förtydliga något, så kan ni göra det här. 

Fältet är dock inte obligatoriskt. 

 
 

 

 

 

10. Bilagor 

1. Medfinansieringsintyg  

2. Firmatecknare 

3. Riskanalys 

4. Upphandlingspolicy och upphandlingsregler 

8. Utförligare projektbeskrivning? 

9. Projektlogik 

 


