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VISITA SÖDRA 
Verksamhetsberättelse 2019 

Claes Sandvig 
claes.sandvig@visita.se 

Sammanfattning 
Ett produktivt år för föreningen med många genomförda aktiviteter, alla med fokus i 

medlemsnyttan för våra medlemsföretag.  



 

 

Ordförande har ordet 
2019 har varit händelserikt år för oss på Visita Södra. 

  

Förutom att vi växer både i antal medlemmar och i omsättning så har Visita Södra och besöksnäringen 

tagit en större plats i vårt samhälle. Vi har klarat av att visa att vi är samhällsviktiga. Beslutsfattare, 

medborgare och övrigt näringsliv ser oss som en viktig part för att fortsätta bygga en rättvis och härlig 

näring - en viktig basnäring. 

 

Det innebär stora fördelar för oss vad gäller igenkänningsfaktorn, vad gäller vår lobbyverksamhet och 

i slutändan möjligheten att påverka beslut som rör vår näring. Detta kräver samtidigt att vi hela tiden 

har möjlighet att delta på olika arenor, att vi är pålästa och tar vara på de tillfällen som vi själva men 

också andra skapar.  

  

Vi arrangerade vår årliga politikermiddag i Stockholm i början av februari på Restaurangakademin. Ett 

tjugotal riksdagsledamöter från södra regionen kom och lyssnade/diskuterade besöksnäringsfrågor. 

Fokus i år var Gårdsförsäljning och det serverades svenskproducerade viner från Skåne. Även maten 

som serverades var av lokal prägel.  

 

Visita Södras Årsmöte genomfördes 2019 på PM & Vänner i Växjö med rekord i antal deltagare. Ca 

85 medlemmar fick njuta av intressanta föreläsningar med bl a Anna Barkewall från Böda Sand och 

tips kring arbetsrätt. Som vanligt var mat och dryck av toppklass. 

  

Vi har deltagit på Visitas Förtroenderåd som i år var förlagt till Malmö och varit representerade på 

Visitadagen i Stockholm. Vi har arbetat med politikerpraktik på våra arbetsplatser runt i hela södra 

regionen. Haft medlemsträffar, utbildningar, träffat potentiella medlemmar, politiker, ungdomar, 

studenter, myndigheter och olika nätverk som vi kan ha nytta av i vårt fortsatta arbete. 

 

Kompetensförsörjningen är en av de absolut viktigaste frågorna att arbeta med för att vi skall klara av 

att fortsätta vår utveckling. Kockbristen är akut därför har Visita Södra fortsatt genomföra seminarier 

med Eures, för att visa på möjligheten att rekrytera inom EU. Vi har även fortsatt vårt arbete mot 

högstadieelever och få dem intresserade av ”våra” gymnasieprogram. 

  

Vi företagare måste också vara goda arbetsgivare och attrahera dagens och morgondagens medarbetare 

som är en förutsättning för vår överlevnad. Branschkoden som lanserades under hösten har vi börjat 

informera om runt i regionen med mycket positiv respons.1 

 

Visita Södra har fortsatt driva opinionsarbete mot de skärpta reglerna kring personalliggaren och även 

fortsatt opinionsbildad kring Rättviksmodellen som borde införas av alla kommuner i Sverige. Dessa 

viktiga frågor har mycket att göra med att vi vill ha en rättvis besöksnäring, att vi vill ha förtroendet att 

växa med våra bolag och bransch. Se över regelkrånglet och hellre skapa förtroende och förståelse för 

många av våra utmaningar. 

 

Det är fortfarande mycket kvar att göra. Vårt mål är att alla företag i vårt område som vill följa våra 

etiska regler ska bli Visita medlemmar för en mer rättvis bransch.  Vi behöver arbeta för att fler unga 

söker sig till vår bransch, vi behöver arbeta med attraktivitet, med ledarskap, med framtidens 

utveckling och för att våra nuvarande medlemmar får så bra förutsättningar som möjligt att driva sina 

företag. 

