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Granskning av turism
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat
kommunstyrelsen i syfte att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att arbetet med turism
bedrivs på ett ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt hur
digitaliseringens möjligheter tillvaratas.
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt att arbetet med
turism bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Turistbyrån saknar ett fastställt uppdrag samt mål
och styrning för arbetet.
Vi kan inte bedöma om turistbyrån bedrivs på ett effektivt och ekonomiskt tillfredsställande
sätt då det saknas uppsatta mål att ställa i relation till turistbyråns arbete. Vidare har inte
kommunstyrelsen själva gjort någon uppföljning eller utvärdering av arbetet. Digitaliseringen
tillvaratas till viss del men det finns utvecklingspotential.
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:


Det saknas en övergripande strategi för arbetet med turismen.



Det finns inget fastställt uppdrag för turistbyrån.



Det bedrivs inget proaktivt arbete för turism eller med destinationsutveckling.



Det finns digital information på hemsidan men verksamheten upplever att
digitaliseringens möjligheter inte tillvaratas i tillräcklig omfattning gällande bland annat
marknadsföring.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Ta fram en övergripande strategi för kommunens arbete med turismen.



Fastställa turistbyråns uppdrag och sätta mätbara mål för verksamheten



Löpande följa upp verksamheten
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Granskning av turism
Arvidsjaurs kommun 2020

Definitioner
• Turism - ”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och
vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år
för fritid, affärer eller andra syften. Med aktiviteter avses sociala,
kulturella och ekonomiska, som utförs av personer som reser till
resmål belägna utanför personens vanliga omgivning.”
(Definition från Turismens begreppsnyckel - Internationellt rekommenderade begrepp och definitioner för turism,
2016)

• Besöksnäring - ”Besöksnäringen omfattar aktörer i de branscher som
säljer tjänster till besökare – definierat genom de branscher som ingår
i turismsatellitkontoberäkningarna. Det betyder att alla aktörer som
har någon del av en försäljning till kunder vars konsumtion definieras
som turismkonsumtion, eller är en del av en sådan bransch där detta
gäller, kan sägas tillhöra besöksnäringen.”
(SOU 2017:95, Ett land att besöka, Betänkande av Utredningen Sveriges besöksnäring, 2017)
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Presentation title

Turistbyrån
• Det finns ingen övergripande strategi för turism. Fokus
ligger på besöks- och biltestnäringen.

• Turistbyrån
• Infopoint i kommunhuset
• Saknar fastställt uppdrag och mål
• Det bedrivs inget proaktivt arbete för att utveckla Arvidsjaur
som turistort.

• Planer på att flyttas till Camp Gielas för att förbättra
tillgängligheten.

• Bemannad med 2,5 tjänster. Samtliga har lokalkännedom
och det finns utöver svenska och engelska även språkliga
kunskaper i tyska.

• Det finns en hemsida men det finns stor utvecklingspotential
för den digitala marknadsföringen.

• I delårsrapport framgår planerna på att flytta
turistbyrån. I övrigt finns inga mål eller uppdrag att följa
upp.
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Presentation title

Bedömning
• Finns styrning, uppföljning och utvärdering som främjar turism?
• Nej, det saknas styrdokument och mål för att främja turismen. Det innebär även att det saknas
mål och visioner att utvärdera arbetet mot.

• Är turistbyrå ändamålsenligt bemannat med relevant kompetens?
• Ja, kopplat mot det arbete turistbyrån utför i dagsläget som Info-Point. Om turistbyråns
uppdrag kommer att ändras till att arbete mer proaktivt är turistbyrån dock i behov av för det
uppdraget mer ändamålsenlig kompetens.

• Arbetar verksamheten ändamålsenligt och effektivt?
• Nej. Det bedrivs inget aktivt arbete för att utveckla turismen. Det bedrivs inget proaktivt arbete
mot turister eller med destinationsutveckling. Det saknas dessutom statistik över besökare och
deras behov. Eftersom turistbyrån inte har något fastställt uppdrag eller mål kan vi inte bedöma
om verksamheten arbetar effektivt.

• I vilken omfattning används digitala lösningar och hur sker den digitala utvecklingen?
• Digitala lösningar används i viss omfattning men det saknas en struktur.
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1. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat kommunstyrelsen i syfte att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att arbetet med turism bedrivs på ett ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt hur digitaliseringens möjligheter tillvaratas.
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt att arbetet med
turism bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Turistbyrån saknar ett fastställt uppdrag samt mål
och styrning för arbetet.
Vi kan inte bedöma om turistbyrån bedrivs på ett effektivt och ekonomiskt tillfredsställande
sätt då det saknas uppsatta mål att ställa i relation till turistbyråns arbete. Vidare har inte
kommunstyrelsen själva gjort någon uppföljning eller utvärdering av arbetet. Digitaliseringen
tillvaratas till viss del men det finns utvecklingspotential.
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:


Det saknas en övergripande strategi för arbetet med turismen.



