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Frojekt - SERA
Skdrrsarden En Resurs for Am6l

fcrstudren

1. Bakgrund
Intresset flir mdtet den 2413 som gick under rubriken "Vihern och skiirg6rden som en resurs"
var stort. 4l personer deltog och l.tte iggare ca 25 var irtresserade. Deltagarna fick tillfiille
att rriiffas oah utbyta ideer. Tommy Jingfors (Amils kommun) och Magnus Nilsson (m/s
Vinervig) informerade om varfdr de tagit initiativ lor att f:l till ett samadete mellan
flor€ningal, entreprendrer och kommunen king turism och skiirgtrd. Deltagama fick ventilera
sina isikter muntlig och skiftligt genom an ta stiillning till loljande frigor:

Spontan rerktion pi dagens m6te?
Vad vill du uppnl genom ett srmsrbete?
Vilka fd'rdelar ser du med ett samarbete?
Vika nr hindren lbr ctt srmarbete?
Vilka ldreningar/Iiiretag saknade dtr pi mdtet?
Ovrig& synpunLter:

Rubriken sp,inrcr dver ett stort omrede och deltagarna var dair av lite olika anledningar. Med
ai edning av dstta kan det vaxa liimpligt att inleda detta projekt med en
kartlaggninfnventering av vilka viljor, id&r och framiitrallt Fodukter som finns king
rubriken "Vzinem och skergerden som en resu$"

Diirfttr vill vi, Am61s kommun tillsammans med m/s V2inervig vilka representeras av Tommy
Jingfors och Magnus Nilsson, inleda detta projekt med en forstudie. Detta lor att kunna "sikta
rett ' fr6n bitrjan .

De framtida melen for senare prcjett er:
A Oka intiiktema fran turism i omridet genom att forma "paketresof'.
B Attrahera fler att bo och verka i vir kommun genom att itka tillgangligheten till skiirgerden
och mtijligheter till sjd- och sktirgardsaktiviteter.

2. Projektid6
Projektet syftar till att studera vilka viljor, id€er och produker kring rubdken "Viinern och
skiirgirden som en resurs" som eterfinns hos melgruppen. Detta skall ske genom intervjuer
med ftiretag och loreningar .
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Vidare skall studeras hur melgruppen staller sig till ett samadete mellan fureningar,
entrcprendr€r och Amels kommun. Det skall ocksi undervikas vad dessa aaser sig kunna
leverera in iett sidant samarbele. inulagel och i l iamtiden.

Malguppen skall ockse inspireras till samatbet€ inom turism och paketering. Detta skall ske
genom att studiebesok gdrs och att ett seminarium hills.

3. Projektnamn

SERA sk?irgerden En Resurs fttr Amel.

4. Erfarenheter fran tidigare projekt
Tillt?inkt projektledare: Magnus Nilsson har inte tidigare e.farenheter av liknande projekt men
har tidigare gjort studier i sin utbildning samt slutfdrt ett examensarbae pi C-nivi (Karlstads
universitet). Ett examensarbete der kvalitativa intervjuer anv?indes som verktyg. Vidare har
Magnus erlarenheter av att ddva eg€t ftiretag; lamiljeltiretag inom turism samt enskild firma
som konsult.

5. Vilka ska genomfdra projektet?
Amils kommun :ir projelliigare och Magnus Nlsson iir projektledare Medfinamiairer {ir
DTAB samt Bernsten Sailing HB. DTAB kommer att bisti projektet genom att utforma,
r€videra intervjufregoma samt analysera dessa. Vidare kommer DTAB att pi seminaria htlla
en breldsning kring paketering. Dessa insatser har viirde.ats till 6000 k. Bemsten Sailing
HB, (m/s Vzinervig), kommer att biste projektet med 3000 SEK i form av biljetter ti batresor
i Tdssebiicks skerg$rd samt 2100 SEK i "ideellt arbete" fttr att deltaga pe semimxiet,
studiebesdk och i undersaikningen.

Vidare kommer furetag och ftireningar att dellaga i undersdkningen och pi seminariet samt pi
studiebesdk. Vilka som veljer att deltaga ,ir i dag nagot oklart men de tilltiinkta eerfinns i
bilaga 2. Dessa har tidigare visat ett stort intresse och manga har deltagit pe miftet som hdlls
de den 24/3 . I finansieringsplanen kan man studera hur projeldleda.ren tror att deltagandet
kommer att litrdela sic.

