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Upplägg för handlingsplanen:

DEL A Analys & Sammanhang
Denna del beskriver handlingsplanens inriktning och det sammanhang inom vilket 
utvecklingen bör ske samt den sammanfattade analysen som utgör grund till förslaget. 
Kortfattat beskrivs även teorin och logiken bakom utvecklingen av en destination för att 
skapa förståelse för utvecklingsåtgärderna.

DEL B Handlingsplan
Denna del innehåller en scenariobeskrivning kring önskad tillväxt baserat på förslagen 
i handlingsplanen, en plan som syftar till att utveckla destinationens attraktivitet - men 
även kapacitet. Detta utifrån olika teman och inriktningar, områdesvisa idéskisser samt 
övergripande processer och agerande som behöver initieras. 

DEL C Underlag: Intern och extern fördjupning
Denna del är fristående och utgör grunden för analyserna. En fördjupad nulägesanalys av 
Sölvesborgs styrkor och svagheter som destination tillsammans med de externa hot och 
möjligheter som identifierats under arbetet med handlingsplanen.

Så här kan du läsa förslaget:
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Sammanfattning
Detta är ett väl genomarbetat förslag till en visionär och flexibel handlingsplan, primärt för 
att utveckla Sölvesborgs kommun som besöksdestination. Om Sölvesborgs kommun vill att 
besöks näringen ska utvecklas räcker det inte endast med ytterligare marknadsföring. Det 
krävs först och främst att attraktioner utvecklas och tillkommer, men också att kapaciteten 
och standarden av boendeanläggningar och restauranger ökar väsentligt. Kommunen kan 
agera möjliggörare, inspiratör och koordinator för att delar eller hela denna plan skall bli 
verklighet.  

Kommunpolitiken har ett ansvar för kommun-
invånarnas tillgång till natur, kultur och livs-
miljö – men också ett ansvar för sysselsättning-
en. Därför är det viktigt att insatser görs för att 
såväl öka fritidsutbudet för kommuninvånarna 
kombinerat med att det skapas möjligheter och 
kapacitet för ett ökat antal besökare att gästa 
kommunen. Det ger inte bara utveckling och för-
ädling utan också ett ökat antal arbetstillfällen. 
Samtidigt förstärker det livskvalitén för kom-
muninvånarna – även om det kräver en vidgad 
”gästfrihet”.

Analys
• Utvecklingen av Sölvesborgs besöksnäring 

har de 10 senaste åren varit svag.

• Området erbjuder mycket fina natur- och kul-
turvärden. Dessa är idag de främsta resean-
ledningarna tillsammans med handel och 
enstaka större evenemang.

• Det finns idag en mycket god dialog mellan 
kommunen och besöksnäringens aktörer 
samt god drivkraft och ambition hos befintlig 
besöksnäring.

• Potentialen är god att utveckla destinationen 
genom såväl förädling som utveckling. 

• Ökade insatser, resurser och ett proaktivt 
arbete krävs för att bibehålla nuvarande nivå 
och inte minst för att utveckla destinationen.

Målsättning
• Sölvesborg har potential att på sikt kunna 

dubbla antalet årsarbeten inom besöksnä-
ringen. När detta kan uppnås beror på resur-
stilldelning och arbetsinsats.

Övergripande
Näringslivs- och utvecklingsarbetet bör främst 

fokusera på att utveckla attraktionskraften genom 
att främja tillskapande och förädling av verksam-
heter inom ”Göra”-segmentet dvs besöksmål, eve-
nemang, aktiviteter, handel m.m. Detta för att 
öka anledningarna att besöka Sölvesborg, vilket 
skapar underlag för ”Bo” och ”Äta”-aktörerna. 
Dessa aktörer bör främjas utifrån målsättning-
en att skapa ett än bredare utbud, bättre kvalitet/
högre nivå, samt ökad kapacitet. Kommunen bör 
överlag inta en positiv och möjliggörande håll-
ning gentemot initiativ till utveckling av destina-
tionen och till nya etableringar.

Områden
13 områden med stor utvecklingspotential har 
identifierats och prioriterats, vilket dock inte 
bör utesluta initiativ och idéer i andra områ-
den. Idéskisser är framtagna för att visualisera 
och inspirera till möjlig utveckling i respektive 
område. Samtliga områden bör hållas ”levande” ur 
ett utvecklingsperspektiv då initiativ och intres-
senter ej kan tidplaneras. Dock bör aktiviteter pri-
oriteras utifrån nu kända förhållanden.

De övergripande aktiviteterna är indelade i tre 
olika nivåer:

• Kortsiktigt bejaka befintliga drivkrafter, 
åtgärda uppenbara brister och vidta attrak-
tionsfrämjande åtgärder

• Fördjupa kunskapen av prioriterade områden 
för att därefter kunna vita åtgärder 

• Reservera prioriterade områden och verk-
samheter i detalj- och översiktsplanearbe-
tet för att långsiktigt säkra besöksnäringens 
utveckling. 

Kommunen bör definiera och tydliggöra sin roll 
för respektive område, vilken kan vara allt från 
förvaltande, främjande, koordinerande till drivan-
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de utifrån ett ägarperspektiv och ibland innehålla 
samtliga. Allt för att på bästa och mest effekti-
va sätt möjliggöra och bidra till utvecklingen av 
Sölvesborg som destination och kunna prioritera 
resurser. 

Process
Processarbetet bör ges en ökad prioritering i kom-
munen, ett långsiktigt arbetssätt och en bredare 
förankring genom en

• politisk avsiktsförklaring och långsiktigt 
åtagande 

• kommunövergripande struktur och en tvärgå-
ende målbild

• konstruktiv och resultatorienterad samverkan 
inom och över kommunens gränser.

• resurstilldelning såväl personellt som genom 
utvecklingsmedel

• fördjupad dialog med besöksnäringen 
och övrigt närings- och föreningsliv samt 
medborgarna.

Beslutsförslag
Förslag på övergripande beslut i KSAU, KS och KF 
som grund för att möjliggöra ett proaktivt utveck-
lingsarbete ur ett kommunalt perspektiv.

Övergripande

att  besöksnäringen skall utgöra ett prioriterat 
utvecklingsområde för att generera sysselsättning 
och skapa tillväxt i kommunen.

att  uppdra åt besöksnäringsutvecklaren att leda 
och samordna utvecklingsarbetet.

att  besöksnäringens utvecklingsbehov prioriteras 
i samverkan mellan berörda förvaltningar främst 
Samhällsbyggnad, Kultur/Fritid och Näringsliv.

att  områden för besöksnäringen reserveras i 
kommande översiktsplan.

att  1 - 3 Mkr avsätts årligen för att stärka upp de 
personella resurserna samt möjliggöra en för-
stärkning av arbetet med utvecklingsprocessen i 
form av dialoger, fördjupningar, etableringsstudier 
mm. Medel som i mesta möjliga mån ska växlas 
upp med externa projektmedel.

att  framtaget förslag till handlingsplan ska 
utgöra det vägledande underlaget i kommande 
utvecklingsarbete. 

Områdesspecifikt

att kommunen i de 13 presenterade idéskisser-
na ser en besökspotential i samtliga och intar en 
proaktiv hållning i intressentdialogerna

att i de områden där kommunen har ett eget 
ägande som t ex i Tredenborg, Norjeområdet, 
Slottsparken samt i del av Ryssberget, Sandviken, 
Hällevik och Sölvesborgs centrum intar kommu-
nen en ledarroll och tar större initiativ till utveck-
ling utifrån ett besöksperspektiv.
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DEL A, Sammanhang & Analys
Historik
Våra resvanor har förändrats markant sedan ett 
antal decennier tillbaka. Jakten på upplevelser har 
eskalerat och förväntningarna är höga då utbu-
det idag är globalt. Många destinationer och deras 
utbud har dock inte riktigt hängt med i denna 
utveckling trots att man ändå sett en växande 
efterfrågan. Vinnarna är de destinationer som kon-
tinuerligt tagit utvecklingssteg och förstått hur 
marknaden förändrats och kommer att förändras. 

Grundinställning bör därför vara att inte bara 
vara tillfreds med att besökarna vill komma och 
göra ett kort besök, utan bejaka destinationens 
möjligheter och på ett proaktivt  och hållbart sätt 
optimera förutsättningarna och främja utveck-
lingen av destinationen.  Att öka attraktionsgra-
den, möta konkurrensen och maximera intäkten 
per besökare innebär en stadig ökning av genere-
rad sysselsättning inom den lokala och regionala 
besöksnäringen.

Besöksnäringen är en sammansättningsindustri 
bestående av en rad sektorer som till stor del är 
beroende av varandra för att kunna erbjuda den 
bästa tänkbara kombination av Göra, Bo &Äta till 
besökaren, vilket förenar de olika servicesekto-
rerna. Framförallt är det ”Göra” som skapar att-
raktion oavsett om det är i naturen eller staden, 
genom kultur eller aktörer inom besöksmål, akti-
viteter, handel, evenemang m fl.

För att skapa turistekonomisk tillväxt måste en 
destination förvalta och utveckla starka rese-
anledningar. Ju mer unikt, desto längre är man 
beredd att resa och spendera, men det är oftast 
få företeelser på destinationen som är tillräckligt 
attraktiva så att de i sig enkom utgör en  resean-
ledning. Det är därför viktigt att skapa och syn-
liggöra en mångfald och kombination av attrak-
tioner och upplevelser som tillsammans skapar 
ett intresse och en anledning till att besöka 
destinationen. 

Varför prioritera 
besöksnäringen?
Nationell och internationell statistik visar att 

besöksnäringen är en konstant växande samman-
sättningsindustri. De olika sektorerna som ingår i 
besöksnäringen bedöms vara viktiga för kommu-
ner och regioners välstånd utifrån i huvudsak två 
argument. Dessa båda argument gäller även för 
Sölvesborgs kommun.

• I många regioner utgör besöksnäringen en 
stor andel av förädlingsvärde och sysselsätt-
ning och är en betydande del i grunden för 
områdets framtida tillväxt. 

• Detta utbud av servicetjänster skapar synlig-
het och är viktiga för regioners upplevda att-
raktionskraft då de för såväl bofasta, inflyt-
tande och fritidsboende erbjuder möjligheter 
till konsumtion, upplevelser och rekreation.

Forskning visar att ekonomisk vitalitet i områden 
i hög grad är beroende av förekomsten av kultu-
rella aktiviteter, nöjen och en koncentration av 
tjänsteföretag. Detta utmanar det mer traditio-
nella sättet att tänka kring ekonomisk utveck-
ling som ett resultat av en kombination av ”mark, 
arbetskraft och kapital”. Betydelsen för en ort 
att ha ett bra utbud och en pågående utveckling 
av attraktiva upplevelser är därför central för att 
skapa tillväxt.

För att lyckas på bästa sätt bör åtgärder inför 
genomförandet vara väl förankrade med det 
lokala näringslivet samt de boende. Dock bör man 
inte utgå ifrån att alla ser samma möjligheter 
eller att den befintliga näringen är genomförare 
av alla projekt. 

Ökad attraktion och popularitet hos besökarna i 
balanserade volymer leder dessutom även till:

• Ökad livskvalité och utbud för de redan 
bofasta.

• Ökat värde på de kringliggande fastigheterna.

• Ökat intresse för byggande/bosättning på 
platsen.

• Attraktion av fritidsboende i anslutning till 
området.

• Intresse av etablering för andra näringar.
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Under det senaste decenniet har offentliga myn-
digheter och aktörer inom den privata sektorn 
därför börjat att utveckla strategier med anknyt-
ning till lokal och regional livskvalitet, för att 
locka framtida invånare, besökare, konferensdelta-
gare med flera. Att skapa pulserande platser med 
bättre och mer varierade konsumtions- och rekrea-
tionsmöjligheter anses numera centralt.

Förutsättningarna skiljer sig dock åt från desti-
nation till destination och mycket förenklat kan 
sägas att en destination attraherar besöksvolymer 
i paritet med invånarantal och att fritidsresan-
det sker från mitten av juni till mitten av augusti 
samt helger och lov och att affärs- och konferens-
resenärerna rör sig övriga delar av året. Det finns 
dock i dagsläget många undantag från denna 
”regel” vilket är ett resultat av en jakt på nya upp-
levelser samt fokuserat destinations- och affärsut-
vecklingsarbete. Sölvesborg har alla förutsättning-
ar att kunna bli en av dessa destinationer.

Tillväxt
Enligt grundläggande logik flödar de externa 
intäkterna in i en region via verksamheter som 
har externa marknader (intäktsbasen) och sedan 
vidare till lokal kommersiell och offentlig service 
(röda pilar). Besöksnäringens intäktsflöde skiljer 
sig dock något åt då intäkterna kommer service-
sektorerna direkt till del utan att passera bolagen 
utgörande rese-/besöksanledningar (gula pilar). 
Oavsett väg skapar ett ökat intäktsflöde en ökad 
sysselsättning och därmed tillväxt i en kommun.

Destinationslogik

Reseanledning
Detta är den centrala ”Varför”-frågan för en desti-
nation att identifiera, utveckla och komplettera. 
Vad är det i utbudet som utgör anledningen eller 
anledningarna till att besökaren i rådande kon-
kurrens reser just till deras destination. 

Vad har vi som ligger ovanför strecket? Det kan 
vara endast en huvudorsak eller flera komplette-
rande delar. Dessa kan utgöras av ett rent kommer-
siellt utbud t ex inom event, aktiviteter, besöksmål, 
handel m.m. men även icke kommersiella och rent 
ideella. Kanske områdesspecifikt vacker natur eller 
ett kulturellt livaktigt utbud. Förenklat kan dessa 
anledningar delas upp i tre nivåer:

• Primära: Själva huvudorsaken till resan

• Sekundära: Kan vara av avgörande betydelse, 
kompletterande de primära

• Tertiära: Inte direkt kända vid resan men 
utgör besöksanledningar väl på plats

Hur attraktiv destinationen är blir alltså avgöran-
de för den fritidsrelaterade besökaren (turisten) 
samt även till viss del för konferensbesökaren och 
i viss mån för affärsresenären.

Destinationen
För att förstå och diskutera utveckling av desti-
nationens olika delar skiljer vi på arenan som är 
platsens förutsättningar (cirkeln) och besöksnä-
ringsaktörerna som är de företag och förening-
ar som driver besöksnäringsverksamhet (triang-
eln). Det som ligger över den streckade linjen är 
det utbud på destinationen som har hög attrak-
tionskraft och utgör orsak till att besökaren reser. 
Utbudet under strecket är inte mindre viktigt men 
utgör mer av en kompletterande servicekaraktär.

Attraktion

Service

Attraktion

Service

Intäktsbasmodell med besöksnäringens sfär och intäktsflöden
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Arenan
Cirkeln i denna modell symboliserar alltså de mer 
eller mindre permanenta så kallade fria nyttighe-
terna i utbudet. Något förenklat uppdelat i natur 
och kultur. Givetvis finns det även andra förut-
sättningar såsom infrastruktur, läge, omland m.m. 
men detta skall ses utifrån ett utbudsperspektiv 
och möjlighet att kunna attrahera av ”egen kraft”.

Attraktion

Service

Natur Kultur

• Naturen i form av stränder, öar, naturreser-
vat, m.m. kan utgöra en varierande stor del av 
rese-/besöksanledningen för en destination. 

• Kulturen i form av kulturella miljöer, kultur-
arv, offentlig konst, arkitektur mm kan likt 
naturen avgöra varför en besökare väljer ett 
resemål.

Arenans attraktionskraft är därför viktig att 
utveckla och förstärka då den kan ha avgörande 
betydelse som primär reseanledning alternativt 
som kompletterande eller inramande miljö kring 
huvudanledningen. 

Ansvaret för dessa frågor ligger ofta på samhäl-
let i olika roller som ägare, arrangör, tillståndsgi-
vare eller kravställare. Många gånger ligger även 
ansvaret för dessa frågor på andra avdelningar 
än de som driver utvecklingen av besöksnäring-
en. Som ett exempel kan vandringsleden bli en 
friluftsfråga endast för de lokalt boende istället 
för en möjlig reseanledning för vandringsturis-
ten och något som kan skapa sysselsättning för 
boende, restauranger och kompletterande akti-
viteter och besöksmål längs vandringen. Leden 
är densamma men kräver i det senare fallet lite 
extra arbete i form av skyltning, appar, transpor-
ter, leddragning o.s.v. för att kunna bidra till just 
detta.

Det är därför av vikt att utifrån rådande förutsätt-
ningar och utvecklingsaktiviteter kommunöver-
gripande se besökaren som en möjlighet att skapa 
lokal sysselsättning samtidigt som det ökar livs-
kvalitén och utbudet för lokalbefolkningen.

Besöksnäringsaktörerna (Primär 
besöksnäring)
Pyramiden symboliserar den kommersiella delen 
av besöksnäringen, men även den ideella delen 
i form av föreningar och liknande som många 
gånger utgör en betydande del även om de inte 
direkt utan indirekt skapar sysselsättning genom 
spridningseffekter. Besöksnäringen kan förenklat 
delas upp i tre delar dvs Göra, Bo och Äta. Dessa 
utgörs av en rad olika sektorer och undersekto-
rer med olika behov av och betydelse för besöka-
ren. Besöksnäringen förenas därför utifrån och in 
till skillnad från inifrån och ut vilket är fallet i de 
flesta andra näringar.

Under ”göra” finner vi besöksmål, event, aktivi-
teter, handel m.m. av temporär eller permanent 
karaktär vilka förenklat står för en varierande 
skala av attraktion beroende på hur unikt, tillta-
lande och utvecklat aktörens koncept är. 

Under ”Bo” och ”Äta” finner vi den mångfald av 
olika boendetyper, restauranger och caféer av 
olika nivå en destination erbjuder. Dessa kan 
givetvis i sig eller i kombination också utgöra 
reseanledningar, vilket blir allt vanligare men de 
har oftast en roll av mer kompletterande karaktär. 
Dessutom en förutsättning för att besökaren skall 
kunna stanna kvar på platsen.

I de flesta fall är orsaken till resan dock en annan 
som framförallt är något att ”göra och upple-
va” eller arenan i sig. När man dock valt resmål 
vill man troligtvis bo trevligt och äta gott under 
vistelsen. Viktigt för dessa aktörer är att kunna 
erbjuda ett  stort serviceutbud och kapacitet möj-
liggörande en ökad vistelselängd och med det 
ökade intäkter och sysselsättning. Vissa aktö-
rer attraherar och genererar spridningseffekter 
till andra som kompletterar och står för grund-
service. Sysselsättningen blir dessutom många 
gånger större i dessa delar än vad de blir i den 
attraherande göra-sektorn. Denna ”obalans” är 
viktigt att vara medveten om när gemensam-
ma resurser skall allokeras för utveckling och 
marknadsföring. 