Det finns inget fastställt uppdrag för turistbyrån.



Det bedrivs inget proaktivt arbete för turism eller med destinationsutveckling.



Det finns digital information på hemsidan men verksamheten upplever att digitaliseringens möjligheter inte tillvaratas i tillräcklig omfattning gällande bland annat marknadsföring.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Ta fram en övergripande strategi för kommunens arbete med turismen.



Fastställa turistbyråns uppdrag och sätta mätbara mål för verksamheten



Löpande följa upp verksamheten
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglementet §2 för sysselsättnings- och näringslivsfrågor
samt turism.
Revisionen anser att turismen är av väsentlig betydelse för kommunen. Över tid har turismen
emellertid förändrats så att digitala lösningar för turistinformation och bokning av boende och
aktiviteter fått ökad betydelse. 2020 har pandemin covid-19 kraftigt påverkat turismen i hela
landet och sannolikt även Arvidsjaur. En av pandemins konsekvenser kan bli ett ökande behov av digitala lösningar. Revisorerna har därför beslutat om fördjupad granskning av kommunstyrelsens arbete med turism med fokus på:
•
•
•
•
•

Politisk styrning, uppdrag, beslut och uppföljning.
Organisation och samverkan.
Bemanning och resurser.
Digitalisering.
Åtgärder relaterade till covid-19.

2.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att arbetet med turism
bedrivs på ett ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt hur digitaliseringens möjligheter tillvaratas.
De revisionsfrågor som granskningen besvarar är följande:





Finns styrning, uppföljning och utvärdering som främjar turism?
Är turistbyrå ändamålsenligt bemannat med relevant kompetens?
Arbetar verksamheten ändamålsenligt och effektivt?
I vilken omfattning används digitala lösningar och hur sker den digitala utvecklingen?

2.3. Revisionskriterier
I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:



Kommunallag
Kommunens styrande dokument

2.4. Genomförande
Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Intervjuer har skett
med kommunchef, enhetschef för Stöd och Service samt näringslivsstrateg på näringslivsenheten. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd under november-december 2020.
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3. Definitioner
Eftersom turism och besöksnäring är närliggande områden är det viktigt med tydliga definitioner för att hålla isär dessa begrepp. Vi har valt att utgå från samma definitioner som Tillväxtverket utgår från i sin publikation Att arbeta för hållbar turism (2020).
Turism - ”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför
sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Med aktiviteter avses sociala, kulturella och ekonomiska, som utförs av personer som reser till resmål
belägna utanför personens vanliga omgivning.”
(Definition från Turismens begreppsnyckel - Internationellt rekommenderade begrepp och
definitioner för turism, 2016)
Besöksnäring - ”Besöksnäringen omfattar aktörer i de branscher som säljer tjänster till besökare – definierat genom de branscher som ingår i turismsatellitkontoberäkningarna. Det
betyder att alla aktörer som har någon del av en försäljning till kunder vars konsumtion definieras som turismkonsumtion, eller är en del av en sådan bransch där detta gäller, kan sägas tillhöra besöksnäringen.”
(SOU 2017:95, Ett land att besöka, Betänkande av Utredningen Sveriges besöksnäring,
2017)
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4. Granskningsresultat
4.1. Organisation, styrning och bemanning
4.1.1. Turistbyrån – En InfoPoint
Kommunstyrelsen ansvarar enligt reglemente för turismfrågor i kommunen. Det faktiska arbetet kopplat till turismen bedrivs av turistbyrån som organisatoriskt är placerat på avdelningen för medborgarservice och turism under den centrala stödfunktionsenheten ”Stöd och
service”. Se organisationsbeKommunstyrelsen
skrivning till höger.
Turistbyrån är vid granskningens
tidpunkt placerad i kommunhuset
och bedrivs i form av en InfoPoint. Det är en bemannad turistserviceplats där som turister kan
besöka för att inhämta turistinformation. Informationen ges
både muntligt vid turistbyråns öppettider och skrifltiga informationsbroschyrer och kartor med
lokala besöksmål. Skriftliga broschyrer och kartor finns alltid tillgängliga.

Stöd och service

Medborgarservice
och turism

Turistbyrå

Enligt intervju är det planer på att flytta turistbyrån till den kommunalt ägda och drivna campingen Camp Gielas för att öka tillgängligheten för kommunens turister. Fördelarna beskrivs
som att den fysiska placeringen blir närmare övernattande turister och att campingen har
längre öppettider än nuvarande turistbyrå. Vidare lyfter enhetschef för stöd och service att de
framgent ska fokusera på att digitalisera turisminformationen för att öka tillgängligheten ytterligare.

