Pressmeddelande januari 2018

Turistomsättningen i Tanum
nästan fördubblad på mindre än
10 år
Lavinartad ökning av dagsbesök, 47 procent fler arbetstillfällen och shopping
allt starkare – det är några av de resultat som en nyligen genomförd
undersökning av besöksnäringens effekter för Tanum visar.
Besöksnäringen får en allt starkare roll för Tanums tillväxt och utveckling. TEM*
visar att den generar allt större ekonomiska effekter och skapar allt fler jobb.
I Tanum har besöksnäringen en central roll för kommunens utveckling, den är en
viktig motor för arbetstillfällen och för utveckling av näringslivet som helhet,
säger Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande. Vi har under många år
arbetat för att stärka näringen i vår kommun. Vi har ett tätt samarbete med
näringslivet i utvecklingsfrågor bland annat genom ett samarbetsavtal med
företagarföreningen Tanum Turist gällande marknadsföring och besöksservice.
Liselotte fortsätter, Vi har en näringslivsutvecklare med fokus för strategisk
utveckling av besöksnäringen, och vi är enade inom Bohuslän att tillsammans är vi
starkare för att driva en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen. Detta är
några av de insatser som kommunen genomfört de senaste åren, och vi fortsätter,
avslutar Liselotte.
Vart fjärde år genomför Tanums kommun tillsammans med Tanum Turist en
grundläggande faktaanalys av vad besöksnäringen har för betydelse för området,
ekonomiska, skattemässiga och sysselsättningsmässiga effekter. Den senaste
undersökningen gjordes 2017, med underlag från 2016.
Undersökningen visar att den totala turistomsättnigen för Tanums kommun nästan
dubblerats från 513 miljoner år 2008 till 903 miljoner 2016. Antal arbetstillfällen
har ökat med 47 procent under samma period.
Den största branschen är shopping som ökat rejält och nu omsätter cirka 155
miljoner. Shopping är även den bransch som har störst andel av de totalt ökade
arbetstillfällena.
Detta är positiva siffror för Tanum. Turismen genererar tillväxt och inte minst
jobb. Besöksnäringen är en jobbskapare och är den tjänstenäring som skapar flest
arbetstillfällen, säger Näringslivsutvecklare Elenor Olofsson
Det är också en näring med låga trösklar, det vill säga att den fyller en viktig
funktion för grupper som vanligtvis har svårt för att hitta sitt första jobb. Fler
ungdomar, lågutbildade och utrikesfödda finns i besöksnäringen än i jämförbara
branscher.
Men vi ser också att, som i många andra branscher, är det en utmaning att hitta
personal, oavsett kompetenser. Här ser vi ett behov, och har börjat och kommer
att fortsätta verka för fler insatser för hur vi tar oss an utmaningen med den
framtida kompetensförsörjningen, avslutar Elenor.

Undersökningen visar även att dagsbesök/genomfartsresenärer har ökat från 600 000
år 2012 till 2 000 000 år 2016. Detta är en ökning på 233 procent på bara fyra år

Det är en otrolig utveckling på dagsbesök, vilket visar att nyfikenheten på vår
plats är stor! säger Daniel Abrahamsson, ordförande i Tanum Turist.
Även om man som besökare väljer en annan destination för sitt boende i Bohuslän
så vill man inte missa ett besök till t.ex. Världsarvet, Fjällbacka, Grebbestad eller
annan plats i vår kommun. Här ser vi en fantastisk möjlighet till att inspirera och
intressera dessa besökare för vad vår destination har mer att erbjuda, vår fina
natur och kultur som erbjuder unika upplevelser och besöksmål. Vi ser också en
chans till att inspirera besökare att stanna längre, komma tillbaka och tipsa
andra. Här jobbar vi aktivt med att visa att Tanum bl.a. är en fantastisk
vandrings- och paddeldestination och att vi är tillgängliga året runt, vilket vi
tydliggör på t.ex. vår portal Öppet i Tanum (oppetitanum.se). Vi har också flera
projekt på gång bl.a. kring en framtida besöksservice som vi tror kommer ge
besökare ytterligare en anledning att stanna till lite extra, avslutar Daniel
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Övernattningar/besök, Tanums kommun

2008
513
375

2012
594
431
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903
551
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Kommersiella

413 793

546 548

594 413

totalt

905 933

1 353 630

1 353 797

Dagbesök/ Genomfartsresenärer

600 221

559 216

2 040 179

Läs hela rapporten här
Samt mer information och tidigare genomförda undersökningar på vår hemsida

Idag är besöksnäringen Sveriges största tjänsteexportnäring med ett exportvärde
som vida överstiger många av våra traditionella exportindustrier. Besöksnäringen är
framtidens näring och benämns idag som den nya basnäringen för Sverige.
Fakta om TEM
TuristEkonomiska Modellen (TEM®), en modell för beräkning av ekonomiska, sysselsättnings- och
skattemässiga effekter av resor och turism, evenemang och investeringar.
Läs mer här: http://www.turism.se/tem

För mer information
Tanums kommun, Elenor Olofsson näringslivsutvecklare
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Tanum Turist, Tove Bengtsson, operativ turistchef
0703542188, info@tanumturist.se