Attraktion

Service
BoBo ÄtaÄta

GöraGöra
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Konceptbalans
Enskilda besöksanläggningar strävar därför 
utöver att erbjuda göra-aktiviteter även efter att 
erbjuda äta och bo-möjligheter för att kunna kont-
rollera nivån och utbudet på dessa delar samt 
intäktsmässigt dra nytta av den attraktionskraft 
de själva skapar och utvecklar. Ambitiösa aktö-
rer inom Bo och Göra strävar i sin tur efter att öka 
sina intäkter genom att söka sig uppåt i besökspy-
ramiden genom att erbjuda en högre nivå på sitt 
utbud för att maximera besökarens upplevelse och 
därmed öka intäkterna.

Destinationsbalans
Ju mer attraktion en destination skapar samt 
lyckas balansera kapacitet och service desto 
intressantare blir den i konkurrensen om besö-
karens gunst. Då besöksnäringen oftast består av 
ett stort antal oftast små aktörer med varieran-
de del i besöksutbudet är utbudsbalansen något 
som kan variera från ort till ort och ett resultat av 
marknadens krafter. Den eventuella obalans som 
ofta uppstår kan dock påverkas positivt genom ett 
proaktivt arbete från samhället i samverkan med 
besöksnäringen.

Processledning
Då besöksnäringen som tidigare beskrivits består 
av en lång rad olika typer av företag, av varierande 
nivå och storlek, med dessutom varierande intres-
se i besöksnäringen, är deras vilja, kompetens och 
möjligheter att bedriva den övergripande utveck-
lingsprocessen begränsad. Till detta kommer 
dessutom arenan och de många ideella krafter-
na vilket gör situationen än mer komplex. Detta 
är därför en roll som endast kan tas av eller med 
hjälp och stöd av samhället. Denna sammansätt-
ningsnäring behöver i sin komplexitet alltså en 
större insats än andra näringsgrenar, från offent-
ligheten för att växla upp potentialen och uppnå 
framgång för en destination.

Offentligheten kan, om prioritering görs och initi-
ativ tas, tillhandahålla ett övergripande neutralt 
stödjande och främjande process- och utveck-
lingsarbete i symbios med näringen för att skapa 
tillväxt och ökad sysselsättning. Detta kräver 

att man vågar sig utanför ”Skola-Vård-Omsorgs-
sfären” och bejakar utveckling och etablering. 
Detta kan dock leda till konflikt med befintligt 
boende eller näringsliv. Besöksnäringen på desti-
nationen kan utvecklas genom att stödja befint-
lig näring, främja nyföretagande samt attrahera 
etableringar utifrån. Detta bör proaktivt ske med 
fokus på att:

• Främja och ta aktiv del i utvecklingen av den 
kommersiella attraktionen över hela året för 
att skapa reseanledningar. 

• Främja service och kapacitet inom Bo och Äta.

• Bidra till en ökad förädlingsgrad generellt 
för att parallellt med en hållbar volymök-
ning maximera intäkt per besökare och 
markutnyttjande.

Att prioritera ett främjande av koncept som 
vänder sig mot mer köpstarka målgrupper och ta 
betalt för de värden destinationen erbjuder med 
beaktande av hållbarhetsperspektivet. Följande 
tjänsteaspekter bör prioriteras och bejakas:

• Lång/Helårssäsong

• Helhetskoncept

• Upplevelsenivå

• Aktivitetsutbud

• Förädlingsgrad/Unicitet

• Hållbarhet/Cirkularitet

Vad gäller arenan så gäller det även här att loka-
lisera och särskilja vad som direkt skapar attrak-
tion och vad som i större utsträckning komplette-
rar och understödjer destinationens utbud. Dessa 
insatser genererar nödvändigtvis inte intäkter 
eller sysselsättning i sig, men ger spridningsef-
fekter vilka leder till intäkter och sysselsättning 
inom besöksnäringen. Arenan har en mer eller 
mindre välutvecklad potential som är viktig att 
lokalisera och därefter investeras i.

För att driva processen är faktorer som långsiktig-
het, kontinuitet i arbetet samt gemensamma mål 
över förvaltningsgränserna centrala samt att res-
pektive förvaltningsuppdrag bejakar besöksnä-
ringens gäster och inte bara de lokalt boende. Att 
utveckla en besöksdestination är ett komplext och 
mångfacetterat arbete som kräver många intres-
senters (med i grunden olika drivkraft) delaktig-
het och samverkan för att nå framgång. Generellt 
bör dock insatser som ökar attraktionskraften 
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hos besöksnäringsaktörerna prioriteras sam-
tidigt som de potentiella natur- och kulturtill-
gångarna som kan attrahera till besök optimeras 
för detta ändamål. Där det är möjligt med mesta 
möjliga förankring och dialog med bofasta och 
lokal besöksnäring. Allt bottnar dock i enskil-
da individers drivkraft att åstadkomma utveck-
ling och innovation. Dessa krafter måste framfö-
rallt identifieras, attraheras och främjas för att nå 
framgång.

Attraktion

Service
BoBo ÄtaÄta

GöraGöra
Natur Kultur

Uppdrag
Denna plan är skriven primärt med fokus på att 
åstadkomma en utveckling och förstärkning av 
destinationens utbud och attraktionskraft. Att 
skapa en hållbar tillväxt inom besöksnäringen i 
Sölvesborgs kommun samt de processer, aktivi-
teter och verksamheter som från samhällets sida 
proaktivt bör bejakas och främjas. Planen belyser 
inte direkt hur destinationen bör profileras, hur 
dessa budskap bör kommuniceras med respektive 
målgrupp, vilka kanaler som bör användas och i 
vilken omfattning detta bör ske. Detta är mark-
nadsfrågor som bör belysas i en marknadsplan för 
destination Sölvesborg koordinerat med det regio-
nala marknads- och säljarbetet i Visit Blekinge 

Planen utgår från befintliga och potentiella områ-
den lämpliga för besöksnäring med ambitionen 
att på ett hållbart sätt måla upp realistiska scena-
rier och en möjlig utbudsutveckling utifrån per-
spektivet att maximera attraktivitet och syssel-
sättningen på anspråkstagen yta.

Tjänstemän från de primärt berörda kommuna-
la förvaltningarna har under projektet gett input 
och synpunkter utifrån deras inriktning (se Del 
C) samt även företrädare för de prioriterade geo-
grafiska områdena och framstående verksamhe-
ter (se, Del C). Det har inom projektets ramar dock 
ej varit möjligt att föra en dialog med alla aktö-
rer och intressenter varför ett representativt urval 
valts ut i dialog.

Såväl offentliga styrdokument som strate-
gier, översiktsplaner m.m. samt näringens egna 

visionsansatser har analyserats och inlemmats i 
denna plan med ambitionen att skapa en samlad 
och flexibel helhetsbild. Målsättningen är att 
dokumentet skall ”leva” och utgöra en användbar 
och föränderligt ”karta” för utföraren. 

Planen har ambitionen att visualisera konkre-
ta förslag och inspirera till att på ett hållbart sätt 
skapa mesta möjliga sysselsättning inom besök-
snäringen. Varje näringsgren har sin logik och 
sina utmaningar, vilket tydliggörs i några av 
exemplen. Oavsett vilken sektor det rör sig om 
krävs dock ett proaktivt arbete att äga konceptet 
och att identifiera drivkrafter, entreprenörskap 
och kapital som kan förverkliga idéerna. Detta 
kan ta från ett upp till flera år. Att som kommun 
låsa sig för snävt i en destinationsplan och göra 
den alltför statisk är därför ej att rekommendera 
då intressenterna är många, rörelserna skiftande 
och komplexiteten stor i dessa frågor. Att däre-
mot lokalisera möjliga områden och påbörja och 
bredda processerna i var och en av dessa minskar 
risken och skapar en större möjlighet att nå en 
ökad framgång. Detta då förutsättningar, ägar-
intressen, aktörer, trender kan förändras snabbt. 
Verkligheten gäller därför alltid före kartan, men 
utan karta ingen riktning…

Utmaning
Sysselsättningen inom besöksnäringen i 
Sölvesborgs kommun är i relativa tal störst jäm-
fört med övriga kommuner i Blekinge, men jäm-
fört med liknande och framstående besöksdesti-
nationer i Sverige relativt låg. 

Sammantaget kan dock konstateras att 
Sölvesborgs kommun med sina naturgivna för-
utsättningar har en stor potential att kunna 
utveckla destinationen och skapa tillväxt och 

Besöksnäringen utgör ca 9% av intäktsbasen i Sölvesborgs kommun 
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därmed öka sysselsättningen inom besöksnä-
ringen. Ambitionsnivån kan dock bara sättas av 
kommunen självt och är avhängig andra priorite-
ringar samt vilka resurser som avsätts. Logiken 
i att utveckla en destination bygger dock på att 
skapa attraktion oavsett om den är av kommer-
siell, naturinriktad eller kulturell, så att besöka-
ren ser en anledning till att besöka destinationen. 
Om attraktionen är tillräckligt stor ger det sedan 
förutsättningar till att etablera service i form av 
boenden och matställen. Efterfrågan och kraven 
på upplevelser har dock ökat kraftigt de senas-
te decennierna och idag är konkurrensen tuff 
och global på ett helt annat sätt än i turistandets 
begynnelse på 50 - 60-talet. Om inte utbudet är 
tillräckligt attraktivt väljer besökaren en annan 
destination.

Förutsättningarna för varje destination skiljer sig 
förstås åt och man verkar utifrån sitt specifika 
sammanhang. Typiska och gemensamma nämna-
re är dock oftast:

• Fragmenterad och småskalig näring 

• Sysselsättningsintensiv men med låg 
lönsamhet

• Säsongsvolatil

• Hårt konkurrensutsatt global sektor

• Varje destination har sedan sin specifika 
kontext

• Befintliga verksamheter
• Natur-/Kulturtillgångar
• Närhet till marknader
• Storlek
• Kommunikationsmöjligheter
• Klimat
• M.m.

Utmaningar och insikter som därför är av central 
betydelse är följande:

• Det krävs proaktiva offentliga insatser 
för att markant öka sysselsättningen i 
besöksnäringen

• Kommunen måste i vissa fall göra mer än vad 
besöksnäringen själva vill och har insikt om - 
för att åstadkomma tillväxt.

• Attraktiva markområden och byggnader 
bör planeras och eventuellt förvärvas för att 
trygga områdets utveckling.

• Det krävs ett långsiktigt perspektiv och konti-
nuitet i arbetet.

• Vissa aktiviteter och etableringar ökar livs-
kvalitén för boende och fritidsboende medan 
andra kan komma i konflikt med dem.

• M.m.

För att optimera en hållbar utveckling gäller det 
att erbjuda unika upplevelser med en hög föräd-
lingsgrad under hela året. Det möjliggör större 
intäkter per besökare vilket innebär fler jobb och i 
regel ett mer effektivt marknyttjande. Detta för att 
undvika risken för ”överturism” och den negativa 
miljö- och samhällspåverkan en för stor volym av 
besökare kan generera. En kommun förfogar dock 
vanligtvis endast över ett begränsat antal attrak-
tiva områden. Dessa områden är oftast inte bara 
intressanta endast ur besökssynpunkt utan är 
viktiga att ”hushålla” med utifrån perspektivet att 
möjliggöra kommunens utveckling.

Besöksnäringens aktörer (är på andra sätt än 
annan näring) mer beroende av miljön i det 
område de verkar inom varför kontrollen och 
planering av kringliggande områden spelar en 
avgörande roll för dess utveckling och etablering. 
Det är av yttersta vikt att lokalisera dessa områ-
den som ofta har en attraktiv karaktär och att 
här överväga en prioritering av besöksnäringens 
utveckling. Boende och fritidsboende kan sedan i 
nästa steg komplettera och attraheras till områ-
det. Om det omvända sker är risken stor att poten-
tiella områden för besöksnäringen viks för annat 
och stänger dörren för utveckling av besöksnä-
ringen på lång sikt. Detta är långt ifrån en svart-
vit eller konfliktfri prioritering. Det krävs ofta 
en balansgång där de tre hållbarhetsaspekterna 
skall vägas in samt olika effekter gentemot och 
intressen från målgrupper som bofasta, fritids-
boende och besökare skall beaktas. Utmaningen 
i all destinationsutveckling är dock att hitta rätt 
balans och nivå att utveckla området för ökade 
besöksvolymer utan att skapa några större kon-
flikter med det lokala samhället. 

Platsutveckling Destinationsutveckling
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Hållbar destinationsutveckling
Att människor besöker andra platser innebär kon-
sekvenser såväl ekonomiskt, socialt som miljö-
mässigt för de samhällen och fysiska miljöer som 
besöks. Då människan fortsättningsvis kommer 
att vilja röra på sig gäller det att för resenären göra 
det på ett så medvetet sätt som möjligt och för 
destinationen att kollektivt vinnlägga sig om att 
erbjuda ett hållbart utbud. Sölvesborg bör därför 
i sin framtida utveckling proaktivt arbeta med 
dessa insikter, utmaningar och ställa krav såväl 
på samhället som på besöksnäringens aktörer. 
Hållbarhetsaspekterna bör genomsyra utveck-
lingsprocessen och ta fasta på de tre grundläggan-
de hållbarhetsaspekterna och balansera de even-
tuella konflikter dessa kan bidra till. 

• Ekonomiska aspekter: Kapacitetsutnyttjande, 
säsongsvariation, kapitalanskaffning, lön-
samhet är bara några av de utmaningar en 
besöksaktör brottas med.

• Sociala aspekter: Förhållandet besökare och 
bofasta, besöksvolymer, balans mellan kul-
turarv och utveckling är några frågor som bör 
lyftas i processen för att undvika och mini-
mera konflikter.

• Miljöaspekter: Cirkularitet, ledavgifter, cer-
tifieringar, miljötransporter, laddstationer  
m. fl.  kan vara verktyg för destinationen att 
aktivt arbeta med i sin utvecklingsprocess.

Man bör försöka se hållbarhetsarbetet som en 
möjlighet. En rad olika verktyg och certifiering-
ar finns framarbetade till hjälp och vägledning i 
detta arbete (se del C).

Digitalisering
Den pågående digitaliseringen är av betydelse 
även för destinationen och dess besöksnäring. 
Den kan användas både som mål och medel.

Användning av ny teknik kan förstärka upplevel-
sen av och öka det upplevda värdet på den fysis-
ka mötesplatsen. Graden av digitalisering bör 
dock situationsanpassas för att inte riskera att det 
upplevda värdet för kunden minskar. Genom väl 
genomtänkta strategier för digitalisering inom 
forskningens fyra föreslagna områden kan utbu-
det utvecklas. (se del C).

• Automatisera moment som t ex platsbaserad 
information via appar.

• Förenkla och effektivisera funktioner hos 
leverantören som t ex Swishbetalning 

• Autonomisera moment som t ex möjliggör 
biljettköp för besökaren dygnet runt

• Förstärka upplevelsen ytterligare genom tex 
Augmented Reality

Denna plan fokuserar primärt på atttillska-
pa ett utvecklat och nytt fysiskt upplevelseut-
bud intressant nog att generera besök till platsen. 
Digitaliseringen blir därefter en viktig del i affärs- 
och produktutvecklingen av detta utbud likaså 
sätten att kommunicera tjänsterna. Var för sig 
eller i ett samlat destinationsutbud. 
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Analys
2018 genererade den primära besöksnäringen i 
Sölvesborgs kommun ca. 145 årsarbeten fördelat 
på 116 aktörer i varierande grad beroende av besö-
kare utifrån. (142 aktörer inklusive föreningar och 
total sysselsättning inkluderat basservice och 
stödjande service ca. 300 - 400 årsarbeten). 

Detta ger ett genomsnitt på ca. 1,25 årsarbeten 
per aktör alstrade av besökare. Analysen visar att 
endast fyra av aktörerna i Sölvesborgs kommun 
utgör kommersiella reseanledningar och skapar 
ca 25 årsarbeten medan resterande 112 aktörer 
ger ca 120 årsarbeten. (Källa, Besöksnäringen i 
Blekinge). Eftersom besöksnäringen har många 
säsongsanställningar och korttidsarbetande är 
dock antal sysselsatta personer avsevärt högre i 
jämförelse gentemot andra näringar.

Besöksnäringen i Sölvesborg lever i huvudsak på 
sommarturister som ofta bor på camping eller i 
stuga/B&B och aktiverar sig med uteaktiviteter 
som bad, vandring, cykling, golf m.m. samt ensta-
ka större event och handel centralt. 

Sölvesborg har enligt tillgänglig offentlig gäst-
nattstatistik, om än marginellt, minskat de senas-
te tio åren medan Blekinge, Sverige och världen 
har ökat sin beläggning påtagligt. Detta väcker 
frågor och orsakerna till det kan vi bara speku-
lera i.  Svagt underlag för affärsresor, bristande 
konferenskapacitet, kort högsäsong där enklare 
boenden många gånger är fullbelagda, låg hotell-
kapacitet, en svag utlandsmarknad, få kommersi-
ella ”attraktörer” och överlag låg förädlingsgrad på 
utbudet samt att huvudorsaken till besök främst 
utgörs av naturtillgångar i form av sol, bad och 
stränder, vilket gör destinationen starkt säsongs- 

och väderberoende skulle kunna vara påverkan-
de variabler. Lysande undantag är dock en stark 
centrumhandel, Sweden Rock och Jazzfestivalen, 
golfbana med hög standard m.m. Evenemangen 
bidrar dock främst under korta perioder där 
Sweden Rocks effekter sprids stort över kringlig-
gande kommuner delvis på grund av kapacitets-
brist i Sölvesborgs kommun.

Samtal har förts med de drivande aktörer-
na i näringen under våren. De utvecklingsför-
slag dessa områdesgrupperingar beskriver i sina 
gemensamt framarbetade visionsdokument 
skulle uppskattningsvis innebära ca 10 - 20 nya 
årsarbeten. Ytterligare årsarbeten tillkommer om 
hela Hanöhus öppnas som hotell igen. Om inner-
hamnens hotellprojekt som presenterats förverk-
ligas tillkommer ytterligare ca 30 - 35 årsarbeten. 
Båda anläggningarna skulle öka boendekapaci-
teten men inte enskilt utgöra reseanledningar 
såvida de inte kompletteras med särskilda attrak-
tioner eller konferensmiljöer.