4.1.2. Turistbyråns uppdrag, arbetssätt och digitalisering
Turistbyrån i Arvidsjaur saknar ett politiskt fastställt uppdrag. Verksamheten utrycker vid intervjuer att fokus ligger på att stötta företagen i besöksnäringen samt biltestnäringen som
skapar flera arbetstillfällen.
Kommunstyrelsen har inte beslutat om några särskilda mål för turistverksamheten i kommunen. Kommunstyrelsens mål är riktade mot just näringsliv och företagare. Inom kommunfullmäktiges målområde ”långsiktig hållbar utveckling” har kommunstyrelsen följande mål:


Att genomföra minst två större näringslivsträffar med fokus på tillväxt med konkreta
uppgifter till Arvidsjaurs kommun och näringsliv.



Att genomföra två branschträffar med kommunstyrelsen.

Vid intervjuer med verksamheten beskrivs att turistbyrån saknar ett proaktivt arbetssätt,
d.v.s. att utveckla Arvidsjaur som en attraktiv turistort och rikta sig direkt mot turisterna. Till
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exempel genomförs ingen kartläggning av vilka besöksmål som turisterna efterfrågar och
vilka som är mest besökta i kommunen. Verksamheten upplever en viss svaghet i kommunens värdskap och marknadsföring av Arvidsjaur som turistort. Inom ramen för SKRs utbildning ”Förenkla – helt enkelt” har de fört diskussioner om vikten av värdskap, men det har inte
lett till några direkta initiativ för turismen.
Enhetschefen för stöd och service anger att de ska driva på digitaliseringen av turistinformation för att nå fler och förbättra det proaktiva arbetssättet. Flertalet av turister söker information om turistorter och besöksmål digitalt innan de väljer vart de ska resa, därför måste informationen finnas digitalt för att hänga med i utvecklingen och möta dagens turister. I dagsläget saknas dock en struktur i digitaliseringen då Arvidsjaur exempelvis har fyra olika instagramkonton som berör turismen.
Vidare har turistbyrån en hemsida (visitarvidsjaur.se) som drivs inom ramen för Swedish
Lapland1. Hemsidan innehåller information om alternativ för boende, se & göra, inspiration till
aktiviteter och kort information om Arvidsjaur. Det upplevs att hemsidan inte uppdateras regelbundet och används på rätt sätt. Ett exempel är att under fliken information om Arvidsjaur
hänvisar sidan till besöksstatistik från år 2016.
Det upplevs att det finns stor utvecklingspotential för den digitala marknadsföringen. Den nya
funktionen som kommer att anställas som projektsamordnare i samarbete med Swedish Lapland anses få stor betydelse i samarbetet och en digital utveckling.
4.1.3. Swedish Lapland – Business capacity development
Arvidsjaurs kommun ingår sedan 2018 i ett projekt tillsammans med Swedish Lapland. Slutdatum för projektet var ursprungligen 31 december 2020 men har förlängts till sista januari
2023. Projektet syftar till att stärka de lokala företagen inom besöksnäringen. Det är således
inget turismprojekt även om det kan leda till positiva effekter för turismen.
I projektplanen framgår att projektets övergripande mål är att skapa en långsiktig och hållbar
tillväxt för små och medelstora företag i regionen. Projektet fokuserar främst på att stärka
konkurrenskraften hos företag inom besöksnäringen. En av de förväntade effekterna av projektet är att när företagen inom besöksnäringen blir mer konkurrenskraftiga så ökar även attraktionskraften för kommunen.
4.1.4. Bemanning
Turistbyrån är bemannad med de 2,5 tjänster som är finns på avdelningen för medborgarservice och turism. En person arbetar heltid mot Swedish Lapland. Övriga personer är receptionist och kontorsvaktmästare. Samtliga beskrivs vid intervju ha en god lokalkännedom om
besöksmål, aktiviteter och alternativ för boende. Vidare har samtliga språkliga kunskaper utöver svenska även i engelska. En av de anställda talar även tyska, vilket är viktigt då en stor
del av kommunens utländska besökare kommer från Tyskland.
Nuvarande heltidstjänst mot Swedish Lapland ska ersättas med en projektanställning på 2
år. Det pågår en rekryteringsprocess vid granskningens tidpunkt och tjänsten är ännu inte tillsatt. Tjänsten är tänkt att agera projektsamordnare och agera som en länk främst mellan

