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På landet, i staden och mittemellan - här kan företag gro och växa. Precis som för 
tusen år sedan. och i tusen till. För där människor trivs blomstrar affärerna.
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Sammanfattning

Skara kommun ska fram till 2020 arbeta med strategisk näringslivsutveckling genom ett  
antal kortsiktiga och långsiktiga fokus. Det övergripande målet är fler arbetstillfällen och 
ökad sysselsättning.

FOKUS PÅ KORT SIKT

FOKUS PÅ LÅNG SIKT

• Fånga upp behov och identifiera tillväxthinder
• Stärka dialogen mellan kommun och näringsliv
• Attrahera rätt utbildad arbetskraft till kommunen
• Ta fram en modell för kompetensförsörjning
• Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag

• Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag
• Arbeta för hållbar landsbygdsutveckling med fokus på gröna näringar
• Stimulera entreprenörskap och intraprenörskap
• Attrahera extern finansiering 
• Marknadsföra kommunen som etableringsort

”Fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning”

STRATEGISKA MÅL 

• Fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning
• Fler nystartade företag
• Höjd utbildningsnivå 
• En attraktiv kommun
• Sveriges bästa dialog mellan kommun och näringsliv
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Syfte och bakgrund
Skara kommun har tagit fram en näringslivsstrategi för att kunna kanalisera/prioritera resur-
ser för tillväxt och utveckling. Strategin utgör det huvudsakliga verktyget för samarbete och 
samverkan mellan kommunen, näringslivet och arbetsmarknadens aktörer. 

Strategins syfte är att utifrån satta mål arbeta för en ökad sysselsättning och gott samarbets-
klimat mellan kommun och näringsliv. Strategin ligger också som grund för samverkan med 
regionala aktörer och andra kommuner.

Aktualitet

Strategin har antagits av kommunstyrelsen den 26 april 2016. Strategin ligger till grund för 
den årliga verksamhetsplanering som kommunen och berörda förvaltningar gör. 

 

Utgångspunkter
Skaras näringslivsstrategi tar sin utgångpunkt i Västra Götalands strategi för tillväxt och ut-
veckling i Västra Götaland 2014-2020 2020 (efter detta benämnd som VG 2020). VG 2020 
är den gemensamma vägvisaren för Västra Götalands utveckling. VG 2020 har tagits fram 
av Västra Götalandsregionen och kommunerna via kommunalförbunden och har starka 
kopplingar till EU´s strategi för tillväxt, Europa 2020. Målet är att invånarna i hela Västra 
Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. 

VG 2020 består av 32 prioriterade frågor inom ramen för fyra teman och nio områden. 
Skaras näringslivsstrategi fångar upp de prioriterade områden i VG 2020 . Strategin omsät-
ter dessa i fokusområden, strategiska mål och aktiviteter där kommunen är enskild huvud-
man eller samverkar med andra parter inom privat- och offentlig sektor. Ambitionen är att 
tydliggöra kommunens ansvar och roll i arbetet med att stärka Skaras kommuns näringsliv.
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En ledande kunskapsregion
1.1 ”Ett gott” klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande
1.2 Regional kraftsamling kring styrkeområden för internationell 
      konkurrenskraft

En region för alla
2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan 
      utbildning och arbetsliv
2.2 Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft
2.3 Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet

En region där vi tar globalt ansvar
3.1 Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan
3.2 Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer

En region som syns och engagerar
4.1 En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga        
      och delaktighet
4.2 Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden

TEMAN OCH OMRÅDEN I VG 2020
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Innehållet i näringslivsstrategin hänger också samman med andra strategier och program 
som finns eller håller på att arbetas fram i kommunen, till exempel Skara kommuns över-
siktsplaner, bostadsförsörjningsprogram, handelsstrategi, landsbygdsstrategi, integrations-
strategi och miljöstrategi.

Strategin är en del av Skaras varumärkesplattform och Vision 2025 som handlar om att alla 
invånarna i kommunen att vara nöjda med att leva och bo. Visionens mål är att 2025 ska en 
välfärd med god kvalitet vara självklar. Visionen sätter också fingret på fyra utvecklingsom-
råden där Skara har extra stor potential. Vi ska ha mod att prioritera och lägga kraft på det 
som behövs, nu och framåt.

