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 Året vi aldrig kommer att glömma! 



                                                                                                                 

 

 

 

 
  Om föreningen 

 

Visita Mellersta är en av Visitas fem regionföreningar och dess 

Verksamhetsområde omfattar Dalarnas, Södermanlands, Uppsala, 

Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län samt 

Gästrikedelen av Gävleborgs län.  
 

Föreningen har enligt stadgarna i uppdrag att; 

”… inom sitt verksamhetsområde främja medlemmarnas intressen  

och branschens sunda utveckling samt lyfta fram medlemsföretagens  

betydelse för samhälle och näringsliv”. 
 

Visita är en medlemsägd organisation och all vår verksamhet tar sin 

utgångspunkt i att skapa så stor medlemsnytta för våra medlemmar  

som möjligt. Denna skrift ger en redovisning av huvuddragen av region-

föreningens verksamhet under året. 
 

Föreningen har nu sitt säte i Stockholm. 
 

Föreningen avslutade året med 1178 medlemsföretag. Antalet 

arbetsplatser var vid samma tidpunkt 1706.  

Visita Mellersta har således välkomnat 146 nya medlemmar under året.   

Det gör Mellersta till Visitas näst största region i antalet medlemmar.  

  

Visita Mellersta har sedan slutet av augusti 2019 ett kontor i Falun.  
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Vi som haft förtroendet under året  
 

Ordförande  Johan Larson, Hovfjället AB, Torsby   2022 

Vice ordförande Magnus Dahlin, Villa Fridhem, Norrköping  2021

   

Ordinarie ledamöter Anders Nilsson, Lindvallens Restauranger AB, Sälen 2021 

  Karin Lundman, Scandic CH/Scandic Gävle Väst  2021 

  Johan Örnhammar, Gustavsvik Resorts AB, Örebro  2021 

  Mattias Olsson, Br. Olssons, Värmland   2022 

  Pernilla Thor, Johannesbergs Slott, Rimbo  2022 

  Patrik Redebrandt, Publik i Västerås   2022 
 

  Jessica Larzon, Moraparken, Mora   2022 

  

Regionansvarig Sara Anderson  

   

Valnämnden 

 

Ordförande  Ola Lindgren Nilsson, STUA   

Ledamöter  Mats Rofors, Lindvallens Restauranger AB 

 

Föreningens revisorer Lena Johnson, auktoriserad revisor, Grant Thornton 

  Jerk Åkerblad, förtroendevald revisor, Tällbergsgården 

  Marcus Jonasén, revisorssuppleant  

  

  

Visita Mellersta valde under 2020 att ta in en adjungerande medlem i styrelsen. 

Syftet är att ”ha örat mot marken” genom att ta in någon ung kommande ledare inom  

besöksnäringen. Som adjungerande är idag Martin Hall som arbetar på Romme Alpin.  

 

 

Var med och utveckla Visita  Mellersta 
Har du frågor eller bra idéer och förslag på hur vi kan  

utveckla föreningens arbete?  

 

Visita Mellersta strävar alltid efter att skapa mer medlemsnytta och är mycket  

tacksamma för alla synpunkter och förslag vi kan få.  

 

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

Sara Anderson.  

Tillsammans skapar vi en stark besöksnäring!  
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Styrelsens sammanträden 
 

Visita Mellerstas styrelse har haft åtta sammanträden under året.  

Med den geografiska utmaningen att Mellerstas ledamöter är verksamma i olika delar  

av regionen, blir det extra viktigt att föra konkreta diskussioner, nå beslut och bedriva  

föreningens arbete framåt de tillfällen styrelsen sammanträder.    

  

  

Styrelsens möten har varit förlagda till: 
 

-  Stockholm den 29 januari, styrelsemöte och politikermiddag 

-  Örebro den 10 mars, styrelsemöte  

-  Teamsmöte den 30 mars, styrelsemöte 

-  Norrköping den 26 maj, styrelsemöte  

-  Gävle den 25 augusti, styrelsemöte, årsmöte, konstituerande möte 

-  Sigtuna den 16 september, styrelsemöte och förtroenderåd 

-  Johannesbergs Slott den 15 oktober, strategi- och styrelsemöte  

-  Teamsmöte 3 december budget- och styrelsemöte 
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Ordförande har ordet 
 

Ett annorlunda verksamhetsår! 
 

