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  Ordförande har ordet 

Ordförande har ordet 
När jag skriver dessa ord i april 2020 har Coronasmittan fullständigt dragit undan mattan 

för Sveriges besöksnäring. Ingen av oss varken kunde eller kan ana smittans konsekvenser 

för vårt land och bransch. Att sammanfatta 2019 och blicka framåt med utifrån den 

verklighet vi levde i då är svårt, men jag ska göra ett försök. 

 

2019 var året då  vi på allvar kunde börja prata om besöksnäringens som Sveriges nya 

basnäring, framför allt i Västsverige. Det går framåt för vår region, och vårt hållbar-

hetsarbete hyllas i massmedia runt om i världen.  

Inom Visita Västra satsade vi under 2019 på att förstärka vår närvaro i hela 

regionen. Vi arbetade också vidare på att knyta ännu fler politiska kontakter, bygga 

samarbeten med andra organisationer och att ses som en viktig part som ska vara på 

plats och en del av de diskussioner som förs om näringen i regionen. 

Vårt årliga höstmöte blev återigen mycket uppskattat, med 200 gäster bland våra en-

gagerade medlemmar där vi fick en bättre insyn i arbetet hos Visita, Göteborg & Co 

samt Turistrådet Västsverige. Att underhållningen av Magnus Uggla dessutom var i 

toppklass kunde vi nog alla hålla med om! 

Vi har också satsat på att samarbeta med Skolverket för att utbilda handledare som 

tar emot praktikanter ute på sina arbetsplatser, så att de kan bli ännu bättre.  

Tillsammans med Göteborgsregionen anordnade vi så kallade ”working lunches”, där 

utbildningsväsendet och bransch tillsammans fick träffas och diskutera frågor som 

praktik, och åtgärder vid en praktikperiod inte fungerar som önskat. 

Under året som gått har vårt samarbete med de 

andra regionstyrelserna inom Visita också blivit 

starkare. Inför varje styrelsemöte så träffas vi i 

den centrala styrelsen, diskuterar frågor  och 

jämför arbetssätt. 

Visita Västras styrelse består av erfarna, 

engagerade ledamöter med otroligt mycket 

samlad kunskap. Tillsammans ser vi fram emot 

att arbeta vidare med dessa och många andra 

viktiga frågor under 2020. 

 

Tack för ordet och förtroendet! 

Eva Dunér 

Ordförande Visita Västra 

Foto: Peter Jönsson 



 

  Om föreningen 

Om föreningen Visita Västra 
Visita Västra är en av Visitas fem regionföreningar och dess verksamhetsområde 

omfattar Västra Götalands län, Jönköpings län samt norra delen av Hallands län där 

gränsen till Visita Södra dras vid Falkenbergs kommun. Föreningens säte är i 

centrala Göteborg där vi sitter tillsammans med andra medlemsorganisationer inom 

Svenskt Näringsliv. 

 

Visita Västra är en medlemsägd organisation och all vår verksamhet utgår ifrån att 

skapa så stor medlemsnytta som möjligt. Föreningen har enligt stadgarna till ända-

mål att bland annat ”… främja och stärka medlemsföretagens konkurrenskraft, utveckla 

branschens villkor och positionera hotell-och restaurangnäringen som en viktig del i sam-

hälle och näringsliv… ”. 

 

Visita hade 2019-12-31 totalt 5199 medlemmar. Ungefär en femtedel av dem finns i 

Visita Västras region, 1104 medlemsföretag fördelat på 1562 arbetsplatser. Tack 

vare den aktiva medlemsrekryteringen som skett under året har Visita Västra blivit 

46 medlemmar fler sedan förra året. 

 

I föreningens verksamhetsberättelse presenterar vi viktiga händelser i regionen 

under kalenderåret som gått.  

Ett av Visita Västras medlemsföretag, Mussebaren i Lyckorna, Ljungskile. 