• I Skara är vi stolta
• Livsstilen som konkurrenskraft
• Vi främjar entreprenörskap
• Självklart hållbart

Regionala aktörer

Utveckling av näringslivet i Skara sker i relation till aktörer på regional och delregional nivå. 
I Västra Götaland finns två offentliga aktörer på regional nivå, Länsstyrelsen och Västra 
Götalandsregionen. Ansvaret för de så kallade tillväxtfrågorna ligger huvudsakligen på 
Västra Götalandsregionen. Västra Götaland är uppdelad i delregioner, där Skaraborg med 
Skaraborgs Kommunalförbund är en.  Skaraborgs Kommunalförbunds uppdrag är att stär-
ka Skaraborg genom att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet, samt 
att ta tillvara medlemskommunernas intressen och främja samverkan mellan dem i syfte att 
bidra till ett effektivt resursutnyttjande. Kommunalförbundet stödjer så kallade interme-
diärer, det vill säga aktörer som i sig lämnar stöd till näringslivet genom att bland annat ha 
tillgång till forskning och utveckling.

IDC, Connect Väst, Gothia Science Park och ALMI företagspartner är några exempel på 
regionala stödaktörer kopplat till tillväxt och näringsliv.
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Näringslivet i Skara

Med nästan 2000 registrerade företag inom olika branscher har Skara kommun en omfat-
tande och mångsidig företagsamhet. Mat (gröna näringar), transporter och logistik, handel, 
kultur, nöjen och musik är viktiga branscher för Skara. 

I Skara kommun finns många småföretag som skapar arbetstillfällen. Drygt 90 % av aktie-
bolagen i Skara har upp till nio anställda. 

Jula, IAC och Scan är tillsammans med kommunen de största arbetsgivarna. 

Branschgrupp
Antal 

företag
Antal 

anställda

Netto- 
omsättning 

(tkr)

Handel, parti och detalj 113 1623 6 690 959

Tillverkning 53 1277 3 961 452

Transport, magasingering, kommunikation 36 294 661 858

Företagstjänster, fastighets- & uthyrnings-
verksamhet

198 283 536 097

Byggverksamhet 50 281 536 097

El, värme och vattenförsörjning 16 51 518 714

Jord och skogsbruk 40 107 262 640

Samhälleliga och personliga tjänster 42 137 158 434

Hälso- & sjukvård 21 96 136 262

Hotell och restaurang 23 124 102 918

Utbildning 10 38 26 929

Finansiell verksamhet 16 5 6759

Utvinning av mineral 1 0 1484

Branschtillhörighet saknas 67 11 12 969
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Gröna näringar
I Skara finns den gröna sektorns största kunskapsaktörer såsom Hushållningssällskapet 
(HS), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Biologiska Yrkeshögskolan (BYS), Uddetorps-
skolan, Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Agroväst.

Över 20 % av arbetstillfällena i kommunen är beroende av de areella näringarna. Gröna 
näringar spänner över många branscher allt från primärproduktion inom jord och skog till 
livsmedelsförädlande företag, hästnäring, besöksnäring, handel och transporter.

Handel
I Skaras stadskärna finns små och medelstora unika butiker. Skara har två externa handels-
områden varav området vid Coop har stor utvecklingspotential. I Skara finns även ett antal 
större aktörer inom näthandel. Handelsutvecklingen kanaliseras till stor del genom centru-
morganisationen MEGA där kommunen, fastighetsägarna, handeln och övrig servicenäring 
tar ett gemensamt ansvar för utvecklingsarbetet.

Besöksnäring, kultur, musik 
Skara har en stark position inom besöksnäring, kultur, natur, outdoor och musik att bygga 
på för företagsutveckling. 

Med tillgång till utbildningar/kompetensutveckling inom entreprenörskap och internatio-
nella nätverk utvecklar vi de kända besöksmål och varumärken som utmärker Skara, både 
nationellt och internationellt; Skara Sommarland, tranorna vid Hornborgasjön, musikpro-
duktion, Axevalla och Varnhem/Valle-området

Skara kommun verkar för att stödja företagsutveckling och entreprenörsskap för nya arbe-
ten inom dessa näringar.

Tillverkande industri
Skara har en anrik industrihistoria. Här finns process- och verkstadsindustri där råvaror 
som exempelvis livsmedel och plast förädlas. Här finns även industrier inom plåtbearbet-
ning och skärande bearbetning. Flera företag har en hög tekniknivå även med internationel-
la mått mätt.  