2020 blev på många sätt ett mycket annorlunda år, än vad som var tänkt  

verksamhetsmässigt. Då Coronapandemin slog till med full styrka i mitten  

av mars slog det mer eller mindre stopp i hela besöksnäringen. Det innebar  

att allt fokus blev riktat mot att hjälpa och stötta våra medlemmar samt att  

snabbt påverka beslutsfattare att komma med stödåtgärder.  

Detta arbete har på intet sätt upphört, då krisen är långt ifrån över. 
 

Gotlands län har under verksamhetsåret flyttats över till region Stockholm, efter beslut 

på Stockholms respektive Mellerstas stämmor i augusti 2020. Trots detta är Mellersta den näst 

största av Visitas fem regioner. 
 

I januari höll föreningen traditionsenligt sin branschmiddag för regionens riksdagspolitiker.  

22 politiker deltog och lagade mat och diskuterade aktuella frågor för besöksnäringen.  

Frågor som diskuterades under branschmiddagen år var företagarens vardag samt hur  

näringen kan fortsätta utvecklas.  
 

Många av riksdagspolitikerna har dessutom praktiserat inom olika grenar av besöksnäringen,  

där de fått både se och höra hur verkligheten tett sig denna Coronaår. 
 

Det senarelagda årsmötet genomfördes den 25 augusti i Gävle, på Scandic CH.  

Eftermiddagen fortsatte med ett föredrag av Tommy Lundberg och färden gick sedan  

vidare till Mackmyra för Whiskeyprovning och middag. 
 

Vi är glada att så många ville vara med trots Coronapandemin och det tuffa läge som rått hos 

våra medlemmar. Vi är också glada och stolta över att kunna lyfta fram duktiga ledare inom 

besöksnäringen genom att dela ut Visita Mellerstas HEB-stipendium. Detta 

utvecklingsstipendium delades 2020 ut för åttonde gången. I år fanns ett antal mycket starka 

kandidater, så det slutade med fyra finalister.  
 

Mellerstas styrelse var representerade på Visitadagen och deltog under hösten på Visitas  

förtroenderåd på Sigtunahöjden. 
 

Under året har det trots allt hunnit bli några medlemsträffar, medlemsbesök, besök hos skolor 

och utbildningsgivare och insatser runt kockduellen. Samverkan med andra organisationer och 

myndigheter för att skapa olika nätverk som är viktiga för Visita och Mellerstas fortsatta arbete. 
 

Jag vill tacka den centrala styrelsen och dess ordförande Maud Olofsson, vår VD  

Jonas Siljhammar och alla tjänstemän för det enorma arbete som lagts ner under detta mycket 

kaotiska verksamhetsår. Jag vill också tacka för det arbete som Mellerstas styrelse och 

regionansvarig lagt ned under det gångna verksamhetsåret. Tillsammans gör vi besöksnäringen 

till Sveriges viktigaste näring! 
 

Johan Larson 

Ordförande, Visita Mellersta 
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Bättre sent än aldrig! 
 

Årsmötet fick på grund av Coronapandemin skjutas upp från den 30 mars till den 25 augusti. 

Det genomfördes på Scandic CH i Gävle enligt de regler som gäller för trygga och säkra möten 

och restaurangbesök. 

 

På årsmötet beslutades att Gotland nu ska tillhöra Stockholm och därmed bli region Stockholm 

- Gotland. Det beslutades också att Visita Mellerstas säte ska vara i Stockholm av praktiska skäl, 

då föreningen har sin ekonomiska administration där. 

  

Efter årsmötet fick deltagarna en föreläsning på temat ”Vägen till hållbart medarbetar-

engagemang” av Tommy Lundberg.  

 

Kvällen spenderades sedan på Mackmyra som började med en guidad tur genom lager och 

destilleri följt av en whiskyprovning. Det hela avslutades med middag Mackmyras  

restaurang där också HEB Stipendiet 2020 delades ut. 
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Visita Mellersta 

Hans-Erik Börjesson stipendiet 2020 
 

För åttonde året i rad delade Visita Mellersta ut sitt kompetensutvecklingsstipendium. 