1

Swedish Lapland är en ekonomisk förening som verkar som en näringslivsorienterad samverkansplattform för att stötta näringens ambitioner att göra affärer av destinationens produkter och utbud.
Swedish Lapland omfattar samtliga kommuner i Norrbottens län, Skellefteå kommun och Sorsele kommun.
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Swedish Lapland och företagen i Arvidsjaurs kommun. Vidare är det tänkt att projektsamordnaren ska driva på den digitala utvecklingen. Tjänsten är dock inte tänkt att arbeta specifikt
mot turismen i kommun.
4.1.5. Uppföljning och utvärdering
Kommunstyrelsen följer inte upp arbetet med turism. Vi noterar att det inte heller finns några
mätbara mål eller styrdokument att följa upp och utvärdera arbetet med turism mot.
I kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2020 framgår planerna på att flytta turistinformationen till Camp Gielas samt till ett privat företag. Vidare framgår att den digitala informationen ska utvecklas för att öka tillgängligheten för turister. Det beskrivs i rapporten att verksamheten behöver konsolideras inom både medborgarservice och turism. Exakt vad konsolideringen innebär framgår inte.
Avdelningen för medborgarservice och turism prognostiserar i delårsrapporten ett årsutfall på
1 048 tkr jämfört med årsbudget på 1 624 tkr. Det innebär en positiv avvikelse mot budget på
576 tkr.
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5. Sammanfattande bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt att arbetet med
turism bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Turistbyrån saknar ett fastställt uppdrag samt mål
och styrning för arbetet.
Vi kan inte bedöma om turistbyrån bedrivs på ett effektivt och ekonomiskt tillfredsställande
sätt då det saknas uppsatta mål att ställa i relation till turistbyråns arbete. Vidare har inte
kommunstyrelsen själva gjort någon uppföljning eller utvärdering av arbetet. Digitaliseringen
tillvaratas till viss del men det finns utvecklingspotential.
Vår bedömning grundar sig på följande:
Revisionsfråga

Bedömning

Finns styrning, uppföljning
Nej, det saknas styrdokument och mål för att främja turoch utvärdering som främjar
ismen. Det innebär även att det saknas mål och visioner att
turism?
utvärdera arbetet mot. Fokus hos kommunstyrelsen och
verksamheten är i större omfattning riktad till att stödja besöksnäringen, vilket även medför vissa positiva effekter
kopplat till turism. Turistbyrån fungerar som Info-Point och
bedriver inget arbete för att främja turismen, t.ex. destinationsutveckling.
Är turistbyrå ändamålsenligt
Ja, kopplat mot det arbete turistbyrån utför i dagsläget som
bemannat med relevant komInfo-Point. Samtliga i personalen beskrivs ha god lokal känpetens?
nedom och det finns språkliga kunskaper som motsvarar
behoven för den största turismgruppen. Om turistbyråns
uppdrag kommer att ändras till att arbete mer proaktivt är
turistbyrån dock i behov av för det uppdraget mer ändamålsenlig kompetens.
Arbetar verksamheten ända- Nej. Det bedrivs inget aktivt arbete för att utveckla turismen.
målsenligt och effektivt?
Det bedrivs inget proaktivt arbete mot turister eller med destinationsutveckling. Det saknas dessutom statistik över besökare och deras behov. Eftersom turistbyrån inte har något
fastställt uppdrag eller mål kan vi inte bedöma om verksamheten arbetar effektivt. Avdelningen för medborgarservice
och turism prognostiserar däremot en positiv budgetavvikelse år 2020.
I vilken omfattning används Digitala lösningar används i viss omfattning men det saknas
digitala lösningar och hur sker en struktur. Det finns en hemsida inom ramen för arbetet
den digitala utvecklingen?
med Swedish Lapland med information om orten, boende
och aktiviteter. Verksamheten själva upplever dock att hemsidan kan utvecklas samt att den digitala närvaron behöver
förbättras.
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:




Ta fram en övergripande strategi för kommunens arbete med turismen.
Fastställa turistbyråns uppdrag och sätta mätbara mål för verksamheten
Löpande följa upp verksamheten

Arvidsjaur den 10 december 2020

Linda Marklund
Cert. kommunal yrkesrevisor
David Larsson
Verksamhetsrevisor, EY

Jan Darrell
Cert. kommunal yrkesrevisor
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Bilaga 1: Källförteckning

Dokument:
 Kommunstyrelsen delårsrapport augusti 2020


Projektbeskrivning, Business capacity Development in Swedish Lapland



Projektbeskrivning, Fortsättningsprojekt Business capacity Development in Swedish
Lapland

Intervjuade funktioner:


Kommunchef



Enhetschef stöd och service



Näringslivsstrateg
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