Infrastruktur och distribution
I Skara möts E20, som löper mellan Stockholm och Göteborg och riksväg 49. Inom en 
halvtimma går det att nå 225 000 invånare, inom 40 mil nås 80% av hela Sveriges befolk-
ning och dessutom de nordiska storstäderna Oslo och Köpenhamn.

Kommande insatser på infrastruktur runt Skara ska göra det enkelt att ta sig till kommunen 
med både bil och buss.
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Samarbetsforum i Skara

Näringslivsrådet
Näringslivsrådet verkar för ett bättre företagsklimat i Skara med omnejd. Målet är att ha 
Sveriges bästa dialog mellan kommun och näringsliv. I Näringslivsrådet diskuteras både 
större och mindre frågor för att i alla lägen verka för att Skara blir den kommun dit nya fö-
retag naturligt söker sig och befintliga företag kan växa. Näringslivsrådet jobbar strukturerat 
och i nära samarbete med kommunens medarbetare. 

• Näringslivsrådet ska känna en stor delaktighet i kommunens långsiktiga näringslivs-
• politiska prioriteringar
• Skall verka i samråd med politiker och tjänstemän för kommunens bästa
• Skall verka för att företagarna, tjänstemännen och politikerna skall ha samma bild av 

näringslivsklimatet i kommunen
• Skall bidra till att skapa bra kontaktytor där många kommer till tals och känner sig 
• delaktiga på olika sätt
• Vara ett forum för dialog och en plattform för frågor där näringsliv och kommun 
• samverkar
• Verka för ett positivt näringslivsklimat
• Aktörer

MEGA
Skara handel och centrumföreningen MEGA arbetar tillsammans för att skapa en mer 
levande stad. MEGA arbetar med att utveckla arbetet inom sina fokusområden:
• Marknadsföring
• Etablering
• Gestaltning 
• Aktivitet

Företagarfrukost
Varje onsdag anordnas företagarfrukost på Jula hotell och konferens. Frukosten är öppen 
för alla företagare och representanter från kommunen. Här kan man träffas på ett mer 
informellt sätt. Ca 6 gånger om året anordnas ”Företagarfrukost Special” där vi antingen 
bjudit in någon föreläsare eller vi besöker något företag på plats.
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Fokus och strategiska mål
Skara kommun ska fram till 2020 arbeta med strategisk näringslivsutveckling genom ett 
antal kortsiktiga och långsiktiga fokusområden. Inom varje fokusområde finns formulerade 
strategiska mål. Det övergripande målet är fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning. 

FOKUS PÅ KORT SIKT

FOKUS PÅ LÅNG SIKT

• Fånga upp behov och identifiera tillväxthinder
• Stärka dialogen mellan kommun och näringsliv
• Attrahera rätt utbildad arbetskraft till kommunen
• Ta fram en modell för kompetensförsörjning
• Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag

• Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag
• Arbeta för hållbar landsbygdsutveckling med fokus på gröna näringar
• Stimulera entreprenörskap och intraprenörskap
• Attrahera extern finansiering 
• Marknadsföra kommunen som etableringsort

STRATEGISKA MÅL 

• Fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning
• Fler nystartade företag
• Höjd utbildningsnivå 
• En attraktiv kommun
• Sveriges bästa dialog mellan kommun och näringsliv
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Fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning

Fokus på kort sikt
• Fånga upp behov och identifiera tillväxthinder
• Ta fram en modell för kompetensförsörjning

Fokus på lång sikt
• Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag
• Arbeta för hållbar landsbygdsutveckling med fokus på gröna näringar 
• Marknadsföra kommunen som etableringsort

Framtidens arbetstillfällen skapas till stor del i de små och medelstora företagen. Närings-
livsarbetet ska därför bedrivas med befintligt företagande som bas för etableringar och 
nyföretagande och med ett fokus på både inflöde av nya företag och förnyelse inom det 
befintliga näringslivet. 

Utgångspunkten är att fler ska ha möjlighet att försörja sig själva och att kommunen stödjer 
företag som vill etablera och anställa. För att insatserna som direkt berör utlandsfödda 
kvinnor och män ska bli träffsäkra behövs ett nära samarbete med vuxenutbildningen, 
arbetsförmedlingen och övriga stödaktörer. 

