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Till dig som är ansvarig för  
auktoriserad turistinformation eller auktoriserat turistcenter  
 
 
 
Turistinformations- och Turistcenterauktorisation 2019 
 
Visitas auktorisationsnämnd har nöjet att översända handlingarna avseende 2019 års 
auktorisation. Inga större förändringar i kraven är gjorda sedan förra årets auktorisation. 
Löptiden för auktorisationsavtalet är till den sista april 2020.  
 
Liksom tidigare kan man ansöka om turistinformationsauktorisation för en turismfunktion som 
inte har fysisk besöksmottagning men som är tillgänglig via webb, e-post, sociala medier. En 
sådan turistinformation kan självklart också vara huvudman för bemannade InfoPoints, se 
auktorisationsavtalet.   
 
Beträffande Info Points: Auktoriserad turistbyrå eller auktoriserat turistcenter har alltså rätt att 
inrätta och skylta bemannade InfoPoints. Se dels auktorisationsavtalets punkt 7, dels den 
särskilda sektionen rörande InfoPoints på sida 12 i handlingen; InfoPoint – krav och 
kommentarer. Dessa krav behöver bara signeras om man har inrättat InfoPoints eller om man 
har för avsikt att göra det under avtalstiden.  
 
Notera att Visita inte tillhandahåller något standardavtal för InfoPoints, d v s det (obligatoriska) 
avtalet mellan den externa aktör som driver InfoPoint och den auktoriserade turistinforma-
tionen/turistcentret. Förutsättningarna skiljer sig åt runt om i landet och vi vill inte begränsa era 
kreativa lösningar på området - utöver vad som framgår av auktorisationshandlingen.  
 
Vi ber dig/er att snarast möjligt att läsa och följa anvisningarna för auktorisationen (sid 2). Den 
ifyllda och undertecknad handlingen returneras till oss enligt instruktion på sista sidan. 
 
Om du/ni vill ändra er auktorisation från Turistinformation till Turistcenter (eller tvärtom), 
hittar du handlingarna i PDF-format på www.visita.se/turistinfo.  
 
När vi har fått in handlingarna och de har godkänts, skickar vi ut 2019 års auktorisationsintyg 
via brev. Därefter kommer faktura på auktorisationsavgiften. 
 

Rådet för Besöksservice… 
…är det nya namnet på det råd som tidigare hette Destinationsrådet. Deltagarna på 2018 års 
Destinationsdagar ställde sig bakom ett namnbyte för att förtydliga rådets uppdrag och för att 
undvika sammanblandning med andra samarbeten på destinationsnivå. Sammansättningen av 
det valda rådet är dock oförändrad. Läs mer på www.visita.se/turistinfo. Besök och följ också 
rådets FB-sida för alla er som arbetar med besöksservice; sök Rådet för Besöksservice-Visita.  
 
 
Vi önskar er ett framgångsrikt turistår! 
 
Visitas Destinationsråd 
Auktorisationsnämnden  
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