Foto: Robert Dahlberg/vastsverige.com 



 

  Vi som haft förtroende under året 

Vi som haft förtroende under året 
 

Styrelsen             Mandat utgår 

Ordförande   Eva Dunér  McDonald’s   2020 

Vice Ordförande  Malin Franck  Gothia Towers   2019 

 

Ordinarie ledamöter Patric Jernberg  Gekås Ullared   2021 

     Anne Thörnström Thörnströms Kök  2021 

     Suzanne Parenius Hjortviken Konferens AB 2021 

     Kristian Andreasson  Scandic Hotels   2020 

     Kent Ly   Jungle Thai   2020 

     Bengt Linde  Götaplatsgruppen  2020 

     Tina Resch  Liseberg AB   2020 

     Anna Hartman  Grand Hotel Alingsås 2021 

 

Arbetsrättsjurist  Andreas Gemrud Visita 

 

Kommunikations-  Clara Nilsson  Visita 

ansvarig    Malin Wendt  Visita (vik) 

     Johanna Schub  Visita (vik) 

 

Valnämnden 

Ordförande   Mats Persson  Grand Hotel Alingsås 

     Magnus Hedlund Hotel Riverton 

     Ulla Bäckström  Konceptrestauranger AB 

 

Föreningens revisorer 

Ordinarie    Lena Johansson Auktoriserad revisor, Grant Thornton 

     Fredrik Sönne  Danilo Restaurang & Bar 

Suppleanter   Marcus Jonasén Auktoriserad revisor, Grand Thornton 

     Ulla Bäckström  Konceptrestauranger AB 



 

  Styrelsens sammanträden 

Styrelsens sammanträdanden 
Visita Västras styrelse har under 2019 haft sju sammanträden. I den mån det har varit 

möjligt har styrelsemöten hållits ute i regionen, bland annat i Jönköping och Trollhättan. 

Det har varit en uttalad prioritering från styrelsen att vara mer synlig ute i hela regionen. 

Detta är ett arbete som påbörjades aktivt 2018, och kommer att utvecklas ytterligare 

under 2020. I samband med styrelsens sammanträden på en annan ort än Göteborg har 

även medlemmar bjudits in till ett möte.  

 

Styrelsens möten har varit förlagda till: 

• Stockholm, i samband med branschmiddag för riksdagspolitiker, den 29 januari 

• Jönköping, den 14 mars 

• Göteborg, i samband med årsmöte den 25 april 

• Göteborg, den 13 juni 

• Göteborg, den 19 augusti 

• Malmö, i samband med Visitas förtroenderåd, den 10 september 

• Trollhättan, den 13 november 

Styrelsen och medlemmar samlade under medlemsmötet i Trollhättan, 

den 13 november. Foto: Johanna Schub 



 

  Medlemsmöten och arbetsgivarträffar 

Medlemsmöten och arbetsgivarträffar 

Visita Västra arbetar nära sina medlemmar och har som ambition att ha en god synlighet i 
hela regionen. Under året har föreningen bjudit in sina medlemmar till olika arbetsgivar-
träffar runt om i region för att belysa aktuella frågor eller informera om arbetsrättsliga 
förändringar. Bland annat bjöd vi in medlemmar till ett mycket uppskattat möte i 
Trollhättan, där Visitas chefsjurist berättade om bland annat ursprungsmärkning och 
rökförbud.  Tillsammans med vår samarbetspartner IKEA har vi också bjudit in till  
inspirationsmöten, där medlemmarna har kunnat ta del av vad Visita arbetar med samt 
den medlemsförmån som de har hos IKEA. 

Föreningen har även anordnat en rad olika möten och träffar som faller inom ramen kom-
petensförsörjning. Läs gärna mer om det under nästa rubrik.  

 

Höstmöte med kungen i baren 
Som traditionen erbjuder i vår region anordnades ett höstmöte för alla medlemmar. 
Denna gång stod Lisebergsteatern som värd, där 200 medlemmar kom för att lyssna till 
Visitas vd Jonas Siljhammar, Turistrådet Västsveriges vd Fredrik Lindén samt den relativt 
nytillträdde vd:n på Göteborg & Co, Peter Grönberg. Medlemmarna lotsades sedan vidare 
till Rondo, där de bjöds på mat och underhållning av allra högsta klass av ingen mindre än 
Magnus Uggla. 

Peter Grönberg, vd på 

Göteborg & Co, under höstmötet 

den 7 november på Lisebergsteatern. 

Foto: Johanna Schub 



 

  Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning har länge varit en av vår närings viktigaste frågor och arbetet kring 
frågan utvecklades ytterligare under 2019. Kompetensförsörjningsfrågan är dock extremt 
komplex och kräver arbete på flera nivåer, av flera olika typer av organisationer. Centralt 
bedriver Visita ett intensivt arbete, och Visita Västra har arbetat för att fortsatt stötta på ett 
regionalt plan. 

