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Svar på allmänhetens fråga vid KF 2015-11-30 

Frågeställare: Maria Larsson 

Bakgrund: Enligt budgetberedningens protokollföreslås "att det samlade ansvaret för Kommunens 
Turism- och Besöksnäringsfrågor inklusive turistinformation ska ligga på Karlsborgs Turism AB. " I 
protokollet föreslås också att det tillförs 3 580 000 kronor genom avtal om köp av tjänst mellan 
Kommunen och bolaget. Förslaget innebär att det inte längre finns budgeterat för nuvarande 2,5 
tjänster på lrifocenter och att verksamheten Infocenter läggs ned. Enligt Turistbolagets budgetförslag 
kommer delar av dessa tjänster att köpas av Next Skövde. 

Fråga 1: Vad är motivet till attföra över arbetsuppgifter till Next Skövde? 

Svar: Som en del av att lösa vår kommuns framtida kompetensbehov skall vi söka samarbete med 
andra aktörer inom alla verksamhetsområden. Next Skövde är ett exempel på det inom området turism. 

Fråga 2: Hur har ni försäkrat er om att motsvarande erfarenhet, flerårig kompetens, nätverkande och 
lokalkännedomen som idagfinns, återfinns inom Next Skövde? 

Svar: Genom utarbetande av ett avtalsförslag mellan parterna säkras rätt kompetens. Det är viktigt att 
påpeka att det inte handlar om Next Skövde eller Karlsborgs turism, Next Skövde är ett komplement 
till Karlsborgs Turism AB. 

Fråga 3: Av vilken anledning har ni valt att inte göra företag och föreningar inom Turism- och 
Näringslivet samt berörd personal inom Kommunen delaktiga inför Budgetförslaget om att lägga över 
all Turism verksamhet på Karlsborgs Turism AB? 

Svar: Som politisk majoritet har man en skyldighet att redovisa förslag till beslut i olika frågor, varav 
budget- och verksamhetsplan får anses vara den allra viktigaste. Ibland får budgetbeslut även 
konsekvenser rent organisatoriskt Politikens roll är att säga vad man vill. Hur den politiska viljan ska 
omsättas till praktik är sedan tjänstemännens uppgift. Efter ett eventuellt beslut om förändring av 
kommunens turistverksamhet kommer bland annat en riskbedömning att göras. 

Arbetsmetod och underlag inför politiska beslut varierar och bestäms av partierna. I just den här frågan 
konstaterar jag att av de föreslagna styrelseledamöterna i turistbolaget är tre stycken från näringslivet 
och övriga två från kommunen. Så tror jag inte att det hade varit om näringslivet hade känt sig dåligt 
informerade. 
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