  

 

  

Nina Christensson 

Ordförande Visita Södra 
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Vi som har haft förtroendet 
Föreningens styrelse fick efter konstituerande styrelsemöte följande sammansättning: 

 
Ordförande:  

Nina Christensson, SMAK, Bastard. Slagthus MMX 

 

Vice ordförande:  

Stina Porsgaard, Best Western Plus Västerviks Stadshotell 

 

Ordinarie Ledamöter:  

Benedikte Holmberg, Mc Donalds Lund/Lomma 

Mikael Wallin,  MWM Events,  

Annika Birkfeldt, Elite Marina Plaza Helsingborg 

Nina Ulvinen, Malmö Arena Hotel 

Jeanette Bohman, Skivarps Gästgivargård 

Sven Larsson, Tegners Matsalar Lund 

Jenny Grönlund, Tredenborgs Camping Sölvesborg 

Martin Bergvall Nilsson, Kallskänken Kalmar 

 

Sekreterare:  

Claes Sandvig 

 

Regionchef: 

Claes Sandvig 

 

Förbundsjurist:  

Sophie von Knorring & Anders Reuter 

 

Revisor: 

Lena Johnson, Grant Thornton 

Therese Johansson förtroendevald  

 

Valnämnd för föreningen:  

Ola Johansson, ordförande 

Maria Paulsson Rickle, ledamot 

Göran Andersson, ledamot 

Ulrika Drakenberg, ledamot 

 

 

 

 

 

 



 

Högsta klass på mat och dryck hos PM & 

Vänner i Växjö! 

 

 

 

 

Styrelsemöte 
Styrelsen har sammantaget träffats 6 gånger under året.  

 

 

Årsmöte 2019 
 

Årsmötet 2019 genomfördes på PM & Vänner i Växjö. Ca 85 medlemmar deltog vilket är 

rekord för Visita. Som vanligt var det ett späckat program med bl a föredrag av Anna 

Barkewall från Böda Sand. Vi fick en rundvandring till fördrinken för att sedan njuta av en 3-

rätters middag.  

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Barkewall från Böda Sand 

berättar om sin familjs mycket 

intressanta resa i campingvärlden. 



 

Visita södra och Destination 

Kalmar anordnar medlemsmöte 

på Postgatan som drivs av Martin 

Bergvall Nilsson. 

Visita Södra och Sölvesborgs Turism 

anordnar medlemsmöte för 

branschen! 

Medlemsmöten 
Medlemsmöten har genomförts runt om i hela regionen. Ibland tillsammans med lokala organisationer 

t ex Turistbyrå, lokala krögarföreningar eller Destinationsbolag. Genom dessa når vi fler än bara 

medlemmar och får ut vår information bredare.  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

God mat och dryck samt viktig 

information för riksdagspolitiker som 

representerar södra regionen 

Jonas Siljhammar VD på 

Visita berättar om viktig 

statistik om jobb och 

integration 

 

Politikeraktiviteter  
 

Visita Södra bjöd, traditionsenligt, in alla riksdagsledamöter som representerar Visitas Södras region 

till en middag i Stockholm. 2019 deltog ca 20 st, och detta år var fokus på Gårdsförsäljning samt att 

det serverades svenskproducerade viner och spännande mat från skånska producenter. 

 

Alla riksdagspolitiker gavs möjligheten att genomföra en praktik ute i verkligheten hos något av våra 

medlemsföretag. Även lokala politikermöten har genomförts runt hela regionen. Detta är mycket 

uppskatta både bland politiker och våra medlemmar. De får vid detta tillfälle möjlighet att beskriva sin 

vardag med all glädje, men även alla ”utmaningar” som är förknippat med vår bransch.  

 

              
 
 

 

 



 

Möte med Helsingborgs 

Kommun kring 

livsmedelsinspektion 

Politikerpraktik på Brasseri Fridolf i 

Karlshamn. 

Politikerbesök hos Bara Vara i 

Helsingborg. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallentheim, riksdagsledamot 

(S) på besök hos Richard Nilsson som 

driver Bykrogen utanför Kristianstad. 



 

Kockar från Sydeuropa är viktigt 

tillskott för att klara högsäsong för 

många anläggningar.  

På Pillehill som drivs av Jannike 

lyckades man rekrytera Silvia Alvarez 

som både är utbildad kock och bagare. 

 

Rättviksmodellen 
 

Visita Södra har aktivt opinionsbildad kring Rättviksmodellen, som är ett nytt sätt för kommunerna att 

utföra tillsyn. Modellen bygger, kort på att kommunen fakturerar efter utförd tillsyn samt en ny attityd 

från inspektörerna där man utgår från att företagaren vill göra rätt och hjälper vederbörande med detta. 

Rättviksmodellen sprids och fler och fler kommuner visar intresse men det är viktigt att Visita och 

dess medlemmar i olika sammanhang trycker på så processen går framåt. Framför allt är det inom 

miljöinspektion som Rättviksmodellen appliceras. Den långsiktiga målsättningen är att även fler 

områden ska gälla t ex alkoholinspektion. Detta arbete kommer fortgå även under 2020. 