 

Projektmedel från Skolverket 
Under 2018 sökte Visita Västra, och blev beviljade, medel från Skolverket för att arbeta 
med just kompetensförsörjningsfrågan under två år. Inom ramen för projektet 
Kompetensförsörjning i Väst anställdes en projektledare för att arbeta med riktade 
insatser. Syftet med projektet var att stärka samverkan mellan utbildningsanordnare och 
näringsliv, men även att stärka yrkeslärarrollen och göra den mer attraktiv. Detta lyfte vi 
redan i 2018 års verksamhetsberättelse. 

 

Resultatet av det arbete som bedrevs under 2018 och 2019 vad bland annat en ”working 
lunch” under våren, där ca 40 lärare från olika nivåer inom skolsystemet, företagare och 
Arbetsförmedlingen samlades under en lunch för att diskutera APL (arbetsplatsförlagt 
lärande). Denna lunch blev mycket uppskattad, så ytterligare en hölls under hösten efter 
projektet hade avslutats. Projektet har även anordnat en samverkansfrukost med 
Göteborgs Universitet och näringslivet, med syfte att diskutera yrkeslärarrollen. Slutligen 
resulterade projektet också i en handledargala för besöksnäringen, Awards Night. Under 
festliga och högtidliga former samlades över 120 personer för att under en kväll lyfta fram 
eldsjälar och stjärnor inom vår näring. Styrelsen tog under 2019 beslut om att arrangera 
galan även 2020. Det går att läsa mer om Awards Night i 2018 års verksamhetsberättelse. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alla vinnare och prisutdelare under Awards Night 2019 på Scandic 

Rubinen, Göteborg. Foto: Stig Albansson 



 

  Kompetensförsörjning 

Mässor, föreläsningar och handledarutbildning 
Visita Västra har på olika sätt deltagit under flera år på vår regions största gymnasiemässa, 
Gymnasiedagarna den 9 – 11 oktober. Vi fick möjlighet att återigen ha en monter under 
den del som kallades Future Skills, som tillsammans med representanter från hela 
näringen bemannades under tre dagar. Flera av våra medlemsföretag så som Scandic  
Hotels och Steinbrenner & Nyberg sponsrade med priser till tävlingar och mötte elever och 
dess föräldrar för att prata om hur det är att arbeta i världens roligaste bransch. Tack vare 
våra medlemmar var det full fart i montern alla dagarna och det var många som var 
nyfikna på en ”Värld av möjligheter”, temat på vår monter även i år. 
 

 
 
Även Skarpt Läge anordnade sin uppskattade rekryteringsmässa, denna gång på Svenska 
Mässan. Visita engagerade sig i mässans referensgrupp, och besöksnäringens företag stod 
för en stor del av de drygt 40 deltagande företagen på mässan. Under tre timmar lockade 
mässan över 1800 besökare, och resulterade i runt 180 skarpa arbetstillfällen.  
 
Föreningen har även deltagit på en rad olika arbetsmarknadsdagar och föreläst om 
näringen ute på olika skolor. Vi har besökt allt från åttondeklassare till måltidsbiträdes-
utbildningar. Precis som tidigare år har mycket av kommunikationen gjorts under Visitas 
informationssatsning ”Världens jobb”.  

2019 års monter på Future Skills, där vik kommunikationsansvarig Johanna Schub var en av alla 

som bemannade montern. Foto: Johanna Schub/Karolina Halvarsson 



 

  Kompetensförsörjning 

Bransch- och kompetensråd 
Visita Västra har varit med och startat upp, och deltar i, flera olika branschråd runt om i 
regionen. Sedan tidigare driver vi, tillsammans med Göteborgsregionen, GR:s kompetens-
råd inom besöksnäringen. Rådet träffas fyra gånger per år och har ett arbetsutskott 
beståendes av representanter från Visita, HRF, GR, näringen samt gymnasiet och 
Göteborgs stad. Sedan 2019 är även Göteborg & Co en del av detta arbetsutskott. 
Arbetsutskottet är tillsammans med Visita Västra och GR ansvariga för att sätta 
dagordningen och fylla mötena med aktuellt innehöll.  
 
