
Visita bjuder in dig som besöksnäringsföretag i Lidköping och Götene 
för att prata framtid tillsammans med lokal och regional politik 

NÄR: tisdag den 22 juni kl 08:30-10:00 

VAR: Stadshotellet i Lidköping alternativt digitalt via Teams 

 
Besöksnäringen har drabbats oerhört hårt av pandemin och dess konsekvenser. I nuläget står många 

av regionens näringsidkare i besöksnäringen på gränsen till konkurs efter en långdragen och 

ihållande pandemi med hårda restriktioner och fokus ligger nu kring frågan vad kan vi göra för att få 

branschen på fötter igen. 

På arbetsmarknaden utmärker sig besöksnäringen som den bransch som anställer högst andel unga, 

högst andel utrikesfödda och högst andel som saknar gymnasieutbildning. Vår näring spelar en viktig 

samhällsekonomisk roll för människor som vanligtvis har svårt att få jobb. Ett motorstopp i 

besöksnäringen drabbar därför dessa grupper extra hårt.  

Det är viktigt att vi tillsammans blickar framåt och ser möjligheter kring hur vi fortsatt kan stötta 

branschen i syfte att rädda företag och jobb.  

Syfte 

Öka förståelsen och kunskapen om respektive parters möjligheter, uppdrag, förutsättningar och 

ansvar i den rådande situation under och efter pandemin. 

Målsättning 

 I nuläget, när restriktionerna börjar lätta, gemensamt hitta lösningar, åtgärder och möjliggörare 
för att mildra effekterna av pandemin och dess konsekvenser för branschen.  

 Diskutera konkreta åtgärder och behov för en trygg och säker återstart av besöksnäringen i 
Lidköping och Götene.  

 

Program 

Zlakto Kavalic, Stadshotellet  hälsar varmt välkomna 
Anna Ohlin Ek, Läckö-Kinnekulle bakgrund, syftet och mål med mötet 
Frida Arvidsson, Visita  agenda, presentation närvarande 
Stefan Lundin, Visita  problematiken med restriktionerna samt företagens 

behov av kommunala stöd 
Thomas Jakobsson, Visita besöksnäringens betydelse, status och anatomin 
Fredrik Lindén, Turistr. Västsverige  Nuläge och vad de ser för behov framåt för näringen 

Laget runt Representanter från besöksnäringen berättar om sin 
situation 

Dialog och samverkan  Önska dialog, frågor, inspel och kommentarer från 
politiker, tjänstemän och branschen med fokus på 
lösningar och åtgärder.  

Avslut  Sammanfattning av mötet.  
 



Medverkar och välkomnar till mötet gör: 

Zlakto Kavalic, Stadshotellet Lidköping 

Rickard Bender, Lundsbrunn SPA och Konferens 

Pernilla Söderström, Kronocamping 

Thomas Jakobsson, chefsekonom Visita  

Stefan Lundin, branschjuridisk chef Visita 

Fredrik Lindén, VD Turistrådet Västsverige 

Anna Ohlin Ek, VD Destination Läckö-Kinnekulle 

Frida Arvidsson, regionansvarig Visita Västra 

 

Anmäl ditt deltagande på plats eller digitalt till:  
Frida Arvidsson regionansvarig Visita Västra 
frida.arvidsson@visita.se 
 

Vi håller antalet personer nere på mötet och håller distans enligt FHM rekommendationer. 

Varmt välkomna och passar på att önska alla en trevlig helg! 
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