Mötesanteckningar
Husbilsdestination Sverige
Datum: 160526
Plats: Turistrådet Västsverige, Göteborg
Närvarande : Jonas Tidgvist HRF, Lasse Lindström CC,
Marie Linde Turistrådet Västsverige, Lars Lyborg RMF,
Christer Jansson SCR och Lars-Erik Hörmander projektledare

1. Mötesanteckningar per 160225
Christer och Lars-Erik hade inte hunnit med att ta fram kriterier för att ingå avtal
med leverantörer av ställplatsutrustning.
Övrigt som skulle undersökas tas upp vid detta möte se nedan.

2. Uppföljning Informations kampanj kommuner
P.g.a. att man ej fått bra adressregister och inte på de klara med vilka som skall
vara mottagare kommer utskick att ske i höst innan information i foldern är
inaktuell. Informationsfoldern finns även publicerad på den nya webbplatsen
Skicka ut till kommunala representanter (näringslivs-,
plan/bygg/exploateringschef) samt till ansvariga för turismen. Turistrådet
Västsverige kan bistå med register samt kontakta Visita för register över
turistansvariga i övriga Sverige.
Lista över de platser som vi varit i kontakt med under 2015/2016 gick vi igenom.
Arbetsgruppen skulle återkomma med kompletteringar som Alingsås, Stockholm
m.fl.

3. Konsultation kommuner
Lars-Erik arbetar på uppdrag för en del kommuner visade exempel från
Hornborgasjön och Vara. I Tjörns, Lysekil, Sotenäs och Tanums kommuner pågår
arbete med att ta fram Handlingsplaner. Strömstad bistår SCR med insatser.
Regionsdiskussioner pågår i Halland, Värmland, Regionförbundet Kalmar Län m.fl.
Arbetsmodell med första kontakt/besök ingår i projektets budget fungerar väl. För
fortsatt arbete i enlighet med offert.

4. Näringsdepartementet
Marie ansåg att vi låter Näringsdepartementet arbeta med frågan och ev. påminna
en gång per år. Samtliga höll med om detta även om vi anser att
handläggningstiden är allt för lång. Förslag till vägskylt brukas redan idag.

5. SKL
Viktigt att vi kan få del av innehåll i handboken innan den publiceras. Turistrådet
Västsverige kunde ev. påverka från sitt håll om Marie erhåller en skrivelse som de
kan underteckna och maila till Erik L på SKL. Lars-Erik återkommer.
Christer berättade om arbete som sker inom Boverket och SCR fortsätter gällande
begreppet ställplats och hur det kan omfattas inom Boverket.

6. Statistik insamling
SCB hade återkommit till SCR med vilka kriterier som de önskar att erhålla vid
insamling av statistik från ställplatser. Christer mailar arbetsgruppen gällande SCB
´s förslag.
Husvagn & Camping bättre ställplatsbilaga eftersom de särredovisar rastplatser.
Kan kompletteras med den lista som redovisades ovan under pkt. 2

7. Certifiering
Minst antal platser 8st. vid kombination med annan verksamhet som gästhamn,
golfbana mm. Vid egen verksamhet som ställplats minst 20 platser för ekonomisk
bärkraft.
Avstånd till närmaste tömningsplats max 3 km. Vem som hanterar detta skall
framgå tydligt på ställplatsen.

8. husbilsdestinationsverige.se
Christer visade den nya webbplattformen som kan anpassas som säljportal om vi i
framtiden vill exponera ställplatser. Nuvarande form B2B portal.
Husbilsgästen som kategori i huvud fanns inte med men text innehåll fanns.
Christer åtgärdar.

9. Övrigt
Lars-Erik återkomma till arbetsgruppen gällande Säkra Rastplatser om
mötesinnehåll samt om det blir möte den 7 juni på Polishuset i Göteborg.

10.Nästa arbetsmöte
Preliminärt 161027 14.00 – 16.00 SCR´s lokaler. Lars-Erik återkomma till hösten
med definitivt besked.

Vid pennan
Lars-Erik H