Det finns en stor potential att utveckla besök-
snäringen Sölvesborgs kommun i betydligt större 
utsträckning, men det kräver ett proaktivt arbete 
av kommunen. Det krävs bland annat en offensiv 
plan- och markpolitik i kombination med inves-
teringsfrämjande insatser. En proaktiv strategi 
innebär flera vägval, dels ambitionsnivå och dels 
kunskap om marknadens villkor för att uppnå 
resultat. 

För att lyckas med detta utvecklingsarbete krävs 
att fokus läggs på att utveckla nya besöksan-
ledningar i form av attraktioner och aktiviteter, 
vilka i sig skulle synliggöra och skapaa ytterli-
gare anledning att besöka Sölvesborg under så 
stor del av året som möjligt, parallellt med en 
aktiv utbyggnad av mottagningskapaciteten. 
Anläggningar av hög kvalitet, med lång säsong 
och som på ett hållbart sätt kan möta framtiden 
ger störst sysselsättningseffekter. Efterfrågan av 
denna typ av anläggningar förväntas öka i Sverige 
det närmaste decenniet eftersom klimat- och 
hållbarhetsfrågor blir allt viktigare och tagit stora 
steg fram i och med rådande pandemi. 

Beläggningsutvecklingen 2010-2019, SCB
(Hotell, stugbyar, vandrarhem & camping)
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SWOT-Anlays
Efter dialog och analys har nedan lokaliserade aspekter utkristalliserats. 
Styrkorna bör förstärkas och svagheterna elimineras. Möjligheterna fångas och 
hoten värjas. De är nedan listade i en oprioriterad ordning.

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) = Interna: Styrkor och Svagheter, Externa: Möjligheter och Hot

Underlättar

Styrkor
• Sweden Rock / Norje Arena

• Hällevik tradjazzfestival

• Hanö

• Attraktiva men eftersatta stränder

• Charmig  centrumkärna

• Attraktiva kustsamhällen

• Stark men lågförädlad campingsektor

• Initierade processer inom näringen

• Starkt engagemang

• Stark centrumhandel

• Golfbana

• Naturområden

• …

Möjligheter
• Närhet till Danmark, Nordeuropa

• ARK 56

• Visit Blekinge

• Hemestertrend/Flygskam 

• Projektsamverkan med grannkommuner

• Natur och friluftstrend.

• Digitalisering

• Temperaturnivåer i Sydeuropa

• …

Försvårar

Svagheter
• Få kommersiella upplevelser/attraktioner

• Låg andel internationella gäster (9%)

• Planberedskap

• Kommunal marktillgång

• Lågt antal affärsresenärer

• Minimalt konferensutbud

• Exceptionell säsongsvariation

• Relativt lågförädlad sektor

• Begränsat inomhusutbud

• Begränsad intäktsbas

• Begränsad hotellkapacitet

• ...

Hot
• Coronaeffekter

• Ökande näthandel 

• Utvecklingstakt med ökande upplevelsekrav.

• Ökande/Global konkurrens

• Miljöpåverkan

• Digitalisering

• …

Internt

Externt
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Tillväxtscenarier
Sölvesborgs kommun är en utpendlingskommun 
eftersom intäktsbasen i Sölvesborg är relativt 
liten. Kommunens befolkningstillväxt är idag till 
stor del beroende av grannkommunerna och den 
sysselsättning som där skapas. Besöksnäringen 
som del i intäktsbasen är dock relativt stark 
och sysselsätter per capita fler än i de övriga 
blekingekommunerna.

En destination, som hela Sölvesborgs kommun, 
har ett utbud av olika aktörer som samspelar i att 
erbjuda besökaren ett balanserat utbud av ”göra, 
äta och bo” - där ”göra/besöksanledningen” i regel 
är den som ”driver trafik”. Dessa är dock i dags-
läget endast ett fåtal i Sölvesborg, vilket inne-
bär att naturen och kultur utgör idag den största 
attraktionen.

Enskilda besöksanläggningar, som strävar efter 
att behärska alla delar själv - ”göra, äta och bo”, för 
att kunna bygga ekonomiskt starka och hållbara 
företag. Sölvesborg behöver även sådana anlägg-
ningar om helheten ska utvecklas.

Konstateras kan dock att besöksnäringen i 
Sölvesborg idag lever i förhållandevis stor 
utsträckning på destinationens naturliga och kul-
turella attraktionskraft. Detta innebär att under-
håll och förvaltning av dessa områden till att 
börja med bör prioriteras. Ökas dock graden av 
kommersiella attraktioner och helhetskoncept 
kommer säsongen jämnas ut och sysselsättning-
en öka kraftigt.

Denna plan kommer tydligt att visa på de effek-
ter föreslagna insatser och prioriteringar eller 
avsaknad av dem på sikt kommer att leda till. Hur 
utbud såväl som marknad kommer att se ut efter 
Corona-pandemins utgång är öppet för spekula-
tion men att pandemin ytterligare har kommit att 
bidra till ett hållbart synsätt är nog högst troligt. 
Gissningsvis kommer även den globala tanken 
att de närmaste åren få lite av en annan skepnad 
vilket troligtvis kommer att leda till mer inhem-
ska och närliggande marknader. Efter vaccinets 
intåg sätter inom några år troligtvis glömskan 
in och marknadskrafterna normaliseras innebä-
rande att de som under tiden utvecklat det bästa 

utbudet står som vinnare i slaget om den framtida 
besökaren. Intressant därför att föra samtal kom-
muninternt kring ambitionsnivå i utvecklingsar-
betet utifrån nedan scenarier:

Utvecklingsscenario A
Sölvesborgs kommun antar en reaktiv hållning 
och lämnar över utvecklingsansvaret till befint-
lig näring innebärande att man kommer att följa 
nuvarande trendlinje. Besöksnäringen kommer 
då att i bästa fall vara oförändrad, men i värsta 
fall ”fortsätta” att minska då många konkurreran-
de destinationer bedriver ett aktivt arbete.  

Utvecklingsscenario B
Sölvesborgs kommun antar en aktiv hållning och 
delar utvecklingsansvaret med befintlig näring 
och bejakar deras visionsarbeten. En viss utveck-
ling kommer då att ske innebärande att kurvorna 
kommer att vända uppåt och Sölvesborg kommer 
att utvecklas som destination, sysselsättningen 
öka och i bästa fall hålla jämna steg med grann-
kommunernas utveckling.

Utvecklingsscenario C
Sölvesborgs kommun intar en proaktiv hållning 
och tar ansvar för utvecklingsfrågan av destina-
tionen innebärande att där möjligt ges, resurser 
tillsätts. Utvecklingsfrågorna drivs i samverkan 
med befintlig näring, främjande av nya entrepre-
nörer men även genom att attrahera aktörer/kapi-
tal utifrån för att öka såväl attraktionskraft som 
kapacitet. Detta skulle kunna leda till en attraktiv 
året runt-destination som ökat sysselsättningen 
med 75 - 100% inom 10 år.

DEL B, Handlingsplan
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Prognos över årsarbeten utifrån de tre scenarierna ovan

Scenario C - Utifrån handlingsplan
År 2030, ca 280 - 290 årsarbeten

Scenario B - Utifrån nuvarande visioner
År 2030 ca 180 - 190 årsarbeten

Scenario A - Utifrån historisk utveckling
År 2030, ca 140 - 145 årsarbeten

Kommentar: Ovan endast primär besöksnäring. Basnäring och stödjande service EJ medräknade vilka ökar antalet årsarbeten ytterligare 

Etablering av tillkommande samt utveckling av 
befintliga anläggningar bör i största möjliga mån 
generera besök av egen kraft genom starka/unika 
attraktionskoncept men även skapa intäkter 
genom att erbjuda boende, mat och annan servi-
ce. Detta för att själva dra gagn av den attraktions-
kraft de skapar och på så sätt stå stabilare under 
besöksårets säsongsskiftningar.

Ledord framgent i detta arbete skulle förslagsvis 
kunna vara:

Attraktion
Fokus på attraktion och i alla sammanhang opti-
mera de naturliga, kulturella och kommersiel-
la förutsättningar och möjligheter destinationen 
bjuder.

Förädling
Genom innovation stärka utbudet och attrahera 
nya attraktioner för att nå en mer köpstark publik 
samt svara upp mot framtidens upplevelsejakt.

Kapacitet
Utöka och utveckla boendekapaciteten över hela 
året.

Samverkan & Mobilisering
Proaktivt söka samverkan internt och externt och 
mobilisera drivkrafter i linje med lagd plan

Hållbarhet
Stort fokus på att möta framtiden på ett fram-
tidsanpassat sätt. 

Handlingsplanens upplägg
Fokus för denna plan är att öka attraktions-
kraften av utbudet inom såväl besöksnäring, 
föreningsliv, naturområden och offentlig miljö 
samt kultur och kulturarv. Att främja skapan-
det av unika och hållbara reseanledningar 
som står sig i konkurrensen och som attrahe-
rar besök av ett växande skara köpstarka och 
internationella målgrupper som ger ökad sys-
selsättning och tillväxt.

Planen har delats in i nedan tre delar:

• Övergripande aktiviteter, för destinationen 
som helhet samt aktiviteter på kort och 
lång sikt

• Idéskisser, framtagna för respektive poten-
tiellt utvecklingsområde samt aktiviteter 
på kort och lång sikt

• Nästa steg, för att skapa en kommunal 
plattform att proaktivt och i samverkan 
med näringen främja ett möjliggöran-
de av dessa övergripande aktiviteter och 
idéskisser. 
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Övergripande aktiviteter

Kommunala insatser krävs av förvaltande karaktär för att upprätthålla befintliga insatser 
och utbud. Vad denna plan prioriterar är dock utvecklande insatser som innebär innovativa 
inslag att främja förädlandet av befintligt utbud samt utveckling eller etablering av ett nytt 
utbud, vilket kan vara kompletterande men även konkurrerande. På så sätt åstadkomma en 
än mer attraktiv och konkurrenskraftig destination.

Besöksnäringen
Förenklat skulle de utvecklingsfrämjande insat-
serna inom besöksnäringen kunna sammanfat-
tas i att:

• främja utveckling och etablering av rese- och 
besöksanledningar (främst inom Göra).             

• främja förädling och kvalitet (främst inom 
Bo och Äta).             Kapaciteten utvecklas/till-
kommer sedan primärt i takt med ökande 
besöksvolymer.

Attraktion

ServiceBoBo ÄtaÄta

GöraGöra

BoBo ÄtaÄta

GöraGöra

Övergripande innebär det att underlätta utveck-
lingen för de befintliga aktörerna, främja utveck-
ling, inspirera, stimulera och vägleda till nyfö-
retagande samt attrahera aktörer utifrån att 
etablera verksamhet i kommunen. Detta kan 
göras genom en lång rad aktiviteter som t ex att 
förenkla tillstånd, markupplåtelse, projektstöd 
m.m. I handlingsplanen ingår förslag på verksam-
heter och aktiviteter hämtade ur aktörernas fram-
tagna visionsprogram för att fånga kraften i redan 
befintliga samverkansinitiativ men även komplet-
terat med nya utvecklingsspår för att ytterligare 
stärka upp och bredda destinationens utbud. 

Göra/Attraktion
Det finns redan idag ett stort utbud i Sölvesborg 
men då beläggningsgraden minskar är det tecken 
på att befintligt utbud bör utvecklas och kom-
pletteras för att öka attraktionskraften och skapa 
än större värden för besökaren. Övergripande är 
många av attraktionerna i Sölvesborg idag främst 
knutna till sommarsäsongen och är av natur- och 
friluftskaraktär innebärande en låg direkt avkast-
ning och med den en låg direkt sysselsättning. 

Stor del av detta utbud är dessutom ”fria nyttig-
heter” vilka inte utvecklas utifrån de enskilda 
och kompletterande värden de skapar.  De sprid-
ningseffekter de ger vilket genererar omsättning 
och sysselsättning hos mat- och boendeaktörer-
na men även handeln. Det naturbaserade utbudet 
bör därför planeras, ”produktifieras” och pake-
teras ytterligare för att möjliggöra en direktin-
täkt per besökare samt ökade spridningseffekter, 
vilket är det första steget. Nästa steg är att skapa 
ett attraktivt utbud under en längre period och 
därefter under hela året. 

Grundläggande är att utbudet behöver förädlas till 
en nivå och förstärkas till den grad att aktören kan 
ta betalt för upplevelsen. Ju bättre aktören utveck-
lar värden och ju mer unikt och desto större mång-
fald utbudet har desto högre betalningsvilja samt 
vilja att stanna skapas hos besökaren. 

Som enskilt största delsektor är handeln en motor 
främst i centrala Sölvesborg, vilket skapar sprid-
ningseffekter till caféer och restauranger men 
handeln genererar få övernattningar i sig. Det är 
viktigt att gräva och utveckla där man står, men 
även förlänga och stärka upp med ett komplet-
terande utbud som attraherar fler besökare som 
dessutom stannar längre tid. En förädlings-/
utvecklingsprocess av destinationens kommersi-
ella utbud som helhet är därför föreslaget nedan. 

För att förstå orsak-verkan krävs att det samlas 
in ett bättre underlag om de olika behoven och 
förväntningarna hos Sölvesborgs besökare vilket 
sedan kan analyseras och på sikt utgöra underlag 
för prioritering och lärande. Besöksnäring bygger 
dock mycket på bredd och mångfald varför det är 
klokt att börja med det som redan finns men sam-
tidigt identifiera nya teman möjliga att applice-
ra lokalt. Utvecklingen står dock och faller med 
att det finns drivande och innovativa krafter. Det 
gäller därför att initiera och främja brett för att få 
bollarna att rulla. 
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Utbudsteman
Nedan är ett sätta att samla de spår som bör 
fördjupas samt ge inspel på aktiviteter för att 
ta ytterligare steg till en mer attraktiv destina-
tion, ökade intäkter och därmed sysselsättning. 
Nedanstående lista bör löpande utvecklas och en 
prioritering bör göras samt brytas ned och kom-
pletteras med en mer detaljerad aktivitetslista. De 
är EJ listade i någon prioriterad ordning.

STRAND-/BADLIV
Främja fler aktiviteter/verksamheter kopplade till 
Sölvesborgs främsta reseanledning för att skapa 
direkt sysselsättning.

Naturbad

• Skapa förutsättningar såväl permanent som 
temporär verksamhet i utvalda strändernas 
närhet.

Kallbad

• Utred möjligheterna för ett kallbadhus i kom-
bination med stad eller resort. 

Pool

• Utred möjligheterna till kommersiell verk-
samhet i samband med befintlig pool i 
Hällevik och Valjeviken samt främja möjlighe-
ten till ytterligare poolverksamhet i Norje och 
i innerhamnen

• Beakta möjligheten med en större havs-
vattenförsörjd pool i anslutning till 
innerhamnsprojektet.

FRITIDSFISKE
Sölvesborg har sitt arv i fisket och dess näring 
även om fritidsfisket är en mer sentida företeelse. 
Förutsättningarna i området är dock mycket goda. 
Fritidsfisket är dessutom en växande trend såväl i 
Sverige som internationellt. Ett fåtal mindre aktö-
rer finns redan och en festival anordnas årligen. 

• Förstärk dialogen ytterligare med fiskeaktörer 
och nätverk

• Bygg broar mellan friluftsliv och besöksnäring

• Utred möjligheterna kring eventuella behov 
av en förbättrad infrastruktur för fritidsfisket

• Peka ut specifika områden och ”klustrifiera” 
utbudet. 

FÅGELSKÅDNING
En intressant och tilltalande verksamhet som ej i 
någon större utsträckning nationellt lyckats med 
sin kommersialisering men utbudet ökar bland 
naturföretagarna. Runt Sölvesborg och på Hanö 
finns många spännande fågellokaler i skiftande 
natur. Mindre aktivitet med guidade turer finns.

• Förstärk dialogen ytterligare med fågelskåda-
re och deras nätverk

• Bygg broar mellan friluftslivets ideella krafter 
och besöksnäringen

• Utred möjligheterna kring eventuella behov 
av en förbättrad infrastruktur/byggnader för 
skådandet samt besöksmål kring detta för 
att öka tillgänglighet och attraktivitet för 
skådarna.

VANDRING
Vandring är en ökande aktivitet för såväl turis-
ter som permanentboende. Inom vandring finns 
en rad olika typer av vandring som t.ex. walking, 
hiking och trekking (se Del C) vilka kan göras med 
olika teman och innehåll och i olika naturmiljöer. 
Sölvesborg har främst möjlighet och bör rikta in 
sig på att attrahera de två första segmenten. 

Sölvesborgs kommun har goda förutsättningar att 
utveckla intressanta vandringsleder och vand-
ringslingor dels längs södra kusten med naturom-
råden, stränder och fiskelägen, dels på Ryssberget 
med sin bokskog samt i Hanös unika miljö. Längs 
dessa leder bör dock ytterligare varianter på guid-
ning utvecklas samt besökares behov av service, 
boende och måltider särskilt beaktas för att stärka 
besöksnäringen och tilltala en bredare målgrupp 
vandrare.

Målsättning bör vara att planera och utföra samt 
tydliggöra ett sammanhängande ledsystem längs 
kusten från Krokås till Sölvesborg och vidare till 
och på Ryssberget med matutbud, övernattnings-
möjligheter och övrig service. Insatser krävs för 
att leda och förenkla för besökaren. Detta skulle 
öka attraktionskraften, förstärka upplevelsen och 
öka på vistelselängden.

• Fortsätt engagemanget att få in ledsystemet i 
ARK 56:s utbud. 

• Förstärk dialogen ytterligare med vandrings-
aktörer och dess nätverk
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• Skapa samverkan mellan friluftslivets ideella 
krafter och besöksnäringen

• Skapa ett kommunövergripande helhets-
koncept kring vandring och utred eventuella 
brister i befintligt ledsystem samt behov av 
en förbättrad infrastruktur för vandring för 
att öka tillgänglighet och attraktivitet till utö-
vandet. Kompletterande behov av lednings-
dragning, markberedning, skyltning, led-
markeringar, aktiviteter, boende och annan 
kommersiell service.