Det är uppkallat efter föreningens hedersordförande Hans Erik Börjeson som bland  

annat etablerade charterresandet i Sverige på 1950-talet. Hans Erik Börjesson gick bort  

under sommaren 2020, men han var aktiv ända in i det sista. 
 

Syftet med stipendiet är att Visita Mellersta vill uppmärksamma talanger som har haft,  

eller kommer att ha, stor betydelse för utvecklingen av vår näring. Besöksnäringen är en  

tillväxtmotor som skapar jobb i hela landet, men vi behöver också se till att fler talanger 

uppmuntras och stannar kvar i branschen. Stipendiet på 30 000 kr ska användas till  

kompetensutvecklande insatser inom branschen, antingen i Sverige eller utomlands.  
 

Årets stipendiat 
 

Hans Erik Börjeson-stipendiet 2020 gick till Jessica Sjögren, Dahlbergs café och  

Hilma Winblads bed and breakfast.  

  

  

 

Juryns motivering  
 

Årets HEB-stipendiat lever bokstavligt talat mitt i Sveriges nya basindustri – besöksnäringen.  

 

Drivkraften och viljan att utveckla sina verksamheter samtidigt som familj bildats och utökats 

ställer stora krav på ambition, vilja och flexibilitet. Att både på gott och ont låta sitt familjeliv bli 

en del av sin dagliga verksamhet är verkligheten för många små företagare i besöksnäringen och 

något vi verkligen anser behöver belysas och belöna. 
 

Årets HEB-stipendiat utstrålar en glädje och stolthet över sina verksamheter och hur dessa 

utvecklats samtidigt som hen är ständigt på jakt efter nya kunskaper och fortsatt utveckling. Inget 

verkar omöjligt, oavsett om det handlar om utveckla personalen eller trösta barnen. 

Vi i juryn är övertygade om att årets HEB-stipendiat under många år framöver kommer vara en 

förebild för nya stjärnor i besöksnäringen samtidigt som hens egna stjärnglans bara kommer lysa  

starkare för varje år”.  
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Kompetensförsörjning 
 

Att få fler att söka Restaurang- och Livsmedelsprogrammet, Hotell- och Turismprogrammet 

och övriga besöksnäringsinriktade utbildningar är viktigt. Utbildningarna måste också hålla 

hög kvalité så att eleverna kan möta branschens och gästernas krav när de kommer ut på  

arbetsmarknaden. Där spelar de lokala programråden en viktig roll genom att vara det  

forum där företagsrepresentanter, yrkeslärare och skolledning gemensamt diskuterar  

utbildningarnas kvalité och verkar för att få upp sökantalet.  

Både styrelsen och ansvarig tjänsteman har, då skolor önskat, haft dialog runt kompetens  

utveckling. Möten och föredrag har hållits via Teams med gymnasieskolor och YH-

utbildningar.   
 

Visitas kampanj Världens Jobb (www.varldensjobb.se) är en viktig kanal för elever, föräldrar 

och yrkesvägledare som vill veta mer om besöksnäringen. Där samlar vi trycksaker, filmer 

och annat material som har tagits fram för att informera om vilka karriärmöjligheter som 

finns i vår näring. 
 

Kockduellen är en matlagningstävling för högstadieelever som går i årskurs 8 och 9 som 

förhoppningsvis väcker ett intresse för restaurangyrket. Tävlingen arrangeras inom ramen 

för hem- och konsumentkunskapen och genomförs i fyra steg: skoltävling, stadsfinal, kval 

till riksfinal och slutligen riksfinal.  
 

Gymnasie-SM är också en prestigefull tävling där unga talanger i åk 3 får chansen  

att visa sina färdigheter i grenarna Hotell/Turism, Servering och Kök. 

Från regionen fanns finalister med från både Smedjebacken och Örebro. 
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Påverkansarbete och politikermöten 
 

Branschmiddag  
 

Visita Mellersta arbetar aktivt för att påverka regionala och lokala politiker i frågor som 

rör besöksnäringen. Det är en viktig del i arbetet med att skapa goda förutsättningar för 

våra medlemsföretag att driva och utveckla sina verksamheter.  

