






















Förbundsstyrelsen, 22 februari 2019



Årsredovisning 2018



Viktiga händelser under året

• Skaraborgsdagen 2018

• Yrkesbyrån

• Överenskommelse om samverkan 
vid in- och utskrivningar vid 
sluten hälso- och sjukvård

• Nytt avtal avseende 
Naturbruksutbildningar

• Samverkan kring fysisk planering

• Avtal med Business Sweden och 
Business Region Skaraborg



Viktiga händelser under året

• Åtgärdsplan för vidareutveckling av 
förbundets arbete. Syftar till att öka 
tydlighet och transparens.

• Förslag till nytt arbetssätt och 
organisation. Syftar till att skapa 
enklare och tydligare organisation för 
effektivare arbetssätt.

• Ny ledning i förbundet. Per-Olof 
Hermansson går i pension, och Jan 
Malmgren tillträder.



Regional utveckling - Näringsliv

• Business Region Skaraborg har bildats genom avtal med 
Business Sweden. En gemensam tillväxtorganisation för att 
öka antalet etableringar i Skaraborg.

• ASSAR invigdes i mars 2018, med målet att etablera en 
ledande utvecklingsmiljö.

• VGR och SLU fortsätter samarbetet kring Gröna möten i 
Skara, i syfte att stärka de gröna näringarna.

• IDC, Gothia Science Park, Hållbara Skaraborg, SmartAgri, 
Catalyst – för smart och hållbar industri, är exempel på 
andra initiativ

• Besöksnäringen visar rekordsiffror 2018 – 236 000 
gästnätter HSV, + 2,3 %



Regional utveckling – Kompetensförsörjning

• Kompetensforum som strategiskt nav för 
kompetensförsörjning. Skaraborgsmodellen är 
framgångsrik och väcker uppmärksamhet i 
omvärlden.

• Två nya branschråd – IT-kompetensråd och 
Pedagogiskt branschråd. Nu finns nio arbetande 
råd.

• Samverkansmodell för kompetensförsörjning. 
Nytt treårigt projekt, startades under hösten.

• Fördjupad kompetenskartläggning, kopplad till 
resursbaser och kärnkompetenser. Samarbete 
med forskare vid Högskolan i Jönköping.

• Kompetensforumluncher. 



Regional utveckling – Kultur 

• Stärkt samverkan på kulturområdet. Även tvärsektoriellt genom 
LEONA, Team Barn och Unga, samt Regional utveckling och VGR.

• Aktivt deltagande från Skaraborg i framtagandet av Västra 
Götalandsregionens nya kulturstrategi, som ska gälla 2020 – 2023.

• Under 2018 pågick åtta projekt med total budget på 7 mnkr, vilket 
delfinansieras av tillväxtmedel från VGR. 

• Projekt KKN längs Kinnekullebanan utvecklar kulturella och 
kreativa näringar i fem Skaraborgskommuner.

• Bibliotek Mellansjö och Bibliotekssamverkan V6.

• Vart tog våra skulpturer vägen? Uppskattat projekt kring offentlig 
konst. Boken Konstvägar i Skaraborg.



Hållbar samhällsutveckling

• Under våren 2018 presenterade Trafikverket ny 
nationell och regional plan för infrastruktur. 
Utfallet för Skaraborgs del blev gynnsamt.

• Utbyggnaden av E20 går enligt plan, och andelen 
2+2-väg har ökat till 80%. Under 2018 öppnades 
den nya förbifarten vid Hova. 

• Strukturbild Skaraborg fortgår genom samverkan 
kring fysisk planering, i nuläget kring infrastruktur 
för hållbara bränslen, besöksnäring och 
exploateringsfrågor kopplade till Business Region 
Skaraborg.

• Åtgärdsvalsstudier kopplade till LA-regionen pågår, 
Hållbar mobilitet, Komiland, samt ny zonstruktur 
för kollektivtrafiken.



Kunskapsutveckling

• Måldokumentet Utbildning Skaraborg beskriver mål och en 
gemensam riktning för hela utbildningsområdet.

