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Policy
(1) Information om och marknadsföring av aktiviteter, evenemang, och boende för besökande

måste förbättras i samarbete med Södra Bohuslän Turism Detta gäller i första hand men
inte enbart information i digital form via hemsidor och appar.
(2) Utveckla möjligheterna till aktiviteter i vildmarksnatur för både invånare och turister

både med skärgården och övrig natur som bas. Detta innebär bland annat att erbjuda
gästhamnar med utvecklad hamnverksamhet och god service samt välutrustade
badplatser. Olika former av paket t.ex. Vandring, cykel, jakt och fiske är värdefulla.
(3) Bidra till en utveckling av kulturaktiviteter med den traditionella bohuslänska kulturen

som bas som ett värdefullt bidrag för att göra Stenungsund attraktivt.
(4) Skapa, bidra till och ansvara för evenemang som gör Stenungsund attraktivt både för

turister och invånarna i Stenungsund.

Genomförande
Ansvaret för att implementera ovanstående åligger kommunens förvaltningar i samarbete med
Södra Bohuslän Turism. De delar av förvaltningen som har huvudansvaret för genomförande av
policyn anges nedan. Den förvaltning som har huvudansvaret för genomförandet av en del av
policyn förutsätts att, när behov uppstår, söka kontakt med andra förvaltningar och med Södra
Bohuslän Turism.
Budgetansvar för implementering av Turismvision 2017 har respektive förvaltning.
Vid genomförandet av Turismvision 2017 skall även hänsyn tas till det som sägs i utvärderingen av
den tidigare Turismvision 2007.
•

Kommunkansliet ansvarar för att i samarbete med Södra Bohuslän Turism fortsätta utveckla
elektroniska informationssystem t.ex. hemsidor ,appar ,informationstavlor. och även annan
marknadsföring av Stenungsunds kommun. Dessa kanaler skall på ett effektivt och fullständigt
sätt presentera det utbud av aktiviteter, evenemang, boende mm som gör Stenungsund
intressant och attraktivt för besökare. En kanal som kommer att få allt större betydelse i
framtiden är s.k. appar som görs tillgängliga i smarta mobiltelefoner oberoende av
operativsystem.

•

Kommunkansliet ansvarar i samverkan med Södra Bohuslän Turism för den årliga
uppföljningen av besöksnäringens utveckling i alla dess delar som t.ex. sysselsättning,
”turistomsättning”, antal besök på olika arrangemang m.m. Uppgifter om de investeringar för
besöksnäringen som gjorts är naturligt nog också av intresse. Uppföljningen presenteras varje
år för fullmäktige i samband med budgetarbetet.

•

Kultur och Fritid ansvarar för att främja aktiviteter för invånare och turister med skärgården
och övrig natur och kommunens fritidsanläggningar som bas. Detta innebär bland annat att
erbjuda gästhamnar med utvecklad hamnverksamhet och god service samt välutrustade
badplatser. Om badplatsen Hawaii får s.k. blå flagg, en form av miljöcertifiering, kan den bli
ett utmärkt exempel. All sådan aktivitet skall ske med ett ansvarsfullt utnyttjande av
naturresurserna.

•

Kultur och Fritid har också att främja utvecklingen av olika former av paket, se (2) ovan,
samt större idrotts- och sportevenemang både inom- och utomhus.
− Att bidra till att skapa ett paket för både vuxna och ungdomar i ´samverkan med SSK's
Seglarskola kan vara en ide'.
− För aktiviteter utomhus finns ett ökande intresse. Ett sådant exempel i
Stenungsund är Toröds projektet som är under uppbyggnad med olika typer av
utomhusarrangemang på agendan.
− Bergrummet har årligen enstaka välbesökta arrangemang. Det finns kanske möjligheter
att utveckla sådana arrangemang ytterligare.
− Att erbjuda upplevelser av den traditionella Bohuslänska kulturen genom konst och
mathistoriska upplevelser ansvarar Kultur och Fritid för. Att återknyta till
Stenungsunds historia genom guidade turer runt den äldre bebyggelsen på Stenungsön
kan vara ett exempel.

•

Sektor Samhällsbyggnad ansvarar för att det i lämpliga, attraktiva lägen ges möjlighet att
etablera camping och ställplatser för husbilar och husvagnar. Detta är viktigt eftersom
möjligheterna till övernattning har minskat i kommunen.