Fler nystartade företag

Fokus på kort sikt:
• Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag

Fokus på lång sikt:
• Stimulera entreprenörskap och intraprenörskap

Skara och Skaraborg präglas av ett näringsliv vars struktur är under omvandling genom 
målmedvetet innovationsarbete, skapandet av nya branscher och utveckling av traditionella 
näringsgrenar som industri, lantbruk och vård. För att behålla konkurrenskraften behöver 
fortsatt strukturomvandling ske, detta för att företag ska ta sig högre upp i värdekedjan. 
Nyföretagande inom nya branscher och kunskapsområden är viktigt för att Skara och Ska-
raborg ska möta de nya marknaderna och utveckla ett mer diversifierat näringsliv och i det 
kunna öka sysselsättningen. 

För att Skara och Skaraborg bättre ska kunna möta utmaningar och ta vara på möjligheter 
som en globaliserad och strukturomvandlad värld för med sig, så måste förutsättningar för 
kvinnor och män att utveckla och använda sin entreprenöriella kompetens vara goda. En 
viktig del i detta förändringsarbete är utbildningssystemet. 

Att få fler kvinnor och män att starta nya företag är högt prioriterat som en del i att säker-
ställa en hållbar utveckling och arbete åt fler. 
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Höjd utbildningsnivå

Fokus på kort sikt
• Attrahera rätt utbildad arbetskraft till kommunen
• Ta fram en modell för kompetensförsörjning

Bristen på arbetskraft med rätt kompetens är ett tillväxthinder för företag i Skara såväl 
som i andra kommuner av liknande storlek. I Skara kommun finns också en relativt hög 
arbetslöshet samtidigt som det finns en arbetskraftsbrist. Omfattningen av och kvaliteten 
på kopplingar mellan utbildning och arbetsliv är en central fråga för att minska utanförskap, 
diskriminering och för att stärka integrationen. Den resurs den ökade mångfalden innebär 
måste tas tillvara och långtidsarbetslösa ungdomarnas koppling till arbetslivet måste stärkas. 
En viktig del i det näringslivsstrategiska arbetet är att genom olika insatser försöka minska 
kunskapsgapet mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft. 

Fler företag tar också själva initiativ för att lösa matchningen. Omvärldskoll på matchning 
och kompetensförsörjning, företagens behov och hur de offentliga strukturerna för tillväxt, 
sysselsättning och utbildning hänger ihop och går isär är viktiga ingångar i arbetet med 
kompetensförsörjning ochh matchning. En viktig del i samverkan är att diskutera vad som 
bör vara företagens roll och vad kommuner och regioner bör göra. 

Utbildning Skaraborg
Kommunerna I Skaraborg samverkar kring utbildning genom ett måldokument kallat 
Utbildning Skaraborg. Det innefattar i sin intention alla utbildningsväsendets skolformer så-
som förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildningar 
och yrkeshögskola med kommunal huvudman. Intentionen konkretiseras genom att en 
helhetssyn genomsyrar Utbildning Skaraborg. Områden som särskilt lyfts fram är samarbe-
te inom forsknings- och utvecklingsfrågor, studie- och yrkesvägledning samt överlämning 
mellan samt överlämning mellan olika skolformer. Det är av vikt att samverkan med univer-
sitet och högskolor ökas för att genom hela utbildningssystemet skapa en grund till högre 
utbildning. 

Övergripande syfte med Utbildning Skaraborg är att ge invånarna i Skaraborg en kvalitativt 
god utbildning, som gör Skaraborg till en attraktiv region att studera och leva i. I alla beslut 
sätts elevens bästa i fokus. Utbildningarna ska hålla god kvalitet, vara resursoptimerade och 
grundas på valfrihet och arbetsmarknadens behov.

Förutom samverkan inom Utbildning Skaraborg, ska målen även vara styrande för respekti-
ve kommuns arbete.
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Kopplingar mot Vision 2025

Vi främjar entreprenörskapet handlar om att skapa kulturer och 
strukturer för kreativitet och handlingskraft i Skara. Vi ska utveckla våra 
förmågor att stödja initiativ i kommunen. Vi ska medverka i en god 
dialog med näringslivet och invånare i Skara. Särskilt fokus ska vi ha på 
barn och unga och grön innovation och landsbygdsnäringarna.