Det har blivit en tradition att föreningen varje år håller en branschmiddag för 

riksdagspolitiker i vår region. 22 politiker deltog och lagade mat och diskuterade aktuella 

frågor för vår näring. Frågor som turistavgifter och annat regelkrångel diskuterades. 

  

  

  

  

  

  

  

Politikerpraktik 
 

De riksdagspolitiker som deltog på Mellerstas branschmiddag fick erbjudande att  

praktisera en dag hos någon av våra medlemmar ute i regionen. Detta med syfte att visa 

vilka utmaningar våra företagare står inför samt vilka förutsättningar de behöver för att 

fortsätta växa.  Några hann göra sin praktik innan Coronapandemin bröt ut men det blev 

av naturliga skäl ett uppehåll under våren och sommaren. Praktiken återupptogs igen 

under hösten och ett antal politiker fick då se den bistra verklighet som branschen 

hamnat i under Coronapandemin. 
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Samarbete med Svenskt Näringsliv 

Med den geografiska utmaningen i Visita Mellersta är det viktigt att ha ett nära samarbete 

med Svenskt Näringslivskontor ute i regionen som har goda relationer med lokala företag, 

politiker och tjänstemän. Visita har under slutet av 2020 planerat ett antal digitala träffar 

ihop med Svenskt Näringsliv, Näringslivets regelnämnd, LRF, Företagarna, Svensk Handel 

och Fastighetsägarna som kommer att gå av stapeln under januari 2021.  
 

Näringslivets Regelnämnd NNR, fokuserar specifikt på regeltillämpning och presenterar 

nu den fjärde undersökningen om regelförbättring på kommunal nivå. Denna gång är det 

fem områden som granskats; livsmedelskontroll, serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig 

verksamhet och villkor för nyetablering.  
 

Det är ofta på kommunal nivå som företagen kommer i kontakt med lagar och regler.  

Den kommunala regeltillämpningen är därför en viktig faktor för företagens möjligheter 

att växa och utvecklas. Det kan handla om handläggningstider för olika tillstånd, att  

avgifterna för tillsyn och tillstånd är på en rimlig nivå, men även service och bemötande.  

Därför har man till dessa kommungranskningsträffar bjudit in tjänstemän och politiker 

inom berörda nämnder i kommunerna för dialog om resultatet av granskningen. 

Medlemsträffar och medlemsbesök 
 

I styrelsens arbete tycker vi det är viktigt att möta olika medlemsföretag för att få återkoppling 

om vilka behov som finns samt vilka utmaningar som olika delar av branschen möter i sitt  

företagande. Visita Mellersta försöker se till att styrelsens möten har ett inslag av samtal eller 

studiebesök hos någon av våra medlemmar.  
 

Regionansvarig för Mellersta besöker också löpande er medlemmar när det passar. 

Ambitionen är att fånga upp de frågor som är viktiga för våra medlemsföretag. 
  

Medlemsträffarna har inte varit så många som vi hade önskat under 2020.  

På de träffar som genomfördes innan coronapandemin berättade vi om Branschkoden, 

som är ett mycket bra verktyg för våra medlemsföretag och som lätt finns tillgängligt på  

Visitas webbsida.  
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Visita Mellersta 
 

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

utveckla föreningens arbete?  
 

Visita Mellersta strävar alltid efter att skapa mer medlemsnytta och är mycket tacksamma 

för alla synpunkter och förslag vi kan få.  
 

Tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen eller till regionansvarig Sara Anderson. 

Tillsammans skapar vi en stark besöksnäring!  

 

 
  

  
Kontakta oss  

Kontakta gärna oss om du har några frågor eller funderingar!  

Johan Larson, ordförande Visita Mellersta, johan.larson@visitamellersta.se 

 

Sara Anderson, Regionansvarig Visita Mellersta, sara.anderson@visita.se 

 

mailto:johan.larson@visitamellersta.se
mailto:sara.anderson@visita.se