• Lärarutbildning bedrivs nu på Högskolan i Skövde, med 
Högskolan i Borås som utbildningsanordnare.

• Praktikverktyget har tagit fart och används.

• Antagningskansliet hade hög arbetsbelastning.

• Teknikcollege. Möjligheternas värld och InTek genomfördes. 

• Vård- och omsorgscollege. Omcertifierades under 2018. 

• Fullföljda studier – ett prioriterat område med flera satsningar. 
En skola för alla, Vägledning för livet och Skaraborgsbyrån är 
exempel på projekt.



Välfärdsutveckling

• Ett prioriterat mål inom välfärdsområdet är att 
stärka kunskapsstyrningen för en likvärdig och jämlik 
vård. Skaraborg medverkar i lokala, regionala och 
nationella strukturer. 

• Satsning på insatser inom vårdsamverkan med fokus 
på psykisk hälsa för att ta fram ett integrerat 
arbetssätt (IAPS), vilket nått projektstart.

• Flera aktiviteter inom e-hälsa och välfärdsteknik, t 
ex Skaraborgs hälsoteknikcentrum, Framtidens 
vårdinformationsmiljö (FVM), SAMSA m m.

• Ett regionalt resurscentrum för psykisk hälsa har 
inrättats, och en regional handlingsplan har tagits 
fram.



Välfärdsutveckling

• Projektet Skaraborgs Innovativa Miljöer (SIM2020) har 
slutförts under året. 

• En fysisk miljö i form av en lägenhet har byggts upp för att 
testa och demonstrera olika typer av välfärdstekniska 
lösningar.

• Vårdsamverkansstrukturen ses över och utvecklas.

• Vägledningar som rör psykisk ohälsa och missbruk har 
reviderats och nya upplagor har producerats.

• Avsiktsförklaring med Högskolan i Skövde om chefs- och 
specialistsjuksköterskeutbildning.

• Översyn av avtalen med kvinnojouren Tranan har bidragit 
till att underlätta för kommunerna att avtala om stöd. 



Social hållbarhet / folkhälsa

• Under året har samverkansformer vidareutvecklats, liksom 
dialog med målgrupper. Samarbeten pågår med Högskolan i 
Skövde och Göteborgs universitet.

• Inom ramen för Fullföljda studier – genom trygghet och 
studiero har kommunernas skolenheter erbjudits ett 
fortbildningskoncept som vilar på vetenskaplig grund.

• I december arrangerades en konferens för att sprida goda 
exempel. Arbetet finns dokumenterat i ett antal filmer som 
presenterats i regionala och nationella sammanhang. 
Arbetet utvärderas av Högskolan i Skövde.

• I projektet Friska barn i Skaraborg – övervikt och fetma 
bland barn går att förebygga, har en studieresa till Finland 
genomförts, och följts upp av utbildning.



Integrationssamordning

• Under hösten 2018 slutade projektledaren för integrations-
samordningen, vilken haft medel från Länsstyrelsen. 

• Projektet InVäst, som är finansierat genom ESF, har arbetet 
med att stärka kompetensen att ta emot nyanlända, samt höja 
kvaliteten i SFI-verksamheter i Västsverige.

• En utbildningsdag inom Traumamedveten omsorg (TMO) har 
genomförts, och riktade sig till personal i Skaraborgs 
kommuner.

• Utbildningsdagen Hedersrelaterat våld och förtryck –
Förebygg, upptäck och agera var mycket välbesökt och följdes 
upp av ett workshop-möte som också var välbesökt. 



Digitalisering

• Två e-samordnare har arbetat med digitaliseringsfrågor på 
förbundet, vilka finansierats genom VästKom. Uppdragen 
har fördelats mellan VästKoms regionala handlingsplan för 
digitalisering, samt delregionala behovsområden, vilka 
tagits fram av det e-rådet.

• Kommunerna har erbjudits kostnadsfri utbildning om att 
införa ett ledningssystem för informationssäkerhet. Under 
året har även Dataskyddsförordningen (GDPR) börjat gälla.