 

 

Kompetensförsörjning 
 

Kompetensförsörjning är ett stort fokusområde för oss och en frustration för många av våra 

medlemmar. Visita arbetar med frågan både långsiktigt, att få fler ungdomar att välja vår 

bransch. Och kortsiktigt att t ex hitta kompetent personal i andra länder. 
 

Rekrytering via Eures 
 

Kockbristen är omfattande i Sverige och många medlemmar vittnar om att det är svårt att 

rekrytera denna yrkesgrupp. Visita har därför fortsatt arbetet under 2019 att informera sina 

medlemmar om möjligheten att rekrytera via Eures medarbetare från framför allt Sydeuropa. 

 

                 
 

 

 

 

 

 



 

Stort intresse att 

vara med i 

Kockduellen. 

Förhoppningsvis 

leder detta till 

fler sökande till 

Restaurang och 

Livsmedel. 

 

Skolaktiviteter - Kockduellen 
 

Kockduellen är en matlagningstävling för högstadiet inom ramen för ämnet hemkunskap. 

2019 var andra året i Södra och hela 10 städer deltog, Malmö, Ljungby, Helsingborg, Ystad, 

Simrishamn, Eslöv, Lund, Halmstad, Karlskrona och Hässleholm. Syftet är att öka intresset 

för framförallt gymnasieprogrammet Restaurang och Livsmedel. Stadsfinalerna genomförs 

under januari 2020 och ofta med stort medialt genomslag. 

 

 

     
 

 



 

Visita Södra har haft flera möten med 

Skatteverket för att förklara 

problematiken med personaliggaren. 

Här på Skivarps Gästis 

Aktivitet på högstadiet i Ystad med 

Mats Rodenstam.  

Visita Södra är med och sponsrar 

Handledargalan -Stjärna till Stjärna i 

Malmö. 

          
 

 

 

 

Personalliggaren 
Reglerna för personalliggaren skärptes under 2018 vilket skapade en stor irritation bland 

företagen. Opinionsbildningen har fortsatt under 2019 med bl a möte där Jeanette Bohman 

deltog med Skatteutskottet i Sveriges Riksdag. Även lokala möte med Skatteverket har hållits 

med Visita Södra som initiativtagare.  

 

 
 



 

Stina Porsgaard, direktör Stadshotellet i 

Västervik och Fatima Hollander 

Arbetsrättsjurist Visita.  

Mycket viktigt att kunna erbjuda kurser även i 

lite mindre orter. 

Dagligt Ledarskap i drift borde fler gå 

som har personalansvar. Janne Jacobsson 

från Stig Fram håller kurs i Malmö. 

 

 

Visitaakademin 
 

Visita Södra har varit mycket drivande att utveckla Visitaakademin. Bl a har priserna sänkts 

samt att vi i mycket högre utsträckning idag kan lägga kurser ute i mindre kommuner. 

Utbildningarna är oftast en dag, upp till tre dagar, helt branschanpassade och hög kvalitet.  Att 

skicka sin personal på Visitaakademin är ett mycket bra sätt att höja kompetensen, höja 

lönsamheten och få personal att stanna kvar. Även ägare har mycket att hämta på dessa 

utbildningar. Gå gärna in på www.visitaakademin.se och titta vilka utbildningar som finns. 

Hör gärna av er till Visita Södra om ni vill ha någon speciell utbildning till er region. Under 

2020 kommer det att ytterligare satsas på utbildningar där Visita Södra går in och 

subventionerar priset på kursen Arbetsrätt och Arbetstid/schemaläggning. 

 

 

                              
 
 

 

 
 

 

Restaurang- och Hotellnätverk 
 

Visita kan många gånger agera katalysator och få i gång dessa viktiga nätverk runt om i södra 

regionen. Det är mycket viktigt att hotell och restauranger samarbetar, kan tala med en röst 

mot kommunen, driva frågor tillsammans för att få extra tryck. Visita deltar i så ofta det är 

möjligt i dessa nätverk. Bra sätt för Visita att föra ut information men även få information vad 

som händer och vilka frågor som är aktuella just i denna kommun. 

 
 

http://www.visitaakademin.se/
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Föreningsutveckling 

 

Har du frågor du vill ha hjälp med eller idéer på hur vi tillsammans kan utveckla föreningens arbete 

och strävan för att öka medlemsnyttan så tveka inte att höra av dig till oss. Vi är oerhört tacksamma 

för alla synpunkter vi kan få. 

Vår grundtanke i allt vårt arbete är att på bästa sätt fortsätta framhäva vår fantastiska region och Er 

medlemmar, och tillsammans fortsätter vi skapa en stark besöksnäring! 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Styrelsen i Visita Södra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


