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Handlingsplan till Landsbygdstrategi 2016-2020

Skara kommun har tagit fram en landsbygdsstrategi för att visa på hela kommunens betydelse 
för framtiden. Strategins syfte är att sätta upp mål för de utvecklingsinsatser som behövs 
specifikt på landsbygden. Strategin åtföljs av denna handlingsplan för att göra strategin 
konkret. Handlingsplanen ligger till grund för den årliga verksamhetsplanering som kom-
munens förvaltningar och bolag gör. 

Handlingsplanen har antagits av kommunstyrelsen den 23 november 2016, § 228.

Mål Aktivitet Beskrivning /koppling Ansvar Tid Resurs

Skara kommun arbetar 
för att alla övergripan-
de kommunala beslut 
är landsbygdssäkrade

Framtagande av verk-
samhetsstöd

Ett stöd i form av en 
checklista ska gå att 
använda inom all kom-
munal verksamhet från 
och med 2017.

Näringsliv 
och 
Samhälle

2017 Inom 
be-
fintlig 
budget

Informations/utbild-
ningsträffar med alla 
förvaltningar och bolag 
angående landsbygds-
säkring.

Genomgång av hur 
checklistan för lands-
bygdssäkring praktiskt 
ska användas i kom-
munens verksamheter.

Näringsliv 
och Sam-
hälle

2017 Inom 
be-
fintlig 
budget

Skara kommun främjar 
ett öppet samhälle där 
mångfalden välkomnas 
på landsbygden och 
där kvinnor och män 
har samma möjligheter 
till utveckling och ett 
rikt liv.

Utveckla samverkan 
mellan Kultur-och 
fritidsförvaltningen och 
avdelningen för Nä-
ringsliv och samhälle 
kring vikten av mötes-
platser på landsbygden.

Kartlägga de mö-
tesplatser som finns 
utanför Skara tätort i 
avsikt att föra dialog 
med invånarna kring 
behov och utveckling 
för att få ändamålsenli-
ga lokaler, 
tillgängliga för alla.

Kultur 
och Fritid

2017 Inom 
be-
fintlig 
budget

Genomföra insatser för 
att ta tillvara ungdomars 
engagemang och intres-
se för landsbygden. 

Insatser i föreningar 
och inom skolan för 
att öka intresset för 
hembygden och dessa 
framtida möjligheter.

Kultur 
och Fritid

2017 Inom 
be-
fintlig 
budget

Åskådliggöra landsbyg-
dens möjligheter för bo-
ende och sysselsättning 
för invandrare som fått 
uppehållstillstånd. 

Konkreta aktiviteter 
som visar på hela 
kommunens möjlig-
heter till boende och 
sysselsättning. 

Näringsliv 
och Sam-
hälle

2017-
2018

Inom 
be-
fintlig 
budget

LIVSSTILEN SOM KONKURRENSKRAFT  (Attraktiv livsstil på landsbygden)
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Mål Aktivitet Beskrivning /koppling Ansvar Tid Resurs

Skara kommuns poli-
tiker och tjänstemän 
har väl fungerande och 
regelbundna kontakter 
med allmänheten och 
aktörerna på landsbyg-
den.

Dialogmöten/ rund-
vandringar på fyra 
platser utanför Skara 
tätort för att på plats se 
på saker som behöver 
utvecklas och åtgärdas 
för att få fungerande 
och attraktiva orter.

Ardala 2017
Eggby 2017
Varnhem 2017
Axvall 2017

Näringsliv och Sam-
hälle ansvarar för 
samordningen. Från 
kommunen med-
verkar politiker från 
kommunstyrelsen och 
berörda tjänstemän 
från Näringsliv och 
Samhälle, Service och 
Teknik och Kulturför-
valtningen. Återrap-
portering sker efter 
genomförda möten.

Näringsliv 
och Sam-
hälle

2017 Be-
fintlig 
budget

Informationsinsatser 
kring stödprogram 
inom EU som riktar sig 
till utveckling av lands-
bygden.

Information om utveck-
lingsinsatser som kan 
ske inom Leader Nord 
– Västra Skaraborg.