• Projektet Skaraborgs innovationssluss – kulturrevolution 
genom digitalisering är finansierat av Vinnova och pågår. 
Deltagandet från kommuner har varit högt.

• Digitaliseringsarbetet innefattar medverkan i 
digitaliserings- och tekniknätverk, samt nätverket UBIT.



Framtid 

• Ny verksamhetsplan ska tas fram för den nya 
mandatperioden 2019 – 2022.

• Västra Götalandsregionen ska ta fram en ny regional 
utvecklingsstrategi (RUS), VG2030.

• Västra Götalandsregionen arbetar med en ny 
strukturbild.

• Västra Götalandsregionen arbetar med en ny 
kulturstrategi.

Just nu

• Rekryteringar inom välfärdsområdet, samt 
infrastrukturstrateg och projektchef

• Förberedelser för nytt arbetssätt och ny 
organisation 



Belopp i tkr Utfall 2018 Prognos 3 2018 Budget 2018

Politisk verksamhet 416 430 600

Välfärdsutveckling 2951 3080 3118

Kunskapsutveckling 1300 1250 1280

Regional utveckling

Näringsliv 939 944 944

Kultur 192 210 186

Hållbar samhällsutveckling 662 693 1023

Ledning, Adm. och Info 2537 2550 2637

Gemensamma kostnader 2239 2090 2232

Projektintäkter gem kostnader -1519 -1484 -1516

Fördelade gem kostnader -720 -716 -716

Avvikelse pensionskostnader 642 900 865

Medlemsavgifter 561 560 560

Summa kostnader 10200 10507 11213

Medlemsintäkter 11222 11222 11365

RESULTAT 1022 715 152





SKARABORGSDAGENS SLUTSATSER

• Enad infrastruktursatsning

• En arbetsmarknadsregion

• Sex resursbaser

• Gemensam etableringsprocess

• En besöksnäringsprovins

• Kompetensförsörjningsfokus

• Stärk starka forsknings- och 
innovationsmiljöer

• + LEDARSKAP I SAMVERKAN

2019-03-14 1•                   •   



Uppföljning

www.skaraborgsdagen.se/skaraborgsdagen

Presentationsbilderna, mingelfoto

Radio Skaraborgs sändningar

Radio Trebys livesändning hela dagen

Utvärdering av dagen via sms

Utfall ekonomiskt

2019-03-142 •                   •   

http://www.skaraborgsdagen.se/skaraborgsdagen


Vilken av Skaraborgs fyra utmaningar är 

viktigast? 

(jämförelse 2017/2018/2019 i procent).

2019-03-143
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Vilken är den viktigaste frågan för 

bättre samverkan?

5%

11%

18%

66%
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Gemensam etableringsprocess

Gemensam rekrytering till arbetsmarknadsregion
Skaraborg

Gemensam marknadsföring av Skaraborgs
attraktivitet

Ökad samverkan mellan samhälle, näringsliv och
akademi

•                   •   



2019-03-145

Vilken är den viktigaste frågan för att 

stärka ledarskapet i Skaraborg mot 

hållbar tillväxt?
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Utveckla starka forskningsmiljöer för ledarskap

Utveckla medföljandeprogram för ledare

Gemensam kompetensutveckling för ledarskap

Utveckla utbytet mellan ledarskap i samhället,
näringslivet och akademin

•                   •   



Gästernas förväntningar och utfall. 

(jämförelse 2017/2018/2019).

