Ett Skaraborg är starkare än 15 kommuner
Skaraborgs kommuner står inför enorma utmaningar när det gäller välfärden. Utmaningar som är så stora att
ingen av oss 15 kommuner klarar av dem på egen hand. Men tillsammans kan vi skapa tillväxt som säkrar en
god välfärd även för kommande generationer.
Idag har vi två arbetsmarknadsregioner i Skaraborg och vår gemensamma målsättning är att bli en. Skaraborg
skulle då med sina 260 000 invånare bli Sveriges fjärde största arbetsmarknad. Bara storstadsregionerna skulle
slå oss när det gäller storlek och bredd på arbetsmarknaden.
Vi har visat att vi kan enas när det är tillräckligt viktigt. När vi med en röst talade om hur viktig en upprustad
E20 är för Skaraborg så lyssnade resten av landet och nu förbättras denna viktiga väg så att den blir helt
mötesseparerad och därmed både effektivare för transporter och säkrare för trafikanter.
Vi har alla samma utmaning: Vi måste ha en hållbar tillväxt som skapar resurser för att kunna trygga
framtidens välfärd. Så ser det ut för alla kommuner och regioner i hela landet. Ett enat Skaraborg har mycket
bättre förutsättningar att klara av den utmaningen än 15 kommuner var och en för sig.
Att skapa ett enat Skaraborg kräver både ett gemensamt fokus och att vi är villiga att anstränga oss för att nå
våra mål. Avstånden är förhållandevis korta mellan kommunerna, men kräver likväl en väl fungerande
infrastruktur som gör det möjligt att bo i en kommun och arbeta i en annan. Vi behöver även ett utbud av
bostäder som passar alla skeden i livet, från den lilla studentlyan via familjens villa till seniorboenden.
Inte minst behöver vi ett arbetsliv där det skapas nya jobb, både inom etablerade branscher som tillverkningsoch livsmedelsindustrin och inom nya näringar som IT och dataspel. Kompetensförsörjningen är en ständig
fråga där nyckelrekryteringar i både näringsliv och offentlig verksamhet sker i konkurrens med resten av
landet – och hela världen.
Därför har vi redan gemensamma funktioner som är angelägenheter för hela Skaraborg, som Högskolan i
Skövde och Gothia Science Park. Vi behöver fler sådana nav för tillväxten. Alla 15 kommuner kan inte göra
allting själva, men tillsammans kan vi skapa en helhet som saknar motstycke i landet genom att stad och land
möts och skapar ett utbud som bara storstäderna kan mäta sig med.
Dessa frågor, och många fler, kommer att diskuteras på den första Skaraborgsdagen i Vara konserthus den 26
januari. Temat för denna dag är just Skaraborgs tillväxt. Vi hoppas och tror att det ska vara starten på en ny
tidsålder för Skaraborg – hela Skaraborg, tillsammans.
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Bra initiativ för Skaraborgs tillväxt
Vilket utmärkt initiativ av Skaraborgs kommuner, att samla beslutsfattare från politiken och
näringslivet från alla Skaraborgs 15 kommuner. Den 26 januari var den första Skaraborgsdagen och
Vara Konserthus var proppfullt. Temat var Skaraborgs tillväxt och anslaget tydligt: tillsammans är vi
starkare än var för sig. Den insikten är inte bara välkommen utan nödvändig. Om vår del av landet
ska utvecklas är det vi tillsammans som måste driva utvecklingen. Ingen annan kommer att göra
arbetet åt oss.
För att åstadkomma tillväxt behövs fler arbetstillfällen i våra företag. Tillgången på kompetens
behöver stärkas för att vi ska stå oss i den globala konkurrensen. Dessutom behöver Skaraborg
knytas ihop med en starkare infrastruktur för pendling. Sist men absolut inte minst, det behöver
byggas bostäder om vi ska kunna bli fler. Dessa fyra områden – arbetstillfällen, kompetens,
infrastruktur och bostäder – är intimt sammankopplade och ingredienserna för att vi ska växa. De
identifierades alla under Skaraborgsdagen.
Skaraborgsdagen bidrog till att skapa samsyn om Skaraborgs nuläge och de gemensamma
utmaningar vi står inför. Skaraborgs politiker skrev häromdagen i en debattartikel att de ”hoppas och
tror att det ska vara starten på en ny tidsålder för Skaraborg – hela Skaraborg, tillsammans”. Från
näringslivet i Skövde vill vi dra vårt strå till stacken och uppmanar näringslivet i övriga Skaraborg att
göra det samma. När vi samlar oss gynnar det alla 15 kommuner. Skaraborgs Kommunalförbund får
ta taktpinnen men vi vill bidra. För det är när vi går från ord till handling som tillväxten kommer. Och
som sagt, ingen annan kommer att göra arbetet åt oss.
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