Förslag till övergripande ledstruktur och dess utveckling

BÅTTURISM
Sölvesborg har ett antal hamnar med varieran-
de grad av gästhamnsverksamhet. Störst är idag 
Hällevik och Hanös verksamhet med ca 80 - 90 
platser vardera. Övriga fem gästhamnar har samt-
liga under 10 gästplatser. En växande form av 
turistande under sommarsäsongen inte minst i 
Covid-tider då båtlivet ökat kraftigt. Sölvesborg 
med Hanö ligger som första stopp för långseg-
larna söderifrån samt har många kustpärlor att 
lägga till vid. Fritidsbåtsägandet tenderar dock 
att utvecklas mot större båtar varför hamnarnas 
utveckling måste följa. 

• Se över hamnarnas infrastruktur 

• Främja uthyrning av båtar mm samt arrange-
rade aktiviteter och rundturer båtledes

• Främja kringservice i hamnarna och trans-
porter till och från och kommunicera detta i 
samband med hamnkapacitet/uthyrning

IDROTT
Idrotten, oftast med basen i föreningsliv och 
ideell sektor, är ett viktigt område vilket kan 
generera tillresande i tävlings- och träningssam-
manhang genom såväl utövare som åskådare. 
Samtliga föreningar i Sölvesborg har möjlighet att 
skapa eller attrahera större och mindre tävlingar, 
läger, evenemang m.m. men besitter givetvis olika 
förutsättningar. Idrottsaktiviteter skapar sprid-
ningseffekter vilket genererar intäkter och syssel-
sättning inom besöksnäringen. Av vikt är därför 
att främja banden och mötet mellan dessa båda 
sidor. 

• Ta upp dialogen med de föreningar som redan 
attraherar besökare till Sölvesborg eller som 
har möjlighet till detta, stötta och vägled och 
koordinera initiativ och samverkan.

Samtliga idrottsgrenar kan i denna fas ej bely-
sas eller fördjupas men nedan ges tre exempel på 
grenar som har potential att kunna attrahera väx-
ande skaror besökare.

Paraidrott

Generellt med alla dess olika idrottsgrenar. 
Valjevikens IF är nyligen startat med ny projektle-
dare samt att ny projektledare arbetar med Kultur 
& Fritids stora  satsning kring Svarta Led som 
paraidrottscentrum.

• Främja/bistå skapandet av en utvecklings-
grupp för paraidrott i kommunen som även 
innefattar besöksnäringen kopplat även till 
möjliga kompletterande anläggningar.

Fotboll

Med Mjällby väl etablerat i Allsvenskan och en 
befintlig större anläggning finns möjligheter att 
generera ökade besöksströmmar. 

Sölvesborg kommuns gästhamnar
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• Ett aktivt deltagande och främjande av den 
nyligen på initiativ av Kultur & Fritid upp-
startade utvecklingsgruppen. En grupp som 
bör engagera sig även utanför fotbollen i den 
övergripande idrottsliga utvecklingen i detta 
område. 

Golf

Sölvesborgs Golfbana är idag runt tjugonde bästa 
i Sverige med ett fantastiskt läge ur en rad aspek-
ter och med en stor efterfrågan. Det finns här en 
potential i att utveckla anläggningen och golfen i 
Sölvesborg ytterligare. 

• Främja de krafter som ser och driver en 
utveckling av golfbanan, breddad verksamhet 
samt ökad kapacitet.

Nedan två teman kan även räknas till idrotten 
men även till friluftsaktiviteter.

CYKLING
Cykling är en växande fritidssysselsättning såväl 
nationellt som internationellt. Cyklisten är dock 
inte en specifik målgrupp utan en lång rad olika 
som ser cykeln som ett bra verktyg att på olika 
sätt uppleva ett område och spendera kortare eller 
längre tid på platsen. En uppdelning skulle kunna 
vara utflyktscyklisten, landsvägscyklisten, moun-
tainbikecyklisten (MTB), gravel- eller grusvägs-
cyklisten, touring- och resecyklisten, cykelrese-
nären, BMX & kickbikern (Se Del C Underlag för 
förklaring)

Sölvesborg har goda möjligheter en kunna attrahe-
ra de flesta av dem med MTB banor på Ryssberget, 
närhet mellan kustsamhällen och vackra lands-
vägar på Listerlandet och Vesan för de som önskar 
utflykter eller flera dagars paketerade turer. 
Landsvägscykling i kombination med kringliggan-
de kommuner samt anslutning till Sydostleden 
och Banvallsleden.

Beroende på målgrupp är följande en grundläg-
gande checklista att börja med: Säker cykelförva-
ring, cykeltvätt, tvätt av cykelkläder, cykelverktyg, 
cykeluthyrning, cykelguide, cykelkartor och led-
beskrivningar, hämtservice, uppdaterad informa-
tion. Detta utbud samt kompletterande upplevel-
ser bör kommuniceras på ett tilltalande sätt.

• Prioritera de mest lönsamma målgrupperna 
och främja de processer som redan är igång, 
t.ex. mountainbike

• Stärk infrastrukturen, underhåll väg- och 
lednät samt definiera tydligt Sölvesborgs led- 
och vägutbud

• Bygg en cykeldestination genom att samar-
beta med intresserade serviceaktörer längs 
lederna och ”cykelanpassa” deras verksamhet. 

• Ta fram något evenemang baserat på cykling 
för att utmärka destinationen.

RIDNING
Hästägande och ridaktiviteter är väl utbrett bland 
de boende i Sölvesborg och antal hästar per capita 
är mycket högt. Projekt och initiativ har funnits 
lokalt och regionalt kring hästnäringens möjlig-
heter. Ridningen bedöms dock i dagsläget inte 
utgöra en stor reseanledning till Sölvesborg även 
om det finns aktörer som erbjuder ridning i olika 
former och intresset är stort. Med stor erfaren-
het och kunskap finns här en potential som borde 
kunna utvecklas såväl gentemot den oerfar-
ne turridaren som till den erfarne tränings- och 
tävlingsdeltagaren.

• Fördjupa dialogen med de lokalt drivande 
krafterna om ridningens utveckling och hur 
ett ökat ridutbud kan utvecklas för besökande 
som skapar ytterligare möjligheter för såväl 
ridaktörer och näringsidkare som ortsbor.

• Bejaka besöksnäringens möjligheter i kom-
bination med det lokala behovet när nya 
ridanläggningar planeras och genomförs, 
särskilt intressant är ett utkast till en ridan-
läggning på Ryssberget i kombination med ett 
aktivitetscenter.

Förslag till övergripande ledstruktur och dess utveckling
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SHOPPING/HANDEL
Handeln är idag en stor del av Sölvesborgs att-
raktionskraft och besökarens spendering under 
vistelsen.

Centrum

Här pågår i Sölvesborg ett kontinuerligt och fram-
gångsrikt arbete tillsammans med handlare och 
fastighetsägare. Handelns köpmönster är i och 
med en växande digital handel i stor förändring 
varför det är mycket viktig att fortsätta värna och 
utveckla Sölvesborgs smått unika centrumhandel 
och positiobn. Viktigt även att bejaka ett komplet-
terande utbud av mat, sevärdheter, kultur m.m. 
för att kunna skapa en kritisk massa av upplevel-
ser värd ett besök i centrala Sölvesborg. En han-
delsstad som skiljer sig och står stark i trenden av 
allt fler framväxande externa köpcentra.

• Fortsätta främjandet och det redan pågående 
arbetet kring handelsutveckling och -etable-
ring i centrum

Landsbygd

• Fortsätta främjandet av gårdsbutikernas och 
gårdarnas samt övriga serviceutbuds initiativ, 
som viktiga hållbara aktörer på landsbygden.

MUSIK
Större musikevenemang kan attrahera stor publik 
under korta perioder. Sölvesborg har idag ett stort 
arenaområde som innefattar Sweden Rock samt 
Tradjazzfestivalen i Hällevik som främsta evene-
mang. Mindre evenemang och konserter skapar bl 
a en levande stad och ökar attraktionen.

• Permanenta en arbetsgrupp som arbetar för 
att ytterligare spridningseffekter av Sweden 
Rock skall komma Sölvesborg till godo samt 
att ytterligare två större evenemangskoncept 
skall etablera sig i Norje.

• Arbeta för att återaktivera slottslängorna och 
Slottsudden som en musikarena för mindre 
evenemang.

• Främja Tradjazzfestivalens fortlevnad och 
utveckling.

• Främja ett aktivt musikliv i centrum.

SPA/WELLNESS
Kombinationen SPA/Wellnessanläggning samt 

charmiga kustområden har potential. Det finns 
en rad möjliga platser vilka pekas ut i idéskis-
serna nedan och eventuellt anammar Hanöhus 
detta koncept. Det finns dock troligtvis en mark-
nad för flera etableringar, vilket skulle skapa en 
ökad hotellkapacitet, men framförallt kan dessa 
anläggningar i egen kraft attrahera besökande 
året runt.  

• Arbeta fram ett etableringsunderlag/prospekt 
för att attrahera exploatörer/investerare med 
målsättning att inom tre år få till stånd minst 
en etablering.

AFFÄRSRESANDE/MÖTEN/KONFERENS
Rådande pandemi har kraftfullt minskat mötes-
marknaden samtidigt som digitala mötesverktyg 
har ökat i användning och utvecklas. Även affärs-
resandet har under pandemin minskat kraftigt 
och är i grunden avhängigt av strukturen inom 
övrigt lokalt näringsliv och dess externa utbyte. 
Mötes- och konferensmarknaden kommer efter 
vaccinets intåg att återgå, om än ej till samma 
nivåer som tidigare. Hotell- och konferensrums-
kapaciteten i Sölvesborg är idag dock mycket 
begränsad, vilket tillfälligt är en ”fördel”, men åter 
i ”normalläge” kommer att vara en begränsning.

• Mindre möten och konferenser är ett möjligt 
segment för Sölvesborg som komplement till 
övriga besökssegment. Ett konferensutbud i 
mindre skala med ett attraktivt boende gene-
rellt bör därför främjas. 

• Initialt ta upp dialogen med befintliga aktö-
rerna, analysera tidigare mönster.

• Fördjupa marknadsundersökningar-
na inför ett hotell med konferensmiljöer i 
innerhamnen.

BESÖKSMÅL/ATTRAKTIONER
Större attraktioner önskar vid etablering helst 
ett stort befolkningsunderlag samt stora befint-
liga besöksflöden under hela året för att minska 
risken. Är dock koncepten tillräckligt unika eller 
nischade finns även möjlighet för mindre orter 
som Sölvesborg att skapa intressanta kommersiel-
la besöksmål och reseanledningar. 

• Skapa ett gemensamt ”innovations-/
omvärldsforum” med drivande krafter med 
stora externa nätverk. Med målsättning att 
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förädla det befintliga, skapa nya koncept och/
eller attrahera etablering till kommunen. 

• Då stort fokus ligger på att attrahera barnfa-
miljer bör denna målgrupp prioriteras speci-
fikt. Fördjupa arbetet kring ett lek-/aktivitets-/
äventyrscentra med året runt-utbud både 
inom- och utomhus, Se idéskisser Hällevik 
och Ryssberget nedan.

Serviceutbud
En enskild aktör inom Bo- och Äta-utbudet skapar 
vanligtvis inte i sig själva tillräcklig attraktion för att 
utgöra en reseanledning. Ofta är det för fritidsbesö-
karen i kombination med t ex göra-aktiviteter eller ett 
naturskönt läge som anledningar till besöket skapas 
och för affärsresenären närhet till företagsbesöket. 

Bo
Sölvesborgs utbud idag är främst camping och stugor 
som i kombination med stränder och omgivningar 
attraherar besökare. Hotellkapaciteten och utbud året 
runt är mer begränsat även om det finns charmiga 
mindre B&B och att Sölvesborg har en relativt hög när-
varo på t ex AirBnB.

Sölvesborg har idag relativt sett en mycket låg året 
runt kapacitet ca 170 bäddar på hotell/pensionat + 
ytterligare ca 90 stugbäddar på Hälleviks Camping, 
dock alla inte av året-runt karaktär. Till detta kommer 
privata boenden av varierad året-runt karaktär med en 
relativt låg förädlingsgrad. Sommartid uppskattas en 
beläggningskapacitet inklusive campingar, ställplat-
ser, båtplatser på ca 4500 bäddar av olika karaktär. Av 
befintlig statistik utgör campingbeläggningen ca 80% 
av gästnätterna i Sölvesborgs kommun. 

Utbud/kvalitet

• Främja till inspiration och genom innovation 
stärka kvalitet och utbud för att öka attraktions-
kraften hos boendet i sig.

Kapacitet

• Främja ökning och utveckling av året runt kapa-
citeten i takt med att destinationen utvecklar sin 
attraktionskraft. 

Konceptanläggningar med inslag av ”göra” har en möj-
lighet att i egen kraft kontrollera sin utveckling som t 
ex SPA/Wellnessanläggningar eller andra kombinatio-
ner. De är också mindre beroende av säsong, väder eller 
andra aktiviteter. 

• Kommunen bör främja åtgärder som ökar standar-
den på befintliga boendeanläggningar (t ex stugor 
av god kvalitet) och kompletterande aktiviteter (t 
ex pooler, lekland, sportanläggningar). 

• Generellt proaktivt bidra till etablering av nya 
kommersiella boenden samt transformation av 
lämpliga byggnader till charmiga och mindre 
boenden passande destinationen.

Handlingsplan för  
ovanstående utbudsteman
Samtliga teman ovan är intressanta att 
utveckla vidare för Sölvesborg men de bör 
kompletteras, prioriteras efter potenti-
al samt drivkraft och engagemang bland 
aktörerna. Vissa teman är igång sedan 
tidigare medan andra har ännu ej riktigt 
fått fäste. Ovan har nämnts en rad åtgär-
der vilka övergripande summeras nedan.

1. Omedelbara insatser 
• Mobilisera befintliga krafter och 

skapa tematiska utvecklingsgrupper 
om kritisk massa/potential finns.

2. Utveckla koncept och idéer.
• Utveckla befintliga/framväxande 

idékoncept och ta fram etableringsun-
derlag för externa marknader

• Fördjupa analysen av hotell i inner-
hamnen kring det lokala närings-
livets hotellbehov och addera till 
konferenssegmentet.

3. Gardera för framtiden
• Förvärva strategisk intressant mark 

och byggnader

• Reservera markområden för besök-
snäringen i översiktsplanen 
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• Främja en förädling av campingplatsernas 
boendeutbud och året-runt utbud.

Äta
Restaurang- och caféutbudet är relativt brett och 
trevligt men även relativt ordinärt. Ingen restau-
rang/café har t.ex. idag utmärkelser i t ex White 
Guide (tidigare Ritz). Dessa aktörer utgör sig en 
mycket viktig del i helheten men kan i dagslä-
get inte sägas utgöra någon primär anledning till 
besök. Rökerierna och fiskrestaurangerna har en 
starkare dragningskraft och kan attrahera dags-
besökare av egen kraft.

• Initiera aktiviteter som stimulerar befintliga 
aktörer t ex genom årliga utmärkelser, pre-
miera White Guide utnämningar m.m.

• Attrahera nya etableringar till lämpliga 
byggnader/destinationen

• Förenkla och förkorta tillstånds- samt 
tillsynsrutiner

Arenan
Sölvesborg bjuder på flertalet mycket vackra och 
attraktiva miljöer vilka i egen kraft alternativt i 
kombination med besöksnäringen utgör resean-
ledningar. Det är därför viktigt att värna, vårda 
och utveckla dessa för att borga för näringen och 
dess utveckling. Områden bör därför prioriteras 
(se idéskisser) som besöksnäringsområden och 
prioriteras även i underhåll och skötsel för att 
optimera de naturliga och kulturella förutsätt-
ningarna destinationen besitter.

Det finns redan idag friluftsplaner, kulturplaner, 
stadsmiljöplaner m.m. för arenans förvaltning 
och utveckling framtagna. Nedan är därför mest 
exempel samt argument kring vikten och sam-
spelet mellan de ”fria nyttigheterna” och besök-
snäringen/sysselsättningen. Många gånger är 
utgångspunkten i dessa planer det lokala behovet 
och saknar input kring de besökspotentialer och 
kommersiella möjligheter dessa områden besit-
ter eller kan bidra till. Av vikt är därför att bredda 
dialogen kring dessa områden för att fullt ut 
bejaka dess möjligheter.  

Natur

Sölvesborg har en mycket fin och varierande natur 
med ur besökssynpunkt betydande tillgångar i 
stränderna och havet men även Ryssberget, Hanö 
och en rad naturreservat samt som allmän inram-
ning till kustsamhällena. I dagsläget kanske 
Sölvesborgs största tillgång ur besökssynpunkt 
varför det är av yttersta vikt att dessa områden 
förvaltas och utvecklas. Några exempel:  

Stränder

Idag är stränderna troligtvis den största naturli-
ga besöksanledningen till Sölvesborgs kommun. 
De är också en stor tillgång för de boende i kom-
munen. Målsättningen bör vara att alla badsträn-
der som sköts av kommunen skall klassas som 
”Blå flagg” med en början i de tre mest priori-
terade badplatserna som kommunen sköter är 
Sandviken, Hällevik och Tredenborg 

• Ta fram ett specifikt strandutvecklingspro-
gram i vilket offentligt och privat ägda strän-
der samverkar för att bevara och utveckla. En 
målsättning kunde vara Blå flagg inom tre år 
på utvalda stränder

• Stötta ett strandunderhåll/-utvecklingsbolag 
övergripande för kommunen

• Se över och tillskapa parkering, skyltning, 
entréer, avfallshantering m.m. där eventuella 
brister finns

• Främja möjlighet till kommersiell verksam-
het, såväl temporär som permanent, i anslut-
ning till utvalda stränder

Naturreservat och naturområden

Sölvesborg har stora reserverade naturområden 
och de finns idag 14 reservat i varierande storlek, 
tillgänglighet och attraktivitet. ”Fria nyttighe-
ter” med stora besöksvärden vilka tydligare bör 
synliggöras, produktifieras och paketeras tillsam-
mans med besöksnäringen för att öka besöksvär-
det. Allt givetvis på ett hållbart sätt i rätt volymer 
och med respekt för områdena men att på olika 
sätt än bättre möjliggöra upplevelsevärden, skapa 
exklusivitet och med det attraktionskraft och 
betalningsvilja.

• Fördjupa dialogen kring möjligheterna att 
skapa kommersiellt gångbara aktiviteter, gui-
deturer, fågelskådning mm i dessa områden 
och serviceutbud som t ex naturum, ekostu-
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gor, fågeltorn m.m. i anslutning till utval-
da naturreservat t.ex. Kråkenabben, Listers 
huvud, Hanö och Ryssberget.

