


1 Kort om stöden – och hur 
vi /RVN ligger till med 
beslut
2. Scenarioplaneringen –
vart vi jobbar i just nu. 
3.Påminnelse ”vänner 
kampanj” –
filmvägen…………
4. Tack för att du kom,
5. Länsstyrelsens 2 meter
6. Solstolskampanj.
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•







MSB ska skapa en sida på Krisinformation.se 
som riktar sig till turister, säsongsarbetare och 
alla andra som reser in i Sverige.

Sidan ska vara klar inom två veckor.

Svenskar får inte resa mer än två timmar, 
samtidigt som andra får komma hit från andra 
länder. Hur ser du på det?
– Jag förstår att man kan tycka att det är 
konstigt, men jag tror inte riskerna för 
smittspridning i Sverige är jättestora. 
(…)
Jag hoppas att man landar i en gemensam 
strategi kring hur man resa i Europa i sommar.

Ny sida på 

krisinformation.se på gång





SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT VARA MED:

• Spela in en mobilfilm med kameran riktad mot dig själv.

• Filmen ska var maximalt 1:30 minuter lång (max 1 min 

om du lägger ut via Instagram)

• Titta i kameralinsen när du talar.

• Spela in filmen i horisontalt läge.

• Ladda upp filmen på Facebook med en personlig 

hälsning från dig

och hashtaggen #stoltahögakusten.



1. BESÖKSNÄRINGSFÖRETAGEN BEHÖVS. 

Tittarna ska förstå att just ditt företag spelar roll i deras 

vardag. Några frågor du t.ex. kan beröra:

• Hur har pandemins framfart påverkat din verksamhet? 

Var ärlig, men undvik att ta på dig ”offerkoftan”.

• På vilket sätt gör din verksamhet skillnad för 

lokalbefolkningen? (Arbetsplatser, attraktivitet, 

måltidsupplevelser, evenemang etc.)

• Hur viktigt är det för ditt företag att turister kommer till 

Höga Kusten sommaren 2020?



1
2. OMTANKE OM OCH LÖFTE TILL HÖGA KUSTEN.

Tittarna behöver få känna att du värnar om deras, 

gästernas och din personals trygghet. Du kan t.ex. 

förmedla:

• att du självklart kommer följa myndigheternas råd

• att (ev. hur) du tanker anpassa verksamheten i 

sommar för att värna om alla

• ett löfte till Höga Kustenborna att du inte kommer göra 

något som äventyrar deras trygghet



3. TILLSAMMANS MOT EN LJUSARE 
FRAMTID.
I detta läge vill vi alla känna hopp 
och kunna se fram emot en bättre 
framtid. Avsluta med några 
hoppfulla ord och önskemålet om 
att vi alla tillsammans kan säga 
välkommen till ett tryggt och säkert 
Höga Kusten i sommar.