6. Syfte och malgrupp
Syfta med ftirstudien iil att snappa upp iddet tankar och mttjligheter i rubriken "Viinern och
skargirden som en resurs" samt hur milgruppen staller sig till ett samarbete mellan
Itireningar, entreprendrer och Amils kommun.

Vidare skall en s€minarium hlllas vilket sydar till att ge tillfiille att mittas och utblta idd€r.
Seminariet skall ge inspiration ti1l och information om paketering inom tu.ism. "Vad kavs lor
att lyckas med paketering? Vilka lagar, regler och ftireskrifter stlr? DTAB er partoer och
kommer att leverera in sina synpunLier samt viss information kdng paketering inom turism.
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Milgmppen ltir studien ?ir deltagama pA mdtet den 2413 och aven andra entreprcniirer och
Itireningar mm som visat intresse ftir projektet. Denna utgdrs av ett antal fttreningar och
ertreprendrer i ett niirornride kring Amil.

7. Geografiskt verksamhetsomrade
Studien air riktad till en mdlgrupp som finns i niiromrlda king Amel och viine.n. Tilkanha
pa.tners finns i huwdsak inom detta omrade men aiven utarfor. DTAB ffnns i Hiverud.

8. Projektets mil
Fdrstudiens mel iir att kartlitgga melgnrppens id6er och tankar king rubriker "Vanern och
skergirden som en resurs" saml hur melgruppen stliller sig till ett samarbae mellan
iiireningar, entreprendrer och Amlls kommun.

Vidare iir melet att genomfbra ett seminaruim dllr milgruppen mots och far inspiration och
utbildning kring paketering inom turism.

Projektet skall ge melgrupper mdjlighet an pe egerhand gitra studiebesdk. Ett i
Tdssebecksskiirgerd. Passagerarbiten m/s V?inervSg erduder varje dellagare en gratis resa
enligt turlistan 2009. Det andra studiebesdk€t brleggs till Lurit och dess skiirgerd. Ett rredje
studiebesdk i skiirgirden lring Rotaisund planeras att genomftiras tillsammans med
sjiir?iddningen i Am6!.

Milgruppen skall fe ange vilka kanaler som de anv?inder lor att kommunicera med sina
lrlnder och de skall ocksi fi konkretisera vilka ftir?indringar de vill ha pe offentligt
finansierade hemsidor si som rttY\.a!]aLss', y}rry dAldald.sgu med flera. Vidare skall de te
Iiiresle nya satt att kommunicera med kunder/medlemmar.

Inv€ntering av dagens produktutbud skall gites och vara ett und€rlag ftir vidare arbete med
paketering. Projektet skall svaxa pi tigan: Vilka produkter finns idag? Vilka produtcer
saknas iiir att skapa kompletta paket? Vilka leverantorer saknas idag?

De framtida ndlen fdr s€nare proj€h er:
A Oka turismen i omridet genom att forma "paketresoi'.
B Altrahera fler att bo och verka i vir kommun genom att dka tillgengligheten till skiirgerden
och matjligheter till sjit- och sk?irgerdsaktiviteter.

Melgruppen kommer att intervjuas och svaren pe fregoma utgor empirin i undersokningen
och kommer att analyseras av en gmpp besteende av Projeldleda.e4 sam representanter Aen
DTAB och Amils kommun. Gruppen kommer vidare att foresla miijliga vagar ftir att tA d€
uppstellda melen:
Oka intiiliterna ften turismen och forbe$ra brutsaftningarna fttr bediv och skargirdsakiviteter
lor dagens och fiamtid4 ny4 kommuninvanare. Resultatet sammanstzills av projektledaren
och redovisas i en skriftlig rapport.
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L Genomforande med tidsplan
Denna lorstudie skall innehilla enskilda besdk med entreprendrsr besttk pe khbbmdtet.
Kvalitativa intervjuer kanske kan vara en l implig unders6kningsm€tod. Forslag pi frigor
finns i bilaga L Projektl€daren kommer att tillsammans med medfinansiererna: Amils
kommun och DTAB kommer att revid€ra fregorna i ett tidigt skede av projeldet.

Klubbar och entreprerdrer legger in sin egen albetstid i projektet. Detta ko rmer att ske under
juni, juli och augusti. Se finansieringsplan.