Leder, information och infrastruktur inom, till 
och mellan naturområden

Underhåll och vägval vid dragning av leder är av 
stor betydelse och inte minst kopplingen till ett 
närliggande serviceutbud. Informationen för och i 
områdena bör uppmana och inbjuda till egen akti-
vitet och aktivt lärande.

Se tidigare beskrivningar under utbudsteman 
samt under kommande idéskisser.

Kultur

Under denna rubrik får det kulturella utbudet i 
form av konst och kulturliv, offentliga miljöer, 
arkitektur som är av intresse för turister samlas. 
Detta utgör många gånger kittet och inramning-
en för en destination varför det är av största vikt 
att beakta den stora möjlighet detta ger även till 
att attrahera besökare till destinationen. Detta är 
ett stort område i sig med egna befintliga planer 
varför nedan endast är några exempel på områden 
värda att bejaka ur ett besöksperspektiv.

Det är av största vikt att kulturen dock ser sig som 
en viktig del i besöksnäringens utveckling och att 
besökaren medvetet tas med som en möjlighet i 
alla utvecklande samtal samt att detta görs i nära 
dialog med besöksnäringen. Många gånger tas 
dessa delar förgivet och ingår som en grundservi-
ce/grundutbud gentemot besökaren men rätt pri-
oriterat och vågat kan de även i sig var den faktor 
som gör att du väljer att resa till platsen. Exemplen 
här är många.

Ökad attraktion

• Konst, musik och kulturliv i det offentliga 
rummet

• Kulturutbud generellt gentemot extern 
besökare.

• Krav på arkitektur, underhåll och skötsel av 
byggnader i prioriterade besöksområden.

• Ett nytt landmärke t ex var 5 år (se idéskiss 
längre fram)

• Anamma kulturarv och ”lokal äkthet” i story-
telling och profilering.

Process övergripande

För att offentliga aktörer skall kunna främja och 
möjliggöra samt driva delar av utvecklingsproces-
sen på bästa sätt krävs det ett strukturerat arbete 
i form av bl. a. uttalade ansvar. rollfördelningar, 
organisering samt anpassade samverkanskonstel-
lationer temporära samt långsiktiga. 

En viktig insikt i detta arbete är att de offentliga 
och privata aktörernas  roller och drivkrafter skil-
jer sig åt men att en nära samverkan är central. 
Besöksnäringens aktörer oftast är små och hårt 
konkurrensutsatta, har ett varierande utbyte av 
besöksnäringen och av helt naturliga skäl sätter 
sin egen verksamhets utveckling i främsta ledet. 
Det övergripande destinationsansvaret kan och 
bör därför ej vila på dem även om de självfallet 
utifrån sina roller skall involveras i mesta möjli-
ga mån. Detta ansvar bör ligga på offentlig sektor 
varför en proaktiv inställning här, till besöksnä-
ring samt destinationsutveckling är ett grundkrav 
för att lyckas i den hårda konkurrensen gentemot 
andra destinationer och tävlandet om besökarens 
”gunst”. 

Nedan listas några samverkansforum och akti-
viteter där det är av vikt och rekommenderas att 
kommunen driver utvecklingsfrågorna:

Intrakommunalt

• Långsiktig avsiktsförklaring över partigrän-
serna vad gäller besöksnäringens utveckling

• Formalisera en tjänstemannagrupp i 
vilket, Näringsliv, Kultur/Fritid och Plan/
Exploatering ingår med en gemensam agenda 
och prioriterade resurser.

• För att möjliggöra ett gemensamt arbete bör 
respektive förvaltningsuppdrag även inlem-
ma turisten/besökaren som avnämare av 
kommunens verksamhet, utöver de lokalt 
boende och verkande t ex se över Kultur & 
Fritids uppdrag som traditionellt sett har 
uppdraget att värna de bofastas intressen och 
engagemang i dessa olika miljöer och dess 
olika föreningar. Här finns dock möjligheter 
att genom ett vidare synsätt växla upp dessa 
intressen genom att tillföra ett besöksflöde 
utifrån, vilket skapar andra ekonomiska möj-
ligheter genom t ex tävlingar, läger, konst-
utställningar, konserter, friluftsliv, stränder, 
leder för att nämna några.
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Interkommunalt

• Initiera dialog med Olofström och Bromölla 
rörande Ryssbergets utveckling parallellt med 
att området utvecklas inom kommunen. 

• Aktivera samverkan med övriga kustkommu-
ner i Blekinge genom ARK 56

• Söka tematiserade samverkansformer med 
grannkommuner och destinationer med lik-
nande utbud.

Näringsliv

• Supportera uppstarten av ett eller flera 
utvecklingsbolag för olika övergripande 
frågor som t ex strandunderhåll, markunder-
håll m.m.

• Ur befintligt besöksforum initiera ett desti-
nationsövergripande utvecklingsforum för 
dialog och aktiviteter att ytterligare stärka 
destinationens utbud

• Initiera olika tematiska fokusgrupper för 
att stärka samverkan och uppnå en kritisk 
massa, t.ex. paraidrott, ridning, stränder m.m.

• Se över möjligheten att tillsammans med 
Valjeviken starta upp en folkhögskoleutbild-
ning för besöksnäring.

• Främja och ställ krav på de olika deldestina-
tionernas utvecklingsarbete.

• Föra en proaktiv utvecklingsdialog, fokus 
besöksnäring med näringslivet som helhet.

Kommundialog

• Förankra utvecklingsplanen och dess konse-
kvenser i näringen samt i samhället. Av vikt 
att initiera denna dialog i ett tidigt skede då 
den bör få ta tid.

Analys

• Regelbunden undersökning bland besökarna 
i samverkan med näringen, förslagsvis vart-
annat år vad de efterfrågar och finner attrak-
tivt med Sölvesborg samt vilka brister eller 
komplement de ser.

• Regelbunden besöksnäringsanalys utifrån 
sysselsättning och attraktionskraft.

• Benchmarking med liknande orter som t ex 
Båstad, Simrishamn, Laholm…

Hållbarhet

• Ta initiativ att stötta besöksnäringens håll-
barhetsarbete t ex genom initierande av ett 
lokalt projekt stöttat av t.ex. Region Blekinge, 
Energikontor Sydost, Swedish Welcome m. fl.

• Skapa ett tematiskt hållbarhetsforum för 
besöksnäringen att främja en fördjupad 
dialog och medvetenhet kring konkreta 
åtgärder.

• Anamma någon befintlig destinationscer-
tifiering men även stödja aktörerna i deras 
certifiering.

• Påbörja profilerandet av destinationen som 
hållbar

• Fler förslag och vägledning (se Del C)

Fastigheter & Byggnader

Besöksnäringen är beroende av attraktiva miljöer 
i konkurrens med t.ex. annan verksamhet, per-
manentboende och fritidsboende. En kommun 
har dock bara ett visst antal möjliga platser för 
besöksnäringens utveckling därför är det av vikt 
att överväga:

Optimering

• Om möjligt bör krav ställas vid nyetablering 
av besöksverksamhet, vilket är en utmaning 
då man gärna ser en etablering av ”allt” som 
kan skapa sysselsättning. Vad gäller besök-
snäringen ställs dock frågan än mer på sin 
spets då områdena i sig är begränsade. 

• En balansgång att t.ex. inte ta ytterligare are-
aler i anspråk för en renodlad camping som 
lever enkom av arenaförutsättningar, bidrar 
till en begränsad sysselsättning under en kort 
högsäsong alternativt reservera ett begrän-
sat attraktivt område för att genom t.ex. ett 
spa-hotell eller aktivitetsanläggning skapa 
större sysselsättning åt bra betalande gäster 
under hela året.

Transformation av befintliga potentiella 
byggnader/fastigheter

• Inventering och identifikation av lämpliga 
byggnader och miljöer med besökarpotenti-
al, vilka skulle kunna användas och förstärka 
destinationens attraktionskraft eller kapaci-
tet och erbjudas till etableringar lokalt eller 
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utifrån t.ex.

• Kulturbyggnader
• Affärsfastigheter
• Nedlagda skolor
• M.fl.

• Göra en prioriterad plan över önskvärd mark 
för utveckling av besöksnäringen. Befintlig 
tillgänglig mark men även mark som på sikt 
eventuellt kommer att behöva transformeras 
om till annan verksamhet.

• Hamnområden.
• Minkfarmar.
• Närområden till stränderna
• Närområden till naturområden 

och naturreservat
• Centrala exploateringsområden.
• M.fl.

Förvärv 

• Göra strategiska fastighetsförvärv eller -byten 
för möjliggörande av etablering och en expan-
sion av besöksnäringen

Etableringsunderlag

• Arbeta fram ett väl faktaunderbyggt material 
som samtidigt lyfter fram möjligheterna och 
ambitionerna på destinationen som redskap 
att attrahera nationella och internationella 
etableringar till utvalda områden.

Planberedskap

Inte minst Boverket betonar vikten av att vika 
specifika verksamhetsytor för besöksnäring samt 
även att bejaka områden i sin helhet (Se Del C 
Underlag). Förslaget är att ta ytterligare ett steg 
att tydliggöra ambitionen med besöksnäringen i 
det kommande översiktsplanearbetet som skall 
påbörjas 2021. Förslagsvis bör följande tre nivåer 
säkerställas 

Verksamhetsområde reserverat för besöksnäringen 

Markerat på karta etableringsområden för t.ex. 
attraktioner, hotell, aktivitetsområde

Område av intresse för besöksnäringen

Skrafferat på karta t ex områden som har poten-
tiella värden för exploatering för besöksnäringen 
eller natur/kulturområden som bör tryggas. Det 
gäller även de idéskisser nedan som kanske inte 
prioriteras i ett nuläge. 

Generella riktlinjer

Grundinställning och riktlinjer för investering-
ar inom besöksnäringen för olika kommundelar 
eller för hela kommunen. En definierad en positiv 
grundinställning till:

• anläggningar som ökar tillgänglighet och 
användning av områdets förutsättningar t ex 
Wild Life Camps på Ryssberget och liknande

• boendeetableringar på upp till 10 stugor el 
motsvarande.

• etableringar av temporär karaktär.

• m.m.
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Scenarioanalys/Idéskisser
För att möta framtiden har vi i dialog med representanter inom besöksnäringen och tjänstemän i kommunen 
identifierat ett antal potentiella områdena av intresse för att besöksnäringen ska ges möjlighet att kunna växa 
och utvecklas i Sölvesborg. Idéskisserna är framtagna som konkreta visuella och visionära underlag för dialog, 
prioritering och förverkligande. 

Fokus i dessa ligger i att förbättra de naturliga och 
kulturella värdena samt framförallt att skapa för-
utsättningar för kommersiella anledningar till 
resande som utvecklar attraktionskraften och 
genererar sysselsättning. Om sedan ett eller alla 
av dessa kommer att i helhet, delar eller i kom-
bination förverkligas beror på Sölvesborg kom-
muns prioriteringar, proaktivitet och resurser, 
men framförallt förmågan att identifiera, attrahe-
ra och främja drivande personer som kan förverk-
liga idéerna.

Samtliga föreslagna idékoncept nedan strävar 
efter att erbjuda utbud inom alla tre delarna ”göra, 
bo, äta” för att skapa en koncept- och affärsba-
lans i respektive område men även ambition av en 
hög förädlingsgrad och lång säsong. I de följande 
och beskrivna idékoncepten ligger betoningen på 
affärsutvecklande åtgärder som ger jobb och beja-
kar krav som.

• Lång/Helårssäsong

• Helhetskoncept

• Hög upplevelsenivå

• Stort aktivitetsutbud

• Hög förädlingsgrad/Unicitet

• Hållbarhet

Teckenförklaring till Idéskisserna:

Befintliga verksamheter:

Nya verksamheter:

Ny byggnad:

Befintlig byggnad:

Leder:

Internationella namn och typsnittsvariationer 
är till för att även med texten i sig visuellt öppna 
upp tanken för fler utländska besökare samt som 
ett försök att förstärka känslan, profilen och det 
tänkta utbudet i området.
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Sölvesborgs Golf & Activity Resort
Visualisering/Idéskiss

Nuläge
Området innehåller idag en välbesökt 18-håls gol-
fbana rankad 21 på Golf Digest lista med kom-
pletterande 9-korthål pay n´ play. En paddelba-
na, restaurang och sju övernattningsstugor. Ett 
mycket naturskönt område nära hav och stad. 
Golfklubben har idag en begränsad kapacitet och 
har svårt att ta emot fler besökare. Man har tidi-
gare övervägt en expansion och en banskiss finns 
framtagen 2014 för utbyggnad av bl. a. ytterligare 
18 hål. Idag ca 8 - 9 årsarbeten.

Idéskiss
Genom att höja attraktionsnivån kan området 
utvecklas till en helt ny nivå. En 36-håls seaside 
golfbana med komplement i form av  ytterligare 
paddelbanor, tennisbanor, spa- och wellnessfunk-
tioner, utrustning för cykling, vandring, kajaking 
m.m. Detta attraherar dels dagsbesökare men 
också nattgäster. Underlaget ökar för restaurang, 
konferenser, stugor, golfhotell, golfhus ute i ban-
området, husbils- och husvagnsgäster. Skissen 
innehåller 75 rum/lägenheter/stugor. Intresset 
för boende nära anläggningar av detta slaget ökar 
och en golfby för fritidsboende/bostadsrätter/
timeshare öster om golfbanan blir en intressant 
exploateringsmöjlighet. Hela Siretorpsområdet 
ner till Sandviken kan genom satsningen förtä-

tats med villor och fritidshus för golfintressera-
de. Promenad-/Cykelavstånd via Ljungaviksbron 
till centrum samt närheten till sandstranden vid 
Sandviken och naturreservaten vid kusten stärker 
konceptet ytterligare.

Marknadsprofiler
• Golfintresserade, olika kategorier 

• Leisure/Wellness

• Konferens/Affär

• Nationellt/Internationellt

Drivkrafter/Trender
• Positiv golftrend

• Ökat intresse för motion och wellness

• Naturupplevelser

• Färre flygresor till golfdestinationer i världen  

(flygskam)

Viktiga reflektioner
Viktigt att utrymme reserveras för kompletteran-
de attraktioner/kapacitet utöver golfen och att 
investeringar görs för att förverkliga dessa. En bre-
dare kritisk massa av aktiviteter är avgörande för 
framgång. En utveckling av gång- och cykelstråk 
bör planeras och genomföras eftersom de är vikti-
ga för ortsbefolkningen såväl som besökarna.
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Effektuppskattning
Denna större satsning kan ge sysselsättningsef-
fekter på uppskattningsvis ytterligare 20 - 30 års-
arbeten och leda till spridningseffekter vilka ger 
ytterligare 10 - 20 årsarbeten. Golf har relativ lång 
säsong framförallt på dessa breddgrader, men 
komplettering med andra aktiviteter samt med 
konferenser och spa förstärker och borgar för en 
året runt verksamhet.

Relation till tillväxtmål
• 30 - 50 årsarbeten totalt

Ökad attraktionskraft
• Helhetskoncept med större utbud

Ökad förädlingsgrad
• Större, bättre och mer diversifierad anläggn. 

Säsongsförlängning
• Kompletterande aktiviteter, konferenser och 

boende

Attraktiv miljö för permanentboende 
fritidsboende.

Ökad kapacitet, befintligt/kompletterande boende
• 100+ bäddar

Ökad kapacitet befintligt/kompletterande matut-
bud 

• 100+ platser

Investering, externt
• Bana 20 - 30 MSEK

• Övrig verksamhet 50 - 250 MSEK

Handlingsplan

1. Omedelbara insatser
• Sondera och förankra idéerna med Sölvesborgs golfklubb.

• Bistå i dialogen mellan olika intressenter.

• Bistå i attraherande av kapital.

• Söka förstudiemedel för punkt 2.

• Utse ansvarig ansvarig kontaktperson från kommunens sida.

2. Utveckla koncept och idéer
• Utveckla konceptidéerna tillsammans med genomförandeintressenterna.

• Utred/Utveckla infrastrukturen i området.

3. Gardera för framtiden
• Föreslå att området reserveras för besöksnäringen i kommande översiktsplan.

• Bistå med planarbete.
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Ryssberget Wilderness & Adventure Center 
Visualisering/Idéskiss

Nuläge
Ryssberget är idag ett stort och relativt orört 
naturområde i närheten av E22:an som även 
sträcker sig över kommungränsen. Etablering av 
ett Rasta med restaurang och hotell pågår söder 
om E22 och vid Ynde finns redan ett mindre 
vandrarhem. Diskussioner förs kring att förena 
två stall i en ny ridanläggning placerad i områ-
det väster om Ryssberget. Bl.a. en mountainbi-
ke-förening aktiv i området och utveckling av 
Mountainbikeleder planeras.

Idéskiss
Ett sydligt ”vildmarksområde” med naturskön 
bokskog och natur kan utvecklas till ett aktivitets-
område där olika intressen samsas och tillsam-
mans skapar en ”kritisk massa” av aktiviteter för 
områdets och kringservicens bärighet. Ridningen 
är stor i Sölvesborg men behöver dock konceptua-
liseras och utvecklas för att kunna attrahera ridin-
tresserade från andra regioner och länder. När nu 
en sammanslagning av stallen planeras bör ett 
ridcenter som breddar utbudet och öppnar upp för 
en extern marknad skapas. Mountainbiken har 
idag redan ett fäste i området men kan utvecklas 
ytterligare och koordineras och kompletteras med 
andra aktiviteter som löpning, vandring, hiking 
och andra typer av naturaktiviteter i området. För 

att ytterligare förstärka Sölvesborgs barn-/famil-
jeprofil bör ett aktivitetscenter/ äventyrslek med 
områdets tema och både inomhus och utomhus-
utbud kunna skapas för att attrahera besökande 
familjer, såväl som bofasta med närhet till staden 
samt som utflyktsmål nära E22 för övriga bleking-
ar. I anslutning till aktiviteterna bör en anlägg-
ning placeras med boende och ett ”naturkök” som 
i sig sticker ut och attraherar även andra målgrup-
per. Området i sig har och kommer att attrahera 
även en lokal publik med organiserade dags- och 
helgaktiviteter för rekreation och träning.  

Marknadsprofiler
Leisure/Weekend
Soft adventure i form av ridning, MTB, vandring, 
Zipline m.m. kombinerat med vildmarksturism.
Regional-/Lokalbefolkning
Mindre grupper och konferenser
Nationellt/Internationellt

Drivkrafter/Trender
Naturturism och Soft adventure är ett utta-
lat prioriterat kundsegment från Visit Sweden. 
Aktivitetsturism ökar generellt i världen. 