2019-03-146
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2019-03-14

Resultat 2019

Vara Konserthus 232 800 kr

Moderator 61 000 kr 

Underhållning 8 300 kr

Utlägg medverkande 7 000 kr

Trycksaker 18 500 kr

Teknik IP1 14 465 kr 

Radio Treby 4 000 kr

Fotograf 4 000 kr

Hospice Gabriel 10 000 kr

Projektledning 50 000 kr

Total budgetram      410 065 kr

Alla priser är exklusive moms

Ansvarsområden enligt upprättade avtal och uppdragsbeskrivning

Utfall beräknad på 400 personer. Därutöver 400 kr per person
7



Skaraborgsdagen etablerad torsdag v 5

- Viktig manifestation med god PR för värdarna

- Väl dokumenterat på www.skaraborg.se

- Ändra inte ett vinnande koncept i stort

- Utmärkt mötesplats, black box ger nya möjligheter

- Behåll VIP-känslan och minglet

- Behåll talare från eller som verkar i Skaraborg

- Utveckla interaktivitet och valbara delprogram

- Anmälningsförfarandet än mer disciplinerat

- Ny moderator tyvärr

- Projektledning stärks

Kompetensförsörjning och digitalisering önskat tema

8

http://www.skaraborg.se/


Nya besöksnäringssamarbeten

Visit Skaraborgs styrgrupp:

Carl Henrik Ohlsson ordf

Bodil Warolin v ordf

Carina Gullberg Gullspång

Linda Esseholt Grästorp

Elisabeth Oesterreich Högskolan Skövde

Charlotte Backman Next Skövde projektledare

Destinationsutveckling Skaraborgs styrgrupp:

Carl Henrik Ohlsson ordf Next Skövde, ordf

Bodil Warolin Destination ordf Läckö-Kinnekulle, v ordf

Anna Ohlin Ek vd Läckö Kinnekulle

Mats Olsson vd Next Skövde

Claes Fahlgren Skaraborgs Kommunalförbund adj



Nuläge för besöksnäringen i Skaraborg
• Fyra destinationsbolag (Vara, Götene-Lidköping, Karlsborg och Skövde)

• Elva kommunala turistfunktioner

• 50 procent tjänst koordinering/ besöksnäringsstrateg via Kommunalförbundet

• 50 procent gemensam tjänst kring Hornborgasjön i Skara, Falköping och Skövde kommuner

• 25 procent gemensam tjänst i MTGK-kommunerna

Antal sysselsatta personer i kommunala turistfunktioner

Gullspång 1

Grästorp delad tjänst

Essunga delad tjänst

Hjo 2

Falköping 2

Götene-Lidköping 6

Mariestad 2

Karlsborg 4

Skara 2

Skövde 14 

Tibro delad tjänst

Tidaholm 2

Vara 3

Töreboda delad tjänst

Totalt ca 41 stycken

Ovanstående avser uppskattat antal årsanställda. I flera kommuner utökas personalstyrkan 

sommartid. Uppdrag och mandat varierar. Några kommuner har utlokaliserat sin 

turistbyråfunktion. I stället stöttas näringen direkt och  besöksnäringsfrågorna beaktas inom 

kommunens förvaltningar. 



Destinationsutveckling krävs för att 
nå målen! 

Mål för Skaraborg:

Att nå minst fem miljarder i besöksnäringsomsättning 2020

Att nå minst 1,3 miljoner gästnätter 2020

Mål för Skaraborg:

Att nå minst fem miljarder i besöksnäringsomsättning 2020

Att nå minst 1,3 miljoner gästnätter 2020

Gemensam utveckling

-En del av Västsverige

Gemensam utveckling

-En del av Västsverige



Samverkan på tre nivåer

Strategisk samverkan
- Turistrådet Västsverige

Taktisk samverkan
- Destinationsutveckling Skaraborg
- Kommunalförbundet Skaraborg

Operativ samverkan
- Mellan enskilda kommuner och destinationsbolag



VISIT SKARABORG –
EN SAMVERKANSPLATTFORM



VAD ÄR VISIT SKARABORG?