Kortfattad informa-
tion om de olika möj-
ligheter som finns, via 
kommunens hemsida.

Erbjuda vägledning för 
föreningar och företag 
som är intresserade av 
att arbeta med Leader-
projekt.

Näringsliv 
och Sam-
hälle

2017 Be-
fintlig 
budget

Skara kommun upp-
muntrar och möjlig-
gör för byggnation av 
olika boendeformer på 
landsbygden.

Genomförande av Skara 
kommuns bostadsför-
sörjningsprogram. 
Åtgärder i detta är:

Uppmuntra avstyck-
ning på privat mark på 
landsbygden genom 
kommunikationsinsatser 
och pilotprojekt

Ta fram en LIS-plan, 
landsbygdsutveckling i 
strandnära läge 

För att hitta områden 
som kan vara unika 
och attraktiva. Gynnar 
framförallt gruppen 
nya skaraborgare.

För att stimulera ny-
byggnation på lands-
bygden, i synnerhet 
där det finns teknisk 
och fysisk infrastruk-
tur på plats. Gynnar 
gruppen nya skarabor-
gare.

Näringsliv 
och Sam-
hälle

2017

2017-
2018

Be-
fintlig 
budget

Framtagande av de-
taljplaner och gestalt-
ningsprogram i Varn-
hem.

Näringsliv 
och Sam-
hälle

2017-
2018

Be-
fintlig 
budget

Marknadsföra Skara 
kommun som boende-
ort genom att medverka 
på mässor, annonsera i 
tidningar/magasin, på 
Skara kommuns externa 
web.

Kommunikationsavdel-
ning ska inom uppdra-
get att marknadsföra 
hela kommunen också 
se över om det behövs 
speciella åtgärder för 
landsbygden.

Kommu-
nikations-
avdelning-
en

2017-
2018

Be-
fintlig 
budget
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Mål Aktivitet Beskrivning /koppling Ansvar Tid Resurs

Skara kommun upp-
muntrar och möjlig-
gör för byggnation av 
olika boendeformer på 
landsbygden.

Öka samverkan med 
andra aktörer för att 
marknadsföra hela Ska-
raborg som ett attraktivt 
område att bosätta sig i.

Driva frågan inom ge-
mensamt plankollegie 
i Skaraborgs Kommu-
nalförbund.

Näringsliv 
och Sam-
hälle

2017-
2018

Be-
fintlig 
budget

Skara kommun stärker 
sin position som cen-
trum för utbildning- 
och utvecklingsinsatser 
för jordbruk och lands-
bygdsföretagande.

Vara delaktig i utveck-
lingen av området 
kring Green Tech Park 
med kunskapsintensiva 
företag och organisa-
tioner inom den gröna 
sektorn.

Delta i arbetsgrupper 
som finns för utveck-
ling av området.

Ha planberedskap för 
eventuella fysiska för-
ändringar i området.

Näringsliv 
och Sam-
hälle

2017 Be-
fintlig 
budget 

VI FRÄMJAR ENTREPRENÖRSKAPET  (Entreprenörskap på landsbygden)

Mål Aktivitet Beskrivning /koppling Ansvar Tid Resurs

Skara kommun främjar 
landsbygdsföretagande 
och entreprenörskap 
på landsbygden utifrån 
målen i kommunens 
Näringslivsstrategi 
2020.

Aktiviteter i enlighet 
med Näringslivsstrategin 
för Skara kommun. 

- Ta initiativ till möten 
mellan företag i Skara 
kommun som har 
anknytning till de 
Gröna näringarna.

Hjälpa till att starta 
nätverk mellan de 
aktörer som arbetar 
inom de Gröna 
näringarna.

Näringsliv 
och 
Samhälle

2017-
2018

Be-
fintlig 
budget
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SJÄLVKLART HÅLLBART!   (Hållbar landsbygdsutveckling)

Mål Aktivitet Beskrivning /koppling Ansvar Tid Resurs

Skara kommun värnar 
om ett rikt varierat 
landskap och en ökad 
biologisk mångfald. 