Viktiga reflektioner 
Då detta område projekteras är det av vikt att nå 
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en kritisk massa av aktiviteter för att bredda kun-
dunderlaget men även att synkronisera dessa 
verksamheter för att minimera intressekonflik-
ter. Flera olika grenar är givetvis en stor utmaning 
men samtidigt en tillgång och troligtvis en förut-
sättning för ett att lyckas med att skapa besökar-
flöden året-runt. 

Effektuppskattning
Satsningen kan ge sysselsättningseffekter på upp-
skattningsvis ytterligare 40 - 50 årsarbeten och 
leda till spridningseffekter vilka ger ytterligare ca 
5 - 10 årsarbeten. 

Relation till tillväxtmål
• 45 - 60 årsarbeten totalt

Ökad attraktionskraft
• Helt nytt och attraktivt område

Ökad förädlingsgrad
• Utvecklade och organiserade aktiviteter på 

olika nivåer och för olika intressen

Åretruntverksamhet i klusterform

Flertalet koordinerande aktörer inom- och 
utomhus 

Ökad bäddkapacitet
• 100+ bäddar samt spridda naturboenden

Ökad kapacitet inom matutbud
• 150+ platser

Investering
• Externt 50 - 200 MSEK

• Sölvesborgs kommun 10 - 50 MSEK

Handlingsplan

1. Omedelbara insatser
• Skapa ett utvecklingsforum specifikt för Ryssberget med berörda aktiviteter/intressenter.

• Koordinera befintliga planer och initiativ.

2. Utveckla koncept och idéer
• Fördjupa helhetskonceptet för området med byggnation, infrastruktur och leddragning/marke-

ringar för vandring, MTB, ridning m.fl. i området.

• Utveckla respektive del och optimera den för fler externa besökare.

• Ta fram ett etableringsunderlag för prioriterade områden som redskap att attrahera nationella 
och internationella etableringar till utvalda områden.

• Skapa ett interkommunalt forum kring Ryssberget (främst Bromölla och eventuellt Olofström).

3. Gardera för framtiden
• Föreslå att området reserveras för besöksnäringen i kommande översiktsplan.

• Ta fram en detaljplan.
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Tredenborg Wellness Resort 
Visualisering/Idéskiss

Nuläge
Södra delen av Tredenborg som de senaste åren 
som samhälle fått mer av en året runt karaktär 
utgörs idag av ett traditionellt campingområde 
med strandområde belägna i ett mycket natur-
skönt område ca 3 km SV om Sölvesborgs cen-
trum. Ett campingområde där nya initiativ tagits 
de senaste åren och där bl. a. restaurangen har 
byggts ut och renoverats, café skapats och glam-
ping tillkommit. Dock fortfarande en anläggning 
med rötterna i 50/60-tal i stort behov av under-
håll, modernisering och förädling.

Idéskiss
Ett rekreationsområde i kommunal ägo i vilket 
campingen skulle kunna koncentreras och utveck-
las med planerad stugbyggnation men samtidigt 
ge utrymme för en SPA/Wellnessanläggning med 
boende och mat. Till detta skulle området kunna 
kompletteras med ett kallbadhus samt utökade 
aktiviteter på land med gym, yoga, strandaktivi-
teter m.m. såväl som på vatten i form av båtuthyr-
ning, SUP, båtutflykter m.m. Detta skulle förstärka 
områdets attraktionskraft såväl hos externa besö-
kare som kommuninvånare.  Förslaget innebär att 
en året runt verksamhet skulle tillskapas och sys-
selsättningen öka markant i området

Marknadsprofiler
• Sommarturister

• Leisure/Weekend

• Köpstarka yngre och äldre par

• Lokalbefolkning

• Mindre grupper och konferenser

• Nationellt/Internationellt

Drivkrafter/Trender  
Välutvecklade stränder och kvalitativa anlägg-
ningar nära vatten i vackra natursköna rekrea-
tionsområden områden har varit, är och kommer 
förbli attraktiva resmål. Behov av vila avkoppling 
och något speciellt och lite extra kommer att öka 
samt att resande till denna typ av anläggningar 
utomlands prognostiseras kommer att minska.

Viktiga reflektioner 
Innan campingverksamheten tillåts att breda ut 
sig enligt nyligen framtagen detaljplan bör områ-
det även belysas utifrån andra aspekter och vad 
som alternativ eller i kombination med befint-
liga planer är möjligt för att året runt skapa 
ökad attraktion och förädling och därmed ökad 
sysselsättning.

Effektuppskattning
Satsningen kan ge sysselsättningseffekter på upp-
skattningsvis ytterligare 30 - 40 årsarbeten och 
leda till spridningseffekter vilka ger ytterligare ca 
3 - 5 årsarbeten. 
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Relation till tillväxtmål
• 33 - 45 årsarbeten totalt

Ökad attraktionskraft
• Inom- och utomhus aktiviteter samt service

Ökad förädlingsgrad
• Moderniserad camping och planerat och 

underhållet rekreationsområde

Åretruntverksamhet i samverkan 
• Två aktörer plus kompletterande verksamhet 

Ökad bäddkapacitet
• 100+ bäddar i hotell och stugor

Ökad kapacitet inom matutbud
• 150+ platser

Investering
• Externt 50 - 100 MSEK

• Sölvesborgs kommun 10 - 35 MSEK

Handlingsplan

1. Omedelbara insatser
• Ta upp dialogen med befintlig arrendator

• Initiera upprustning av campingområde och faciliteter

• Renovera och ansök om Blå flagg för stranden

• Se över rekreationsområdet i sin helhet samt vandringsleder

2. Utveckla koncept och idéer
• Gör fördjupade studier av en spa/wellness-anläggning

3. Gardera för framtiden
• Föreslå att området reserveras för besöksnäringen i kommande översiktsplan

• Eventuellt uppdatera detaljplanen
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Norje Event Arena
Visualisering/Idéskiss

Nuläge
Idag ett kommunalt välstrukturerat evenemangs-
område med en av Sveriges främsta och mest 
väletablerade konsertfestivaler vilken genererar 
mycket stora volymer under en begränsad period. 
Området innehåller ett fritidshusområde samt en 
campingplats. Boendekapaciteten är i förhållande 
till efterfrågan mycket begränsad i området under 
festivalperioden, även om den då utvecklas kraf-
tigt genom privata intressen.

Idéskiss
Området behöver snarare fyllas med mer utbud 
än direkt utvecklas eftersom infrastruktur redan 
är på plats för event. Musikfestivaler med andra 
inriktningar än rock eller evenemang som kräver 
stora markområden är lämpliga. Bättre temporä-
ra boendelösningar är dock önskvärt för att ta till 
vara evenemangens effekter lokalt. Campingen 
bör utvecklas med fler och modernare stugor samt 
om möjligt ett poolområde. Stranden bör även för-
söka att nå Blå flagg status.

Marknadsprofiler
• Musik- och evenemangsbesökare

• Sommarturister till campingen

• Mindre grupper 

• Nationellt/Internationellt

Drivkrafter/Trender  
Musikindustrin växer och bygger identitet inte 
minst hos yngre generationer.

Viktiga reflektioner 
Förvalta gjorda investeringar i området men 
utvidga verksamheten med minst ytterligare två 
större evenemang under sommarhalvåret och om 
möjligt hitta synergieffekter dem emellan.

Effektuppskattning
Satsningen kan ge sysselsättningseffekter på upp-
skattningsvis ytterligare 15 - 25 årsarbeten och 
leda till spridningseffekter vilka ger ytterligare ca 
30 - 40 årsarbeten. 

Relation till tillväxtmål
• 45 - 65 årsarbeten totalt

Ökad attraktionskraft för området
• Fler större evenemang

Ökad förädlingsgrad
• Boende samt kompletterande serviceutbud 

Säsongsförlängning
• Utbud hela sommaren
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Handlingsplan

1. Omedelbara insatser
• Främja/bistå skapandet av en utvecklingsgrupp för Norjeområdet

• Bejaka Sweden Rocks erfarenheter och nätverk

2. Utveckla koncept och idéer
• Stöd initiativen att attrahera ytterligare evenemangsupplägg

3. Gardera för framtiden
• Föreslå att området reserveras för besöksnäringen i kommande översiktsplan

• Ta fram en detaljplan för området

Ökad bäddkapacitet
• 100+camping samt temporära lösningar

Ökad kapacitet inom matutbud
• I linje med evenemangens behov

Investering
• Externt 1 - 5 MSEK

• Sölvesborgs kommun 0 - 3 MSEK
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Sölvesborgs Centrum
Visualisering/Idéskiss

Nuläge
Idag en charmig liten kuststad med ett tilltalande 
offentligt rum med intressant bebyggelse och arki-
tektur. Ett attraktivt serviceutbud där bl. a. han-
deln utgör en reseanledning för främst närregio-
nen, kompletterat med ett trevligt matutbud och 
en liten boendekapacitet. Många projekt är här på 
gång som t ex torgutveckling, innerhamnen, bro-
fästet m fl. och större insatser har gjorts som t ex 
bron över till Ljungaviken, vilken som landmärke 
har bidragit till att sätta Sölvesborg på kartan.

Idéskiss
Idéskissen visar på behovet av att ta ett helhets-
grepp över de centrala delarna för att få miljön att 
attrahera besökare men ändå behålla sin karaktär 
och gestaltning. Gångstråk med butiker och upp-
levelserika miljöer är attraktiva tillskott. Kapacitet 
i form av ytterligare centralt boende samt gäst-
platser i småbåtshamnen främjar utvecklingen. 
Besöksinslagen i innerhamns-projektet är mycket 
intressanta när området skall exploateras och 
utöver hotell och restauranger bör attraktiva och 
profilerande miljöer tillskapas som t.ex. en ute-
pool med havsvatten vilken i sig skulle attrahera 
såväl lokalt boende som besökare. 

Marknadsprofiler
• Sommar-/Fritidsturism

• Shoppingturism

• Affärs- & Konferensbesökare 

• Barnfamiljer

• Nationellt/Internationellt

Drivkrafter/Trender
Charmiga mindre städer med ett rikt kommer-
siellt och kulturellt utbud och ett intressant läge 
attraherar besökare.

Viktiga reflektioner 
Hitta ett helhetsgrepp över centrum för att lång-
siktigt hålla hop staden och värna dess karaktär. 
Att i än större utsträckning prioritera förädlan-
de insatser av det offentliga miljöerna för att öka 
attraktionsgraden.

Effektuppskattning
Satsningen kan ge sysselsättningseffekter på upp-
skattningsvis ytterligare 30 - 40 årsarbeten och 
leda till spridningseffekter vilka ger ytterligare ca 
10 - 20 årsarbeten. 

Relation till tillväxtmål
• 40 - 60 årsarbeten totalt

Ökad attraktionskraft för området
• Ökat utbud och ett vidgat centrum 
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Säsongsförlängning
• Hela året framförallt komplement höst-vår

Ökad förädlingsgrad
• Än charmigare miljöer och bättre utbud

Ökad bäddkapacitet
• Nytt hotell eller två mindre 100+ med 

mötesfaciliteter

Ökad kapacitet inom matutbud
• Än bättre och mer differentierad utbudsnivå

Investering
• Sölvesborgs kommun 10 - 100 MSEK

Handlingsplan

1. Omedelbara insatser
• Fortsätta att främja centrumhandelns utveckling proaktivt

• Se över och uppgradera skyltning och information 

• Främja förädlingen av den offentliga miljön

• Synka pågående projekt

• Systematiskt söka upp och bjuda in potentiella investerare till dialog.

2. Utveckla koncept och idéer.
• Definiera och förädla gång- och handelsstråken

• Lokalisera potentiella miljöer för besöksnäring

• Ta fram en plan för en strandpromenad

• Ta fram konceptidéer specifikt kring intressanta miljöer och byggnader som t ex Tingshuset 
m.fl. hur de kan transformeras och förstärka ett besöksutbud.

• Ökad konst och kultur i det offentliga rummet.

3. Gardera för framtiden
• Ta fram en utvecklingsplan för centrum ur besöksperspektiv.

• Tydliggör besöksperspektivet i kommande översiktsplan. 

• Skapa ett skönhetsråd.
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Slotts- och Kulturpark
Visualisering/Idéskiss

Nuläge
Ett historiskt och naturskönt område i kommu-
nal ägo vilket i skulle kunna rymma fler verksam-
heter, inte minst sommartid då det i princip helt 
saknar aktivitet. Större evenemang, bröllop och 
utställningar m.m. förläggs här då det är ”enda” 
stället i Sölvesborg med denna kapacitet. Dock 
är intressenterna i dagsläget få och allt vilar på 
kulturförvaltningens resurser och engagemang. 
Det kommersiella inslagen är i princip obefint-
liga förutom en restaurang i slottets suterräng-
plan och ett temporärt matutbud på brofästet för 
Ljungaviksbron. Utvecklingsprocesser har initie-
rats för båda platserna.

Idéskiss
Kopplingen mellan dessa platser är viktig och att 
bygga en axel och närhet till centrum. En större 
satsning bör göras där området får ett ökat kom-
mersiellt utbud och en kritisk massa i samtliga 
göra, äta, bo-delar. Boende tillskapas i befintliga 
samt kompletterande byggnader. Mat-/caféutbu-
det förstärks. Längorna ges möjlighet till en effek-
tiv åretruntverksamhet med ökat utbud av handel, 
aktiviteter, kulturupplevelser m.m. i omgivning-
ar som i sig görs mer attraktiva och där grönytor 
och offentlig konst lyfts fram på ett än bättre 

sätt. Parkeringsmöjligheter bör dessutom utveck-
las för att tillmötesgå en ökad besöksvolym. 
Aktivera tidigare nyttjade evenemangsområdet på 
slottsudden. Skapa ett kultur/upplevelseområde 
för såväl besökare som lokalbefolkning. Området 
skulle också kunna utgöra en plats som beskriver 
Sölvesborgs historia och förevisar och levande-
gör alla de fynd från stenåldern som nu hittats  i 
trakten.

Marknadsprofiler
• Kulturturister

• Sommarturister

• Mindre grupper och konferenser

• Bröllopssällskap och större festligheter

• Mäss-/utställnings/evenemang/konsertbesö-
kare m.m.

• Nationellt/Internationellt

Drivkrafter/Trender
Efterfrågan av större aktivitetslokaler lokalt samt 
av kulturupplevelser. Nyttan av att levandegöra 
befintliga kulturbyggnader på ett hållbart och sys-
selsättningsskapande sätt.
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Viktiga reflektioner 
Hitta balansen och synergier mellan kommersi-
ella och kulturella intressen i en kritisk massa av 
aktörer

Effektuppskattning
Satsningen kan ge sysselsättningseffekter på upp-
skattningsvis ytterligare 15 - 20 årsarbeten och 
leda till spridningseffekter vilka ger ytterligare ca 
2 - 5 årsarbeten. 

Relation till tillväxtmål
• 17 - 25 årsarbeten totalt

Ökad attraktionskraft för området
• Brett och interaktivt kulturutbud med kom-

pletterande service

Säsongsförlängning
• Komplement sommartid men även året runt 

verksamhet.

Ökad förädlingsgrad
• Nytt liv i området/centrum 

Ökad bäddkapacitet
• 50+ bäddar i kulturhotell

Ökad kapacitet inom matutbud
• 50+ platser

Investering
• Sölvesborgs kommun 10 - 40 MSEK

Handlingsplan

1. Omedelbara insatser
• Förvärva ordensbyggnaden

• Bättra på skötsel av grönområdena

• Planera in aktiviteter i området fr o m sommaren 2021

• Ytterligare konstverk placeras ut i trädgården 

2. Utveckla koncept och idéer
• Ta fram en helhetsidé för området med en kritisk massa av aktiviteter/utbud, kultur/

kommersiellt

• Utveckla en historisk attraktion tillsammans med Blekinge museum, kulturorgan och andra 
intresserade.

3. Gardera för framtiden
• Föreslå att området reserveras för besöksnäringen i kommande översiktsplan

• Ta fram en detaljplan för området
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Hällevik
Visualisering/Idéskiss

Motiv
Skapa struktur och möjligheter kring befintligt utbud, kapacitet att få besökaren att stanna längre samt en 
förädling av området och en förlängning av säsongen.

Nuläge
Idag ett charmigt och etablerat kustsamhälle med pittoreska miljöer och hamn samt sandstränder och 
idrottsanläggningar. Sölvesborgs troligtvis mest välbesökta område sommartid och ett utbud bestående av ett 
antal aktörer främst inom bo och äta men även inom göra i form av fotbollsarenor, evenemang och lägerverk-
samhet. Visionsdokument finns framtaget samt att en utvecklingsdialog förs lokalt. Antalet årsarbeten inom 
besöksnäring idag ca 30 - 40.

Ideskisser för område A, B och C se kommande sidor. Område A är redan under planering och område D bör på 
sikt beaktas.
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Hällevik Village
Visualisering/Idéskiss

Nuläge
Idag ett charmigt och etablerat kustsamhälle med 
pittoreska och attraktiva miljöer. Ett starkt kultu-
rellt kapital och en aktiv fritidsbåtshamn med Blå 
Flagg

Idéskiss
Ett i dagsläget relativt starkt befintligt utbud 
skulle genom en intressant bebyggelse nära vatt-
net kunna attrahera fler besökare såväl via land 
som via havet. Genom att skapa en strandpro-
menad och en bättre strukturerad och säsongs-
flexibel hamnmiljö skulle detta bidra till bättre 
besöksflöden. Öka servicekapaciteten och utbudet 
ytterligare med något boende samt restaurang/
café. Möjliggöra för tradjazzfestivalen att utveck-
las samt skapa flexibla miljöer för ytterligare eve-
nemang. Komplettera med ytterligare göra-utbud 
i form av handel och aktiviteter för att förstär-
ka attraktionskraften i området. Kapaciteten kan 
ökas genom att förstärka vägnät och parkering 
för såväl ökade besöksvolymer som för de plane-
rade byggnationen för fritids-/permanentboende 
i Vassabacken samt hamnområdet (f d Hälleviks 
Rökeri) samt Hanöhus pågående omvandling.   

Marknadsprofiler
• Semester/Leisure/Weekend

• Nationellt/internationellt

Drivkrafter/Trender  
Stor attraktivitet inte minst sommartid för char-
miga genuina välutvecklade kustsamhällen med 
bad- och båtliv samt närhet till naturupplevelser.  

Viktiga reflektioner
Då en boendeexpansion redan planeras och 
besöksnäringen är områdets främsta sysselsätt-
ning är det av vikt att bästa tänkbara förutsätt-
ningar för dessa olika målgrupper utvecklas för 
att maximera sysselsättningen på sikt samt und-
vika begränsande konflikter.  