Branschrådet i Halland som startades upp under 2018 tillsammans med Visita Södra har 
under 2019 fortsatt. Mötena har hållits hos olika medlemmar i regionen, och vi har bland 
annat varit i Falkenberg och Varberg.  
 
Det branschråd som i förra året startades i Fyrbodal har Visita Västra fortsatt deltagit på, 
vilket också hållit sina möten utspridda inom regionen. Branschrådet i Skaraborg 
sammanträdde under våren, men under hösten 2019 lyckades vi inte få till ett möte. 
 
Kockduellen 
För tredje året i rad gick Visitas uppskattade matlagningstävling Kockduellen för grundsko-
lan av stapeln. Under hösten 2019 hölls flera tävlingar på grundskolor i regionen, vilket 
under januari 2020 ledde till sex stadsfinaler i Skövde, Göteborg, Borås, Kungsbacka, 
Alingsås samt Falkenberg. I stadsfinalerna tävlade alla de grundskolelag som vunnit på sin 
skola och de tävlade alla om att bli ett av de tio bidrag som valdes ut att tävla i riksfinalen i 
Stockholm den 19 mars 2020. Första priset i tävlingen är 10 000 kronor till klassen, som ska 
användas till en aktivitet inom besöksnäringen. Läs gärna mer om tävlingen på 
www.varldensjobb.se/kockduellen. 

Stadsfinal i Kockduellen på 

Ester Mosessons Gymnasie-

skola i Göteborg. Ett lag från 

en lokal grundskola får här sin  

finalrätt bedömd av  juryn. 

Foto: Johanna Schub 

http://www.varldensjobb.se/kockduellen


 

  Påverkansarbete och politikermöten 

Påverkansarbete och politikermöten 
Arbetet med att aktivt påverka politiker på nationell, regional och lokal nivå har fortsatt 
under året. Det är en viktig del i att skapa goda förutsättningar för våra medlemsföretag 
att driva sina verksamheter, och fortsätta vara den starka tillväxt- och integrationsmotor 
som vi är idag. Många politiker vill samtala med besöksnäringens företag och vi har 
anordnat ett flertal företagsbesök och politikerpraktiker runt om i regionen. 

 

I januari bjöd Visita Västra traditionsenligt in riksdagspolitiker från den västsvenska 
bänken till en branschmiddag i Stockholm. Det var en god uppslutning och ett tjugotal 
politiker från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna, 
Kristdemokraterna och Miljöpartiet deltog. Jonas Siljhammar, Visitas vd, deltog och 
presenterade sig. Det var mycket diskussioner runt borden och styrelseledamöterna gav 
exempel från sin vardag som företagare, på hur politikernas beslut får faktiska 
konsekvenser ute i svenska företag. 

 

Samarbetet med Svenskt Näringsliv är viktigt för vår regionverksamhet, inte minst för vår 
synlighet ute i regionen. Det är också viktigt att samarbeta med Svenskt Näringslivs 
övriga medlemsorganisationer, som Svensk Handel. Visita Västra har bland annat träffar 
lokala politiker tillsammans med Svenskt Handel, och deltagit i Göteborgs Stad stormöten 
tillsammans med Svenskt Näringsliv. Arbetar vi gemensamt med andra branscher får vi 
en starkare röst. 

Sten Bergheden (M) praktiserade på 

Skara Sommarland. Här med vd Janne 

Nilsson (t.h.). Foto: Clara Nilsson 



Var med och 

utveckla Visita Västra! 

Har du frågor, förslag eller bra idéer på hur vi kan 

utveckla föreningens arbete? 

 

Visita Västra strävar alltid efter att skapa medlemsnytta 

och är mycket tacksamma för alla synpunkter 

och förslag vi kan få. 

 

Tveka inte på att höra av dig till någon i styrelsen eller till 

vik kommunikationsansvarig Johanna Schub. 

 

Tillsammans skapar vi en stark besöksnäring! 

Kontakta oss! 

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller 

funderingar. 

Eva Dunér, ordförande Visita Västra 

eva.duner@me.com 

Johanna Schub, Vik kommunikationsansvarig 

johanna.schub@visita.se 

 

VISITA VÄSTRA 

Verksamhetsberättelse 2019 

Anfasteröds bokskog. Foto: Hanna Söderlund/vastsverige.com 
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