Självklart hållbart handlar om hela Skara ska må bra. För det krävs ett 
medvetet arbete med alla tre perspektiven av hållbarhet; ekologisk, social 
och ekonomisk. Vi ska utveckla vanor som gör oss till föredöme genom 
att skydda miljö och använda naturresurser effektivt, ta tillvara på lokala 
varor och tjänster och låta alla invånarna delta i samhället, oavsett 
bakgrund och stil.
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En attraktiv kommun

Fokus på lång sikt
• Arbeta för hållbar landsbygdsutveckling med fokus på gröna näringar
• Marknadsföra kommunen som etableringsort

För att stimulera företagsamhet och tillväxt behöver Skara kommun ge stöd och service till 
befintliga företag/organisationer, stärka varumärket för kommunen som etableringsort och 
stimulera nyföretagande. För att lyckas full ut med att skapa en attraktiv kommun krävs ett 
nära samarbete och delat ansvar mellan kommun, näringsliv och befintliga organisationer.
För en stark fortsatt utveckling krävs en utbyggd infrastruktur för utveckling, exempelvis 
forskning- och innovationsmiljöer, som kan möta behov inom olika branscher och kun-
skapsområden. Det skapar möjligheter för nya produkter, tjänster och företag och bidrar 
därmed till förnyelse och tillväxt i befintliga näringslivsstrukturer och i nya branscher.

Sveriges bästa dialog mellan kommun och näringsliv

Rubriken är den målsättning som näringslivet via näringslivsrådet själva satt och det målet 
är även sedan tidigare förankrat politiskt. Näringslivsrådet och MEGA kan verka som re-
missinstans i både stora och små frågor men framförallt, tillsammans med övriga näringsli-
vet vara med och driva stadsutvecklingen på en bredare front. Kommunen kan tillsammans 
med näringslivet utnyttja stadsutvecklingen som ett verktyg för att skapa hållbara affärs-
möjligheter och arbetstillfällen genom att företag i samarbete med det offentliga/kommu-
nen levererar lösningar på miljömässiga och sociala utmaningar. Det handlar om att skapa 
innovationsplattformar.

Näringslivsstrategin ska genom speciella insatser bidra till jämställdhet och integration. Ska-
ra kommun kommer i samtal med företag och andra aktörer lyfta den utvecklingspotential 
som ligger i ett systematiskt jämställdhets- och integrationsarbete. 

”Näringslivsstrategin ska genom speciella 
insatser bidra till jämställdhet och integration”
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Uppföljning
Årlig uppföljning av målen sker genom nyckeltal och statistik som inhämtas från följande 
instanser:

Statistiska centralbyrån (SCB) är en myndighet i Sverige som producerar statistik

Arbetsförmedlingen (AF) är en myndighet som ansvarar för statistik och prognoser 
kopplat till lediga platser, antal arbetssökande mm.

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK), mäter bland annat andelen förvärvsarbetande i 
kommunen

Nyföretagarbarometern

Handelsindex är ett mått på hur handeln lyckats i en kommun i jämförelse med andra 
kommuner. Ett handelsindex på 100 visar att det är lika stort utflöde som inflöde, det vill 
säga att det invånarna handlar i andra kommuner, kompenseras fullt ut av det som besökare 
handlar i den egna kommunen.

Insikt är ett webbverktyg som Skara kommun själva äger och undersökningen pågår fortlö-
pande. Skara kommun skickar ut en enkät till de som fått beslut eller haft tillsyn inom något 
eller några av myndighetsområdena:
• Brandtillsyn
• Bygglov
• Markupplåtelse
• Serveringstillstånd
• Miljö- och hälsoskydd

Företagsklimat
Skara kommun rankas tillsammans med andra kommuner genom Svenskt näringslivs 
företagsklimatundersökning som baseras på 3 block där varje block värderas lika mycket.
Ett basblock med sex statistikfrågor:
• Marknadsförsörjning
• Kommunal skattesats
• Entreprenader
• Andel i arbete
• Företagande
• Nyföretagande

Enkätsvar från företagarna (11 frågor):
• Attityder (5 frågor)
• Kommunal service till företagen
• Konkurrens från kommunen
• Infrastruktur (2 frågor)
• Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens

Företagens sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet 
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Tusen år har gjort oss kloka.
Och nyfikna på framtiden.