Effektuppskattning
Satsningen kan ge sysselsättningseffekter på upp-
skattningsvis ytterligare 10 - 20 årsarbeten och 
leda till spridningseffekter vilka ger ytterligare ca 
5 årsarbeten. Med Hanöhus omvandling samt till-
kommande boende och utbud ökar möjligheterna.

Relation till tillväxtmål
• 15 - 25 årsarbeten totalt

Ökad attraktionskraft för Hällevik som helhet
• Större område med nytt utbud

Ökad förädlingsgrad
• Utvecklat hamnområde/ Strandpromenad
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Utveckl ing av Destination Sölvesborg

Ökad kapacitet inom befintligt/kompletterande 
boende

• 50+ bäddar

Ökad kapacitet inom befintligt/kompletterande. 
matutbud

• 50+ platser

Attraktiv miljö för permanentboende/
fritidsboende

Investering
• Externt 10 - 15 MSEK

• Sölvesborgs kommun 10 - 20 MSEK

Handlingsplan

1. Omedelbara insatser
• Konkret dialog med lokala nätverk om en samsyn kring utvecklingen av området

• Entrén till området ses över och förskönas.

2. Utveckla koncept och idéer
• Arbeta fram en flödes-/rörelseplan som tar hänsyn till besöksvolymer.

• Strandpromenadens utformning och sträckning

• Skisser på Hälleviks brygga och butiksgalleria

• Byggnationsutformning och kalkyler

• Parkering och kommunikation i området

• Plan för marinans expansion

3. Gardera för framtiden
• Föreslå att området i Hälleviks centrum reserveras för besöksnäringen i kommande 

översiktsplan
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Hällevik Beach Resort
Visualisering/Idéskiss

Nuläge
Området innehåller idag en attraktiv sandstrand, 
utomhuspool och ett tidigare hotell med restau-
rang och bar i kraftig omvandling.

Idéskiss
Utveckling av Hällevik som bad, SPA och well-
nessresort med utökat havsbad, utom- och inom-
husbad och kallbadhus. Kompletteras med ytterli-
gare en aktivitetslokal i anslutning till badet samt 
aktivitetsområden/lek- och aktivitetscenter för 
primärt barn. Förstärka befintlig profil i området 
och skapa ett ökat utbud med en längre säsong. Ny 
ägare och inriktning av Hanöhus kommer att öka 
boendekapaciteten och innebära nya attraktioner 
och aktiviteter. Lägerboendet bör på sikt öppnas 
upp och utvecklas samt integreras än bättre med 
kringliggande verksamheter och utbud.

Marknadsprofiler
• Fritidssegment under semester & weekends

• Familjer, par och mindre grupper

• SPA/Wellness

• Nationellt/Internationellt

Drivkrafter/Trender
Havsnära miljöer och bad- och strandliv har i alla 

tider varit attraktivt och inte minst för boendes 
inlands. Dessa preferenser har de senaste åren 
ytterligare kunnat förstärkas med utbud kring 
SPA och Wellness. Denna typ av anläggningar 
är ej speciellt vanligt förekommande i sydöstra 
Sverige men är däremot frekventa på västkusten.

Viktiga reflektioner 
Om nästa steg skall tas i detta område är det vik-
tigt att säkra men framförallt utveckla områdets 
tema för en ökad attraktivitet och möjlig säsongs-
förlängning. Området bör koordineras och förstär-
kas såväl utbudsmässigt som i kommunikatio-
nen med marknaden för att inta en position bland 
topp tio liknande kustsamhällen i Sverige. 

Effektuppskattning
Satsningen kan ge sysselsättningseffekter på upp-
skattningsvis ytterligare 30 - 40 årsarbeten och 
leda till spridningseffekter vilka ger ytterligare ca 
5 årsarbeten. Med Hanöhus omvandling samt till-
kommande boende och inomhusutbud kring SPA 
och Wellness ökar förutsättningarna för en året 
runt säsong.

Relation till tillväxtmål
• 35 - 45 årsarbeten totalt
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Utveckl ing av Destination Sölvesborg

Ökad attraktionskraft för Hällevik som helhet
• ”Strandutbud” och kringservice

Ökad förädlingsgrad
• Utvecklad strand och kopplade aktiviteter

Ökad kapacitet inom befintligt alt. kompletteran-
de. boende

• 50+ bäddar

Ökad kapacitet inom matutbud
• 1 restaurang/100+ platser

Säsongsförlängning
• Ökat inomhusutbud för familjen samt på 

wellnesssidan.

Attraktiv miljö för permanentboende/
fritidsboende

Investering
• Externt 30 - 40 MSEK

• Sölvesborgs kommun 10 - 40 MSEK

Handlingsplan

1. Omedelbara insatser
• Initiera Blå flagg ansökan för stranden

• För en tät dialog med drivande aktörerför koordinerad utveckling

• Ta fram ett koncept kring strandområdets underhåll och utveckling för att säkerställa och 
strandens attraktivitet och möjliggöra temporära verksamheter som skapar sysselsättning

2. Utveckla koncept och idéer
• Utveckla strandpromenadens utformning och sträckning

• Ta fram koncept till möjlig kompletterande byggnation för besöksnäring på eventuella ”luckor” 
som komplement till befintlig verksamhet och säsongsförlängning

• Ta fram alternativa placeringar av ett kallbadhus i Hällevik som ytterligare komplement i 
utbudstemat

• Ta fram en plan för parkering i anslutning till området

3. Gardera för framtiden
• Föreslå att strandområdet reserveras för besöksnäringen i kommande översiktsplan
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Hällevik Athletic Resort
Visualisering/Idéskiss

Nuläge
Området innehåller idag Strandvallen samt trä-
ningsplaner för Mjällby AIF som nu spelar i 
Allsvenskan. Stug-/lägeranläggning, camping-
plats med övernattningsstugor samt mindre 
serviceenheter.

Idéskiss
Ett område med fotboll i fokus vilket ytterliga-
re skulle kunna utvecklas gentemot besökande, 
planer öppnas upp för paraidrott och andra idrot-
ter och kompletteras och breddas med ytterligare 
idrottfaciliteter. Tillskapa möjligheter för inom-
husidrott för att optimera och förlänga säsong-
en. Utveckla befintlig verksamhet vidare och 
skapa/profilera ett idrottscentrum för träning, 
läger, cuper, tester, clinics m.m. inom en rad idrot-
ter utgörande grund för en året runt verksamhet. 
Detta kräver en samverkan och en tydlig gemen-
sam målsättning för området samt att de större 
aktörernas enas i en systemutveckling/-uppbygg-
nad av området. Lägeranläggning och camping 
bör utvecklas i linje med aktiviteterna och ytterli-
gare kompletterande service tillskapas. Strukturen 
i området behöver planeras och utvecklas samt 
parkering tillskapas för att kunna ta emot ökande 
volymer. Detta lägger även grund för andra voly-
marrangemang som konserter, bilträffar m.m. där 

hela Hälleviks kapacitet utnyttjas. 

Marknadsprofiler
• Idrottsföreningar, -klubbar och -utövare

• Mindre och större grupper

• Volymbesökare vid arrangemang och matcher

• Nationellt/Internationellt

Drivkrafter/Trender 
Ökande intresse för idrott, träning och motion. 
Resemönster är på väg att förändras till nackdel 
för tränings- och idrottsläger i Sydeuropa. Denna 
typ av profilerade anläggningar i södra Sverige 
med ett förhållandevis gynnsamt klimat kan 
därför dra nytta av en ökad inhemsk efterfrågan 
samt även sin närhet till Köpenhamnsområdet. 

Viktiga reflektioner 
När nästa steg skall tas i detta område är det vik-
tigt att säkra de större aktörernas engagemang 
och vilja att ytterligare utveckla området i sin 
helhet för såväl befintlig verksamhet samt gente-
mot en ökad besöksverksamhet. Här kan kommu-
nen inta en koordinerande och drivande roll som 
ägare till Strandvallen.
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Utveckl ing av Destination Sölvesborg

Effektuppskattning
Satsningen kan ge sysselsättningseffekter på upp-
skattningsvis ytterligare 10 - 20 årsarbeten och 
leda till spridningseffekter vilka ger ytterligare ca 
5 - 10 årsarbeten.

Relation till tillväxtmål
• 15 - 30 årsarbeten totalt

Ökad attraktionskraft för området och Hällevik 
som helhet

• Koordinerat och vidgat utbud

Ökad förädlingsgrad och ett helhetskoncept
• Bättre organiserat och koordinerat område 

med utökad service.

Åretruntverksamhet

Säsongsförlängning
• Fler aktivitetsytor inomhus.

Ökad kapacitet inom befintligt/kompetterande. 
åretruntboende

• 100+ bäddar

Ökad kapacitet inom matutbud
• 1 restaurang/150+ platser

Investering
• Externt 10 - 30 MSEK

• Sölvesborgs kommun 10 - 40 MSEK

Handlingsplan

1. Omedelbara insatser
• Utveckla Strandvallen-gruppen och skapa en enighet/samsyn kring områdets och dess framti-

da utveckling.

• Koppla området till paraidrottssatsningen

• Utred parkeringsfrågan i området

• Identifiera befintliga behov kring nuvarande anläggningar

2. Utveckla koncept och idéer.
• Ta fram ett helhetskoncept för området

• Utred strandpromenadens utformning och sträckning

3. Gardera för framtiden
• Föreslå att området reserveras för besöksnäringen i kommande översiktsplan
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Sandviken Beach & Wellness Resort 
Visualisering/Idéskiss

Nuläge
Området innehåller idag en mycket attraktiv 
sandstrand med finkornig sand, sommarpizze-
ria och sommarcafé. Närhet till naturreservat och 
omgiven av främst fritidsbebyggelse.

Idéskiss
Ett av få områden i kommunen där en strandnära 
anläggning kan byggas och förstärka och ytterli-
gare profilera Sölvesborg som bad och wellness-de-
stination. En året runt anläggning med mat och 
boende kompletterat med ett starkt SPA/Wellness 
utbud. Stranden bör underhållas och utvecklas 
med infrastruktur möjliggörande pop-up/säsongs-
verksamhet i form av enklare mat, försäljning, 
massage, aktiviteter m.m. i anslutning till stran-
den som komplement till befintlig säsongsrestau-
rang och -café samt ansöka om en Blå flagg cer-
tifiering. Förstärkning av parkeringsmöjligheter 
samt vandringsled längs kusten som knyter ihop 
närliggande naturområden och samhällen.

Marknadsprofiler
• Inlandsboende

• Leisure/Weekend

• Köpstarka yngre och äldre par, 

• Mindre grupper och konferenser

• Nationellt/Internationellt

Drivkrafter/Trender  
Fina stränder och kvalitativa anläggningar nära 
vatten i charmiga områden har varit, är och 
kommer förbli attraktiva resmål. Behov av vila 
avkoppling och något speciellt och lite extra 
kommer att öka samt att resande till denna typ av 
anläggningar utomlands kommer att minska.

Viktiga reflektioner 
Sandviken är idag en hot-spot sommartid vars 
oexploaterade mark sakta håller på att bebyggas 
för permanent- och fritidsboende. Besöksnäringen 
behöver tillåtas få fäste i området för att kunna 
generera sysselsättning och utbud året runt. 
Viktigt att närheten till havet och stranden 
utvecklas. Om kommunen önskar säkra denna 
möjlighet bör kommunens markinnehav utökas. 

Effektuppskattning
Satsningen kan ge sysselsättningseffekter på upp-
skattningsvis ytterligare 30 - 40 årsarbeten och 
leda till spridningseffekter vilka ger ytterligare ca 
5 årsarbeten. 

Relation till tillväxtmål
35 - 45 årsarbeten totalt
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Utveckl ing av Destination Sölvesborg

Ökad attraktionskraft för området
• SPA/Wellness + säsongsutbud/-aktiviteter

Åretruntverksamhet och ett helhetskoncept
• En aktör driver sin egen utveckling

Ökad förädlingsgrad
• Utvecklad infrastruktur, strand och 

serviceutbud

Ökad bäddkapacitet
• 75+ bäddar

Ökad kapacitet inom matutbud
• 1 restaurang + pop-up/100+ platser

Investering
• Externt 50 - 100 MSEK

• Sölvesborgs kommun 5 - 15 MSEK

Handlingsplan

1. Omedelbara insatser
• Förvärva mark för att kunna kontrollera och bejaka framtida utveckling

• Se över och tillskapa vandringsled längs kusten

• Initiera Blå flagg ansökan för stranden

2. Utveckla koncept och idéer.
• Plan för strandutveckling och underhåll samt kompletterande ytor

• Parkeringslösningar

• Plan för eventuell förändrad vägdragning

• Skiss på Spa/wellness-anläggning

3. Gardera för framtiden
• Föreslå att området reserveras för besöksnäringen i kommande översiktsplan
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Hanö Island Reserve
Visualisering/Idéskiss

Nuläge
Idag en attraktiv ö med stora delar naturreser-
vat och välbesökt sommartid. Gästhamn, viss 
uthyrningsverksamhet samt restaurang och affär. 
Naturen och miljöerna är här främsta attraktio-
nen. Aktiva föreningar som bejakar besöksnäring-
ens möjligheter och har påbörjat en resa enligt 
framtagen vision där framförallt boendet är under 
utveckling. Projektet med ny infrastruktur till ön 
vad gäller avlopp och fiber är dock temporärt lagt 
på is.

Idéskiss
Med naturen som främsta resurs bör utveckling-
en på Hanö ske i mindre skala för att undvika en 
överpopulation. Dock går volymerna att utöka 
något samt förlänga säsongen med attraktioner 
och aktiviteter. Ytterligare ca 10 stugor planeras 
men ytterligare möjligheter finns för en mindre 
lodge, samt ett antal stugor av en mer solitär 
och naturinbäddad karaktär vore en möjlighet. 
Attraktioner i form av ett Naturum med kopplade 
aktiviteter och en förstärkande fågelskådarbygg-
nation skulle kunna skapa sysselsättning på ön. 
Vandringen kan utvecklas ytterligare.

Marknadsprofiler
• Naturintresserade

• Fågelskådare

• Sommarturister

• Mindre grupper och konferenser

• Nationellt/Internationellt

Drivkrafter/Trender
Naturturism och Soft adventure är ett uttalat 
prioriterade kundsegment från Visit Sweden. 
Aktivitetsturism ökar generellt i världen.

Viktiga reflektioner 
Balansera utvecklingen på ön samt att den görs i 
linje med öns värden. Ön är till större delen stat-
ligt och privat ägd där kommunen i form av ägare 
av hamnområdet kan bidra med en utvecklad 
anläggnings- och infrastruktur.

Effektuppskattning
Satsningen kan ge sysselsättningseffekter på upp-
skattningsvis ytterligare 2 - 5 årsarbeten och leda 
till spridningseffekter vilka ger ytterligare ca 1 - 2 
årsarbeten. 

Relation till tillväxtmål
• 3 - 7 årsarbeten totalt

Ökad attraktionskraft för området
• Organiserade aktiviteter samt besöksmål
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Utveckl ing av Destination Sölvesborg

Säsongsförlängning
• Fågelskådning, minikonferenser

Ökad förädlingsgrad
• Organiserade aktiviteter 

Ökad bäddkapacitet
• 100+ bäddar i Lodge/stugor 

Ökad kapacitet inom matutbud
• 50+ platser

Investering
• Extern 10 - 30 MSEK

• Sölvesborgs kommun 1 - 5 MSEK

Handlingsplan

1. Omedelbara insatser
• Fortsättningsvis supportera Hanö-grupperingarna proaktivt.

• Initiera dialogen med Naturvårdsverket/Länsstyrelsen om ett (Säsongs-) Naturrum

• Initiera dialogen med Naturvårdsverket kring boende och aktiviteter på ön.

2. Utveckla koncept och idéer.
• Ta fram ett koncept för ett Naturrum eller liknande med kopplade aktiviteter och ev. boende.

• Generera idéer kring kombinerat fågeltorn/landmärke

3. Gardera för framtiden
• Föreslå att området reserveras för besöksnäringen i kommande översiktsplan
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Hörvik Fishing Resort
Visualisering/Idéskiss

Nuläge
Idag ett charmigt kustsamhälle med viss uthyr-
ningsverksamhet, två matställen, ett relativt 
nyetablerat gym, fin liten strand och försök har 
gjorts med att skapa ett besöksmål (Blekinge 
Exotiska värld) i ett tidigare hamnmagasin. 
Öster om ligger naturreservatet Spraglehall med 
fin utsikt och vackra strandängar och söder om 
området ligger Listershuvuds naturreservat. 
Kulturarvet har sina rötter i fisket. 

Idéskiss
Utveckla detta traditionella fiskeläge till en 
resort/hub för fritidsfiskare med den infrastruktur 
och utbud som krävs för att attrahera dessa besö-
kare. En transformation av hamnmagasinet till ett 
fiskecenter eller att en helt ny och större byggnad 
– ”Fiskets hus”, tillskapas. Komplettera den befint-
ligt småskaliga boendekapaciteten i hamnen 
med stugor och bodar i stil med omgivning-
en. Eventuellt ytterligare komplement till de två 
befintliga restaurangerna samt skapa ett utbud 
för såväl service som handel samt aktiviteter för 
besökare intresserade av fiske utan egen båt eller 
utrustning. En alternerande alternativt komplet-
terande mindre förbindelse till Hanö skulle bidra 
till att skapa ett flöde genom Hörvik och ytterliga-
re ett komplement till en vistelse i Hörvik

Marknadsprofiler
• Fritidsfiskare

• Sommarturister

• Mindre grupper och konferenser

• Nationellt/Internationellt

Drivkrafter/Trender  
Fiske är ett av svenskarnas vanligaste fritidsin-
tressen med fler än en 1,6 MSEK utövare (2019). 
För många barn och ungdomar blir fiske ett livs-
långt intresse som dessutom ofta leder till engage-
mang för natur- och miljövård. Tillsammans med 
utländska fisketurister skapar detta mycket goda 
förutsättningar för fisketuristiskt företagande.

Viktiga reflektioner
En utvecklingsinsats som denna kräver ett stort 
engagemang och driv av ägarna till mark/hamn 
och byggnader samt givetvis en fördjupad dialog 
med lokalsamhället. Kommunen kan i detta fall 
endast främja och stötta i denna utveckling.