Aktiviteter i enlighet 
med miljöstrategi och 
VA-plan

Skara kommun har un-
der 2016 antagit en VA 
– plan med målen att 
trygga en god försörj-
ning av dricksvatten för 
alla och avloppssystem 
som inte förorenar  
vattendrag och natur.

Under 2017 kommer 
kommunen att behandla 
en Miljöstrategi som 
bl.a. tar upp frågorna 
kring landskapet och 
biologisk mångfald.

Näringsliv 
och 
Samhälle
Skara 
Energi

2017 - 
2018

Inom 
be-
fintlig 
budget

Skara kommun tyd-
liggör de lokala eko-
systemtjänsternas/ 
naturresursernas värde 
i kommunens fortsatta 
utveckling.

Ta fram ett kunskaps-
material om hur eko-
systemtjänsterna kan 
användas för att stödja 
en hållbar utveckling.

En inventering av vad 
det finns för kunskaps-
material inom området 
och en eventuell omar-
betning för att anpassa 
till förhållanden i Skara 
kommun.

Näringsliv 
och 
Samhälle

2017 Be-
fintlig 
budget

Skara kommuns in-
vånare och besökare 
ska ha tillgång till så 
konkurrenskraftiga 
digitala tjänster som 
möjligt, samt att 90 % 
av hushållen i Skara 
kommun har tillgång 
till/ska kunna bestäl-
la bredband med en 
kapacitet om minst 100 
Mbits/s år 2020

Genomföra kartlägg-
ning av mobiltäckning 
för hela kommunen.

Skara Energi AB, Fast-
bit AB och Vallebyg-
dens Energi Ekono-
misk förening, arbetar 
aktivt med utbyggnad 
av fiber i hela kommu-
nen.

Kommunikationsav-
delningen gör mätning 
av mobilteckning vid 
alla hushåll i kom-
munen. Resultatet 
används i diskussioner 
med leverantörer för 
mobila tjänster för att 
få fullgod täckning i 
hela kommunen.

Skara 
energi

Valle-
bygdens 
energi

Kommu-
nikations-
avdel-
ningen

2017-
2018

2017

Be-
fintlig 
budget
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Mål Aktivitet Beskrivning /koppling Ansvar Tid Resurs

Skara kommun arbe-
tar för att kvinnor och 
män, pojkar och flickor 
som bor på landsbyg-
den kan resa hållbart 
genom ökad tillgäng-
lighet till kollektivtrafik 
och ökad tillgänglighet 
och trafiksäkerhet för 
cyklister.

Tillsammans med andra 
aktörer se på möjliga 
utvecklingsinatser för 
att utveckla kollektiv- 
trafiken på landsbygden.

Låta delar av Skara 
kommun bli för-
söksområden till nya 
alternativ inom kollek-
tivtrafiken

Kollektiv-
trafik- 
strateg

2017-
2019

Be-
fintlig 
budget

Marknadsföra kollektiv-
trafiken på landsbygden.

Se över hur kommuni-
kationen kring kollek-
tivtrafik kan stärkas.

Kollektiv-
trafik- 
strateg

2017-
2018

Be-
fintlig 
budget

Genomföra åtgärder 
enligt antagen Cykelstra-
tegi.

2018 Cykelväg Varn-
hem – Axvall och 
turismskyltning vid 
Hornborgasjön

2020 Cykelväg Skåll-
torp-Skärv inkl  
cykeltunnel vid Axe-
valla hed (Trafik- 
verkets investering)

Näringsliv 
och 
Samhälle

2017-
2020

Be-
fintlig 
budget

Den kommunala vägpla-
nen hålls uppdaterad och 
ligger till grund för dia-
log och åtgärder i Skara 
kommun.

Årlig översyn och upp-
datering av kommunens 
vägplan.

Aktiv dialog med kom-
munalförbund, Tra-
fikverk och det lokala 
näringslivet vid revide-
ring av vägplanen.

Näringsliv 
och Sam-
hälle

Lö-
pande

Be-
fintlig 
budget
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Tusen år har gjort oss kloka.
Och nyfikna på framtiden.