Projektet stracker sig frin maj till september 2009. Intervjuer skall genomforas uaderjuni, juli
och augusti. SarnmaNtiillning och analys genomfiires i slutet av projekttiden. Den skiftliga
Iapportgn beriiknas vaxa kl&r i september 2009.

Seminariet planeras att hillas i sepember/oktober 2009. Hii. fer melgmppen tillliille att motas
ftir att delge varundra erfarenheter frSn den gingna sasongen. Syftet iir och fer inspinlion och
utbildning king paketering ioom turism. Resultatet av undersokningen presenteras pe
seminariet och vi funderar tillsammans oi hu. vi skall arbeta vidare i framtiden.

Studiebesdken planseras att genomftiras i slutet av augusit eller bdrjan pe september.

10. Plan fdr hur resultatet ska spridas
Resultatet skall spridas till deltagama via den lista med mailadresser som Magnus Nilsson har
lagt upp. Vidare skall resultatet spridas ut till liireningars medlemmar via klubbens evenluell
kanslist. Resultatet skall ocksi anslis pi loreningarnas informationstavlor i klubblokalen.
Information om projektet skall ocks6 finnas pe y1!!.a!sa1-s!.

11. OvergAng till ordinarie verksamhet
Detta projell ?ir en fttrstudie till ett framtida projekt vars mil skall vala tvedeht. A Oka
turismen i otnradet genom att forma "paketresor". B Oka tillgangligheten till sjdliv och pe sa
vis attrahera fler att bo och verka i omridet. Vi satsar pe besdksniiringen och livskvalitd i
huvudsak. Ur denna satsning kanske ocksA fl€r ldretag uppstar. T.ex. har vi fa fttrctag som ?!r
paketerare och eterftirseua.e av pak€resor.
Om sk?irgirden exploateras pe detta satt af det laltare att kontroll€ra att utbyggnad sker i
samklang med djur- och v,ixlliv och pe ett ekologisld t\4llbart sett.
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Noter
(Projektledaren faktureras lor sina uppdrag enligt ofert. Soneras under "Owiga kostnadei' i
budget.)
1. Ideellt arbete: Entreprendrer intervjuas enskilt king studiens forskningsfrtga. Deltagama
legger in en arbetstimme ideellt i projektet genom att svara pe fregorna projektledaren deltar
pe fiiredngsmdten fttr att s{ika war pa forskningsfragan Arbetstiden ftir projellledaren med
fttrarbete och efterarbete beddms ti we timmer per intervjutillQille. Ofentliga resurser: En
annaa del av malgnrppen ar kommuoaostiillda irtervjuas enskilt hing studiens
forskningst6ga. Amils kommun och DTAB liigger in resurser i projektet i fo.m av an$elldas
a6ersdd.

12. Kostnadsbudget
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2. Projeld€daren ster ftir planering genomliirande av ett seminarium 6r paketedng inom
tu.ism fiir tnilguppen. Offentliga resurser: Amels kommuns deltagare, DTAB ldeellt arbete
sker genom att entreprendrer och fttreningar deltar pi seminariet som varar i ca 2 timmar.
3. Ett studiebesttk till Luid och eller Kistinehamts sktugerd planeras. 15000 1r ft)r resa med
m/s Viinervig inkl lunch. Se offert frin Magnus Nilsson till Amils kommun.
4. Empirin sammaNtells av projekdedaren fdr att kunna analyseras.
5 . Resultatet analysems av "Analysgruppen" i vilken projektledare och Sten Nilsson utgdr
"dlriga kostnad€r" om 1200 kr. Studien samman$alls och resultatet av fiirstudien sprids via
mail av projektledaren Offentlig resurs: Amels kommun samt DTAB.
6. Fdr planering och att sprida information kommer mail och mobiltelefon att anvandas av
bide projekledare (dwiga kostnader) och deltagare (ideellt arbete). Information om SERA
kommer att l2iggas ut pi urlr amal. se. Fdmlag pe fttrbaftringar fren deltagare skall, om det
gir, genomloras direl:t av projektledaren. Offentlig resurs: AmiJs kommun; Tommy Jingfors
och H{kan Jalryd. Ideellt arbete: Fdreningar och ettr€prenOrer skall precisera vilka
Iiiriindringar de vill ha samt ta fram lempligt material.
7. Ofentlig resurs: Amils kommun tir projekegare och skdter ekonomi och viss
administration.
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13. Finansieringsplan
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14. Bilagor

Bilaga I
Forlag p6 intervjufr igor:

Hur skall vi itka intektema fren turismen?

