Sagt på Skaraborgsdagen
–Välkomna till den första, men inte den sista, Skaraborgsdagen!
Fredrik Nelander, kommunalråd Vara
–Vi ligger mycket kvar i jordbrukssamhället och har inte anpassat oss till den
akademiska världen. Man bygger hellre en EPA-traktor än skaffar sig en akademisk
utbildning.
Kjell Hedvall, kommunalråd Lidköping
–Skövde kommer att klara sig, men vi andra gör det bara genom samarbete och
samverkan.
Kjell Hedvall igen
–Ska ett lag vinna så måste man spela mot samma mål och inte springa åt olika håll.
Katarina Jonsson, kommunalråd Skövde
–E20 hade vi aldrig klarat av om vi inte hade varit så överens.
Katarina Jonsson igen
–Vi behöver bli lite fräckare, vi som kommer från Skaraborg.
Oscar Stenström, statssekreterare
–Vi är bra på Jantelagen i Skaraborg, ska man överleva så måste man sträcka på sig lite
mera.
Linnéa Bengtsson, international business developer
–Att få ihop Skaraborg till en arbetsmarknadsregion är ett oerhört viktigt område. Då
handlar det om kollektivtrafik och infrastruktur.
Fredrik Adolfsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen
–Det som sker med infrastrukturen före 2025, det är väldigt snart.
Gunnar Carlsson, infrastrukturstrateg Skaraborgs kommunalförbund.
–Några säger att landskap är en tydligare indelning än län. I Skaraborg är det nog
tvärtom.
Lars Bäckström, avgående landshövding
–Byråkrater och politiker kan inte skapa tillväxt, det kan bara människor i arbete, ägare
och anställda.
Lars Bäckström igen
–Högskolan förser inte bara samhället med kompetens, utan också med kunskap.
Lars Niklasson, rektor Högskolan i Skövde
–Vi måste ena oss om att marknadsföra oss som en enhet med ett varumärke.
Patric Eriksson, vd Gothia Innovation

–Enligt både FN:s konventioner och Sveriges grundlag har man rätt till en bostad. Där är
vi inte i dag.
Dan Sandén, vd Skövdebostäder
–Vi ska inte kopiera varandra i kommunerna utan göra det vi är bra på och utnyttja
helheten.
Dennis Bucht, vd Fastighetsägarna Första Regionen
–Det som har varit tillväxtbranscher behöver inte alltid fortsätta att vara det.
Joakim Frykberg, vd Jula
–När det gäller digitaliseringen ser jag bara möjligheter. Den gör att vi kan skapa helt
nya relationer till våra kunder.
Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland
–Tänk bort kommungränserna, det finns ingen turist som tänker på kommungränser.
Fredrik Lindén, vd Västsvenska Turistrådet
–Det är inte långt mellan kunderna i Skaraborg. Särskilt inte om man åker i en
svensktillverkad, bekväm bil.
Oskar Falk, vice president Volvo Cars Engine
–Vi har djur, natur och kultur, så vi har livskvalitet!
Carl Henrik Ohlsson, arrangörsansvarig
–Vi är urduktiga på att dom där-a varandra, men i Skaraborg talar vi om vi.
Åke Bonnier, biskop Skara stift
Väckarklocka på Skaraborgska
(Carl Henrik Olsson)
Ring in det nya, ring ut det gamla
På Skaraborgsdagens sista skälvande minut
Vårt Svea Rikes vagga är värd en skarp salut
Ring in fyra utmaningar tillsammans, för alla som ensamma famla
Ring in samarbete, synergier och stolthet
Ring ut bypolitik och jantelag
Så blir Skaraborg tillsammans ett vinnande lag
Mellan Vänern och Vättern, där tillväxten är glödhet

Fakta från Skaraborgsdagen
Ett enat Skaraborg är Sveriges fjärde största arbetsmarknadsregion med 260 000
människor.
En ny Volvo XC90 innehåller 10 000 olika delar som tillverkats i 98 olika länder.
Skövde behöver 950 miljoner kronor till för att finansiera välfärden 2030. Det
motsvarar en skattehöjning med 4:60 kronor, eller en årlig effektivisering med 1,1
procent eller att växa med 15 000 invånare.
Befolkningstillväxten i Skaraborg var mellan 2005 och 2015, 2,5 procent. För åren
2015–2030 väntas den bli 8,9 procent. Det är ändå lägre än både Västra Götalands
region och riket.
Den prognosticerade befolkningsökningen kräver 850 nya bostäder varje år i Skaraborg.
17 procent av Skaraborgs invånare i arbetsför ålder har minst treårig
högskoleutbildning.
2025 kommer det att saknas 1200 lärare i Skaraborg om man inte gör något åt det.
Högskolan i Skövde har 8500 studenter. 20 procent av dem kommer från Skaraborg och
ytterligare 20 procent från resten av Västra Götalands region.
För två år sedan var den en miljard människor i världen som spelade dataspel minst en
timma i veckan.
Skövdes inpendlingskvot är tre till ett, den högsta i hela regionen.
28 000 människor står i bostadskö hos Skövdebostäder. Hälften av dem bor redan i
Skövde, hälften gör det inte.
Besöksnäringen i Skaraborg omsätter fyra miljarder kronor årligen och sysselsätter 2
700 människor på heltid. Motsvarande siffror för regionen är 42 miljarder kronor och
28 000 arbetstillfällen.