Effektuppskattning
Satsningen kan ge sysselsättningseffekter på upp-
skattningsvis ytterligare 10 - 15 årsarbeten och 
leda till spridningseffekter vilka ger ytterligare ca 
2 - 3 årsarbeten. 

Relation till tillväxtmål
• 12 - 18 årsarbeten totalt
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Utveckl ing av Destination Sölvesborg

Ökad attraktionskraft för området
• Fiskeutbud-/aktiviteter inom och utomhus

Säsongsförlängning
• Fiskesäsongen samt inomhusutbud

Ökad förädlingsgrad
• Serviceutbudet samt en helhet i ett välutveck-

lat området

Ökad bäddkapacitet
• 100+ bäddar i stugor/sjöbodar och lägenheter

Ökad kapacitet inom matutbud
• 50+ platser

Investering
• Externt 10 - 80 MSEK

• Sölvesborgs kommun 1 - 3 MSEK

Handlingsplan

Omedelbara insatser
• Initiera utvecklingsdialogen med intressenterna i Hörvik

Utveckla koncept och idéer.
• Ta fram ett fördjupat underlag kring fisketurismens möjligheter i området.

• Utred kompletterande förbindelse till Hanö och eventuellt Karlshamn.

Gardera för framtiden
• Föreslå att området reserveras för besöksnäringen i kommande översiktsplan.
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Nogersund
Visualisering/Idéskiss

Nuläge
Ett charmigt kustsamhälle med ett ”industriom-
råde” i hamnen med diversifierad verksamhet med 
tyngdpunkt i fiske och det maritima. Viss besöks-
verksamhet med trollingfestival, ställplatser, res-
taurang och mindre boenden. Förbindelsepunkt 
genom attraktiv färjeförbindelse med Hanö.

Idéskiss
Tyngdpunkten i området ligger i fiskeberednings-
verksamhet vilket i dagsläget påverkar utbyggna-
den av besöksnäringen. Mindre kompletteringar i 
kapacitet som t.ex. mindre boenden och ytterliga-
re ställplatser är dock möjligt.

Marknadsprofiler
• Husbilister

• Hanöbesökare

• Besök kopplad till övrig verksamhet

• Nationellt/Internationellt

Drivkrafter/Trender
Kustsamhällens läge och möjligheter samt befint-
lig förbindelse med Hanö

Viktiga reflektioner 
Balansera utbyggnad av besöksverksamhet med 
övrig näringsverksamheter i området för att und-
vika konflikter

Effektuppskattning
Satsningen kan ge sysselsättningseffekter på upp-
skattningsvis ytterligare 2 - 5 årsarbeten och leda 
till spridningseffekter vilka ger ytterligare ca 1 - 2 
årsarbeten. 

Relation till tillväxtmål
• 3 - 7 årsarbeten totalt

Ökad service i området
• Ökad boendekapacitet

Säsongsförstärkning
• Komplement sommartid 

Ökad förädlingsgrad
• Mer kommersiellt året-runt  boende 

Ökad bäddkapacitet
• 50+ bäddar i kulturhotell 

Ökad kapacitet inom matutbud
• 50+ platser

Investering
• Extern 5 - 10 MSEK

• Sölvesborgs kommun 1 - 3 MSEK



57

Utveckl ing av Destination Sölvesborg

Handlingsplan

1. Omedelbara insatser
• Diskutera besöksnäringens utveckling och behov med den lokala näringen

2. Utveckla koncept och idéer.
• Studera platser för ytterligare stugor och ställplatser

3. Gardera för framtiden
• Föreslå att området reserveras för besöksnäringen i kommande översiktsplan, om fiskeindu-

strin skulle komma att minska/avvecklas
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Landmärken
Sölvesborg har en insikt i värdet av ett landmär-
kes funktion och olika fördelar inte minst i initia-
tiv och framgång med bron över till Ljungaviken. 
Ett landmärke kan vara naturligt eller skapat och 
besitta en lång rad olika funktioner. Ur besöksnä-

Naturområden för att skapa attraktion och förhöjd upple-
velse
- Ryssberget, ex. Ett utkikstorn över Listerlandet & Hanöbukten
- Hanö, Fyren är befintlig men solitärer i form av ”naturkonst” alt.
   fågeltorn
- Kråkenabben/Listershuvud ex. En fågelstation/utkikstorn

Profilera redan populära områden 
- Norje Event Arena, ex Ett kombinerat gigantiskt instrument och
   video-/musikhus alt. lekhus

Visuella/Vältrafikerade platser
- Portarna till Sölvesborg i öst och väst t.ex. Stora konstföremål
   med lokal koppling.

Välbesökta områden för ytterligare attraktion
- Hällevik, ex konstverk i hamnen, gigantisk glasfisk
- Centrum/Innerhamn ex med intressant arkitektur

ringens synvinkel är det en fördel om de utöver 
PR och visuell upplevelse kan få en interaktiv roll 
och funktion i besöket med eventuellt möjligt 
intäktsskapande. 

Förslag på möjliga platser och exempel för landmärken:

Handlingsplan

1. Omedelbara insatser

2. Utveckla koncept och idéer.
• Fördjupa inventering av möjliga och lämpliga platser

• Initiera och engagera till kreativ process ideell såväl som professionell 

3. Gardera för framtiden

Skissexempel på utsiktstorn, Bertil Dolk
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Nästa Steg
Resursallokering
En utvecklingsprocess med en ökad proaktivitet 
och intensifiering från kommunalt håll jämfört 
med dagens insatser kommer att kräva ytterliga-
re resurser.

Personella resurser med rätt kompetens att kunna 
förstärka befintlig tjänstemannaorganisation.

• Förslagsvis bör denna insats ses på minst 
tre år och ej understiga motsvarande en 50% 
tjänst.

Ekonomiska resurser för att kunna främja pro-
cessen och möjliggöra utveckling i form av t ex 
nedan insatser. 
- Konceptfördjupningar
- Kommunikationsinsatser
- Etableringsunderlag
- Resor/möten 
- M.m.

• Förslagsvis bör utvecklingsmedel allokeras 
under minst tre år och ej understiga ett årligt 
belopp på 500 TKR

• Dessa medel bör dessutom via extern stödfi-
nansiering försöka att växlas upp med ambi-
tionen att fördubbla dem under föreslagen 
period.  Utlysningar och programperioder 
från Region Blekinge, Länsstyrelsen, Leader, 
ESF, Tillväxtverket, ERUF m fl. bör bevakas 
fortlöpande.  
 

Kommunintern samverkan
Då destinationsutveckling är en komplex fråga 
som spänner över en rad olika kompetenser och 
funktioner på kort såväl lång sikt är det av största 
vikt att uppdraget breddas att innefatta berörda 
förvaltningar utöver näringslivsenheten. Detta 
för att uppnå en gemensam målbild och samsyn 
och för att på ett så smidigt och engagerat sätt 
möjliggöra utvecklingen av Sölvesborg som 
destination.

• Förslagsvis formaliseras en kommunintern 
besöksnäringsgrupp, vilken utgör den sam-
manhållande funktionen för kommunens 
insatser för att utveckla destinationen och 
skapa tillväxt inom besöksnäringen. Utvalda 
kompetenser är primärt representanter från 
näringsliv, samhällsbyggnad, kultur och fritid 
där besöksnäringsutvecklaren föreslås leda 
arbetet. 

Prioritering
I framtagna idéskisser återfinns de ur ett besök-
sperspektiv potentiellt starkaste områdena i 
Sölvesborgs kommun identifierade samt fram-
taget en möjlig målbild hur respektive område 
skulle kunna utvecklas för att generera en ökad 
sysselsättning inom besöksnäringen. De för-
slagna 13 områden skiljer sig alla åt förutsätt-
ningsmässigt och detta ur en rad aspekter, inte 
minst ur ett ägarperspektiv av mark, byggna-
der och verksamheter. Angreppssätten att främja 
och åstadkomma utveckling varierar därför 
kraftigt samt förhåller sig även olika sett ur ett 
tidsperspektiv. 

Utgångspunkten med denna plan är att samtliga 
utvalda områden har en potential och därför lång-
siktigt bör prioriteras och därmed hållas ”aktiva” 
i processen. Dessa områden har dock varieran-
de förutsättningar i form av ägande, intressenter, 
risker, sannolikhet m.m. varför en hård priorite-
ring av ett fåtal av dem och inte minst utifrån ett 
kommunalt perspektiv lätt kan blir kontrapro-
duktivt. Däremot bör en prioritering av aktiviteter 
göras rörande respektive område utifrån kommu-
nens roll och delaktighet i utvecklingsprocessen, 
resurser, fas m.m. för att på bästa sätt möjliggöra 
ett brett fokus och långsiktig utveckling av besök-
snäringen i respektive område. Vissa insatser kan 
dock behöva prioriteras initialt för att möjliggöra 
en utveckling längre fram medan andra är direkt 
kopplade till ett befintligt projekt. Tajmingen av 
insatserna är därför av största vikt oavsett om 
området i nuläget prioriteras högt eller lågt. 

Då denna destinationsutvecklingsprocess skall 
ge avkastning i form av ökad sysselsättning 
inom besöksnäringen bör detta givetvis utgöra 
en utgångspunkt vid bedömning av respektive 
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område och omfattning av kommunal insats, även 
om varje nytt arbetstillfälle är värdefullt.  
I matrisen nedan görs en förenklad bedömning 
utifrån respektive område samt dess möjlighe-
ter att generera sysselsättning utifrån föreslaget 
utbud och områdets potential. Denna bedömning 
görs utifrån en historisk utveckling och ett ”nor-
malläge” efter pandemin. Den är dessutom tempo-
rär då verkligheten och förutsättningarna kan för-
ändras från dag till dag.

Kommunens olika roller kommer att variera uti-
från områdets förutsättningar vilken mycket för-
enklat delats upp i fyra olika kriterier (se nedan) 
där kommunen kan anta en eller flera av dem 
beroende på områdets förutsättningar. Den över-
gripande ambitionen bör dock vara att utgöra en 
möjliggörare i utvecklingsprocessen av samtliga 
områden och destinationen som helhet.

• Förvaltare:  T ex Underhåll, förädling utveck-
ling av befintlig infrastruktur eller natur och 
kulturområden

• Främjare: T ex Utvecklingsdialog, kommunalt 
stöd och tillståndsgivning till intressenter, 

entreprenörer och investerare.

• Drivande: T ex ikläda sig rollen som koordina-
tor eller processledare då en neutral samman-
hållande part krävs eller som största intres-
sent i området. 

• Investerare: T ex Som ägare eller förvärvare av 
ny eller kompletterande mark eller byggnad 
för att möjliggöra områdets inriktning och 
långsiktiga utveckling. 

• Prioritering: Färgerna utgör ett förslag på 
övergripande initial prioritering med reserva-
tion för tidigare. (Rött = Högt prioriterat och 
sedan fallande färgskala)

• Förslagsvis bör de områden där kommu-
nen har ett eget ägande som t ex Tredenborg 
camping, Norje evenemangsområde, 
Innerhamnsområdet samt delområden 
av Ryssberget, Sandviken, Hällevik och 
Sölvesborgs centrum - Slottsparken bör kom-
munen ikläda sig den drivande ledarrollen för 
utvecklingen av dessa områden. I övriga utpe-
kade områden bör kommunen inta en proak-
tivt möjliggörande roll gentemot ägare, befint-
lig verksamhet samt externa intressenter.

Sölvesborg Golf & 
Country Club

• • Sölvesborgs Golfklubb är idag en väletablerad- och meriterad anläggning med stor 
efterfrågan. En fördubbling av spelkapacitet samt kompletterande aktiviteter och 
utbyggd boende- och matservice skulle generera en god ökning av antal årsar-beten. 

Ryssberget Wilder-
ness & Adventure 
Center

• • • • Ryssberget möjligheter i form av vildmarksliv och soft-adventure i olika former är stora 
med närhet till E22:an. Kommunen äger redan idag stora arealer. Ett visst utbud finns 
redan på plats en del är planerat och ytterligare intressenter finns. Helhetskonceptet 
för området bör dock ytterligare fördjupas för vilket kommunen bör ta ansvar för och 
driva. Investeringar som successivt görs inom fritidssektorn bör styras till området och 
växlas upp för externa besökare.

Tredenborg Wellness 
Resort

• • • • Ett attraktivt rekreations- och campingområde till viss del eftersatt där privata 
investeringar nyligen är gjorda för att utveckla servicen och utbudet i området. Planer 
finns på ytterligare stugor i området och en detaljplan är nyligen framtagen. Helheten 
i områdets utbud har med läge, miljö och närhet till centrum stor potential och bör 
förslagsvis utredas vidare för ett än bättre utnyttja fastigheten och möjliggörande av 
en ökad sysselsättning året runt.

Norje Event Arena • • • • Strukturellt ett välutvecklat evenemangsområde där stora investeringar är tagna och 
det kommunala ägandet i området är stort. Arenan ger idag plats för ett av Nordeu-
ropas främsta musikevenemang, vilket skapar direkt och indirekt permanenta och 
temporära arbetstillfällen inte bara i Sölvesborg utan även i omlandet. Förutsättningar 
för att få dessa arbetstillfällen att i än större utsträckning stanna i Sölvesborg samt 
utöka utbudet i området med minst två större evenemang under sommarsäsongen bör 
utgöra fokus i utvecklingsarbetet.

Sölvesborgs centrum • • • • En charmig och tilltalande centrumkärna med en utvecklad och livaktig cent-rumhan-
del. Charmen och det offentliga rummet bör värnas och förädlas ytterli-gare parallellt 
med att besökarens rörelsemönster bejakas och främjas via gång-/cykelstråk och 
miljöer. Områden och byggnader av intressant karaktär bör ut-vecklas och kopplingen 
och närheten till havet bör stärkas. Innerhamnsområdets potential att skapa synergier 
mellan boende och besöksnäring bör förstärkas ytter-ligare i det specifika utvecklings-
arbetet. Möjligheten att i o m detta generera ytter-ligare sysselsättning får bedömas 
som mycket god.
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Sölvesborgs Bro- och 
slottspark

• • Ett område med potential att ge utrymme för såväl attraktion och service men som i 
dagsläget primärt är en kommunal angelägenhet och i nuläget får bedömas som lågt 
prioriterat. Av vikt är att initialt få kontroll över hela området parallellt med att ett för-
djupat koncept tas fram. Ett kulturellt centrum är på gång att utredas för platsen vilket 
dock även bör ha inslag av handel och besöksnäring. Förutsättningen för att skapa ett 
hållbart koncept ökar med den kritiska massan och med den möjlig sysselsättning.

Hällevik Beach 
Resort

• • • Ett område som under sommarsäsongen ser stora volymer besökare som attraheras av 
stränder och kustcharm. Strandområdet är dock till största delen privatägt. Ny ägare 
till Hanöhus har påbörjat transformationen av den anrika anläggningen. Kommu-
nalt ägande såväl av delar av strand som poolfaciliteter m.m. Strandutveckling samt 
ytterligare permanent inomhusutbud skulle öka året runt verksamheten och skapa 
sysselsättning i området.

Hällevik athletic and 
adventure resort

• • • • En utvecklad kommunalägd fotbollsanläggning med ett lag i högsta divisionen samt 
välutvecklad närliggande läger- samt campinganläggning utgör en stark bas att utveck-
la området ytterligare. Utvecklingssamtal har initierats i området. Nya faciliteter för 
året runt verksamhet bör planeras in med målsättning att även nå en än bättre diver-
sifierad besökarskara med idrotten som bas. Detta bör kunna generera ökad sysselsätt-
ning under säsong men även med utvecklade inomhusfaciliteter på helårsbasis.

Hällevik Village • • En väl etablerad sommardestination för fritidshusägare såväl som turister, vilka attraheras av kust-
samhällets charm och utbud av fisk, bad och hamnaktiviteter. En rad serviceaktörer är etablerade 
sedan länge och största enskilda attraktören utgörs det årliga jazzevenemanget. Entréer till byn 
bör ses över samt ett större grepp i hamnområdet bör tas med målsättning att utveckla ytterligare 
verksamhet/utbud vilket skulle generera fler arbetstillfällen även året runt.

Sandviken Beach & 
Wellness Resort

• • • Denna strand är kanske Sölvesborgs främsta naturattraktion varför den bör förvaltas väl samt att 
områdets potential bör värnas och utvecklas, genom ett kompletterande utbud över säsong och 
helår. En året runt satsning kan leda till en för området god ökning av årsarbeten

Hanö Island Reserve • • Hanö utgör en stor attraktion för bl.a. ett naturintresserat besökarklientel i mindre volymer. Ett 
utvecklingsarbete är initierat utifrån öns föreningsliv och ytterligare planer är på gång att förverkli-
gas. Kommunen kan främja de lokala initiativen och dialogen med staten som äger större delen av 
ön. Sammantaget kommer utvecklingen att generera ett fåtal men dock viktiga arbetstillfällen

Hörvik Fishing 
Resort

• • Ett attraktivt och charmigt kustsamhälle med förutsättningar i ett intressant hamn-
område med potential att växla upp besöksnäringen i området och utgöra t ex en bas 
för fritidsfiskare. Utvecklingen i området är dock främst upp till privata och ideella 
krafter vilka kommunen kan och bör främja. 

Nogersund • • Ett intressant område med befintlig småskalig besöksnäring, färjeförbindelse med 
Hanö och ett kommunalt ägande av hamnområdena och närliggande mark. Be-sök-
snäringen är idag dock en sekundär näring i området och en kraftig utveckling kan 
generera vissa intressekonflikter. Befintlig besöksnäring bör dock främjas och inte 
minst satsningar på fritidsfiske vilket ligger i linje med områdets kultur.

Ljungaviken/Histo-
riska fynd

• Flertalet intressanta fynd från stenåldern har gjorts på ett område planerat för bo-
städer. Detta är intressant utifrån ett historiskt perspektiv men en utmaning utifrån 
ett besöksperspektiv. Fynden kan dock utgöra ett komplement till utbudet i ett annat 
område som t ex Bro- och slottsområdet eller annan regionalhistorisk satsning.

Aktivitetsplaner

Årliga övergripande aktivitetsplaner arbetas 
sedan fram i den tvärkommunala interna grup-
pen som underlag för det operativa utvecklings-
arbetet. Till denna plan bifogas ett exempel på en 
aktivitetsmatris som ett sammanhållande verk-
tyg för prioritering av aktiviteter inom respektive 
område samt möjlighet att utpeka ansvar, tidspla-
nera och budgetera resurser i kommande process.
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www.pointzero.se

Analys-, kreativt- och planarbete gjort i samverkan mellan:

www.addendi.se