Hur skall vi lorbalttra ftirutsettningama fttr bitliv och skiirgirdsaktiviteter?

Ser du behov till loriindringar giillande turism och skiirgfudsliv?

Vilken betydelse har goda fdrutsdttningama lor bitliv och skiirgirdsaktivit€ter..
... ftr dig?
. . . ditl foretag/forening?
. . .lor att fi fler medlemmar/kommuninvinare?

Varftir kom du pa md&t?

Varft)r va.. du ifircsserad av att komma pe m(j,tet?

Hur vill du att vi jobbar vidare med detta?

vad tror du ?t famgengsfatlorer ldr att uppni dina rnil?

Vad tlor du zir framgengsfaktorer fdr att n]'ttja skairgArden som en resurs pe biista safi?

Hur kainner du inftir att sarnarbeta med andra?

Hur kanner du inltir att samarb€ta med erfreprendrer i samma bransch?

Hur kzinner du infiir att samarbeta med entreprendrcr som erbjuder samma produkter som ni?

Hur kzi.ner du inlitr att sanarbeta med entreprendrer i en annan bransch?

Hur kiinner du infttr att samafteta med Am8ls kommun?

Hur kzinner du inltir att samarbeta med andra kommuner?

Hur kinner du inlor att samarbeta med DTAB?

Hur kiinner du inft)r att samarbeta med andra aktcircr i Dalsland?

Vilka iir dina samarbetspartne.s. . -
1 Lokalt ?
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2 Regionalt?
3 Nationellt?
4 Intematiorcllt?

Vilka samarbetspartners vill du ha...
I Lokalt ?
2 Regionalt?
3 Nationellt?
4 Inte.nationellt?

Vilka produkter kan du idag tenka dig att leverera in i ett "paket"?

Hur ser du pe 6kad b€sdksfrekvens till Dalsland? (Fdrdelar?/Nackdelar)

Hur ser du pi okad bes<iksfieL-vens till Am6ls kommun? (Fdrdelar?,Nackdelar)

Hur ser du pi <ikad besrrksfrekvens till din verksamhet&lubbstuga./<i? (lordelar?,4.lackdelar)

Vad vill du uppni genom ett samarbetet

Vilka ftirdelar ser du med ett samarbete?

Vad tror du iir Aamgengsfakorer litr ett samarbete?

Vilka iir hindren lor ett sama.bete?

Vad anser du om Am61s kommuns hemsida: qtrLa:!ll4L!9 som infokanal jiir dina kunder?

Vad arser du om mengden information pi y^r!,a]l:!a-! sq?

Vad anser du om upplagget/sorteringen pi u rvu. amal se?

Vilka kanaler anviinder ni lor att kommunicera med sina kunder/medlemmar?

Konkretisera vilka ftriindringar ni vill ha pi offendigt finansierade hemsidor sA som
1111tLautalse, y1,n.,.v dalsland qg11 med flera.

Vilka nya satt att kommunicera med kunder/medlemmar finns det?

Bllaga 2

Dalslandskonstnal!f 6renhg
Oa,lrai,

NibLonnid

KatannaGip

John Chrid.r Arynl€son
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Sa alrsw.t{r GorZlrrr"J

sjodddningen
Sportliskehaner Amal
spodfck€chader Amal

Saffle Amal Dyksrltubb
Mlla Omils Bed and Bre6kta6l
Villa Orn56 Bed and BreaKast
VuxeBkotan, AAF, AMS

Anab Har'lverksmrc€uln

Biryilt. N)€ttdm

f4a9nus Nilsson

Bilgila Backsllom

Bo Ob€rg
Amab Sloldare och konsthadvo.l€re Tddis Lundgren
Amals Sl6ldare och konsthanlverlGre Rolf Klilbnds
Aneb sbjd.rc och konsthanlv6rkare Mait M.gnuson
AmabSbjdareochkonsthantverkare Berlil Fryklind
Arnnb s|6jdare och koFthantskare Mariann K4ler
Fdljande har visat intresse men deltog ei pe
m&er d€n 23,14
Advenlue TEvels Dalsbnd

oarslandE gsstsiveri

E.J. Fishing
E$enc€ Heba skonhel

Nol auite

Sorknalt€rE Vildmarksguide

Animmen nskevaf dsrdrening