1.Långsiktig plattform för samverkan inom besöksnäring Skaraborg

2.Inspirera till besök, både genom digitala kanaler och fysiska möten

3. Utgå från besökarens intresse och position

4. Ju fler som samverkar, ju större chans att kunna presentera ett 
relevant innehåll

5. Analysera behov av gemensamma investeringar i teknisk utveckling



GEMENSAMT BEMÖTANDE

Vad vi gjort hittills:
• Undersökning – hur söker besökare information och hur benägen är 

man att utöka sitt besök?
• Tillsatt redaktionsråd för produktion av innehåll i gemensamma 

kanaler, som start magasin och karta och framöver digitalt innehåll
• Presenterat Skaraborg gemensamt vid emigrationsmässa i Holland med 

Business Region Skaraborg, vid Skaraborgsdagen och vid 
Melodifestivalen 

Kommande uppgifter:
• Platser/teknik för permanent presentation av Skaraborg runt om i 

kommunerna
• Diskussion hur vi kan förse målgruppen ”Släkt och vänner” med mer 

information om vad som finns att uppleva i Skaraborg



DIGITAL UTVECKLING
Vad vi gjort hittills:

• Workshops med Skövde-företaget Mewego

• Omvärldsspaning Malmö/Köpenhamn

• Utbildning i influencer marketing för turistorganisationerna

• Samråd med Turistrådet kring utbildningar

Kommande uppgifter:

• Utbildning i att utföra digital analys för sex deltagare

• Breddutbildning kring digital närvaro för turistorganisationer

• Digital analys av våra turistorganisationer



PRODUKTUTVECKLING NATURTURISM

Vad vi gjort hittills:

• Pilotupplägg kring sex vandringsleder, dagsturer. Filmat och 
håller på och slutklipper

• Tagit fram förslag på webbsida och produktblad. Samtal med 
Turistrådet kring lösning av produktblad i EPI.

Kommande uppgifter:

• Marknadsföring av vandring

• Ta oss an fler teman, golf näst på tur



Destinationsutveckling på taktisk nivå

• Gemensam styrgrupp för destinationsutveckling 

Skaraborg bildad av Läckö-Kinnekulle och Next Skövde

• Målet är att samarbeta och utnyttja varandras resurser

• Fem delområden identifierade att samarbeta i

• Gemensam omvärldsanalys och styrelseinternat

• Gemensamma personalträffar

• Organisationsöversyn för att öka effektiviseringsgraden

• Gemensamma avstämningar till kommunledningarna



Destinationsutveckling Skaraborg

• Transparens & inbjudan till andra kommuner.
• Bejaka & nyttja befintliga operativa samarbeten t ex V6, Göta Kanal och 

Hornborgasjön.

Gemensam utveckling

På taktisk nivå

Gemensam utveckling

På taktisk nivå

Digital utveckling

- Utifrån besökarens 
position / intresse

(Visit Skaraborg)

Digital utveckling

- Utifrån besökarens 
position / intresse

(Visit Skaraborg)

Produktutveckling

- Naturturism

- Identifiera övriga 
tematiska områden

(Visit Skaraborg)

Produktutveckling

- Naturturism

- Identifiera övriga 
tematiska områden

(Visit Skaraborg)

Affärsutveckling

- Sverige-Norden-
Världen-företag 

Affärsutveckling

- Sverige-Norden-
Världen-företag 

Gemensam marknadsföring

- Kampanjer

- Marknadsprodukter

- Analys av nya marknader

Gemensam marknadsföring

- Kampanjer

- Marknadsprodukter

- Analys av nya marknader

Kompetensutveckling

- Gemensam kompetensutveckling

- Kontaktytor mellan medarbetare

- Gemensam affärsplaneprocess

Kompetensutveckling

- Gemensam kompetensutveckling

- Kontaktytor mellan medarbetare

- Gemensam affärsplaneprocess



• Samverkanskultur Skaraborg ökar!

• Tydligare samverkanspart 

regionalt/nationellt

• Gemensam Leader-ansökan om 

affärsutveckling inlämnad

Övriga effekter



Framtida samarbetsområden

• Gemensam destinationsutveckling

• Analys av nya marknader tillsammans

• Mätning av evenemangseffekter

• Gemensamma event t ex SM-veckor vinter och sommar 

• Kommunikation av gemensamma insatser

• Teknikutveckling och kompetensförsörjning

• Utveckling av inhousebyrå

Välkomna fler kommuner in i samarbetet på sikt!


