PRESSINFORMATION
Skaraborgsdagen fullbokad!
Skaraborgsdagen den 8 februari 2018 blir fullsatt i Vara Konserthus.
Skaraborgs 15 kommuner och Skaraborgs Kommunalförbund har bjudit in
beslutsfattare från både näringsliv och offentlig sektor till Vara konserthus och
mottagandet har varit så positivt att vi mycket snabbt fyllt de 350 platserna
med råge. Teman för Skaraborgsdagen 2018 kommer att vara de aktuella
områdena kompetensförsörjning och innovationskraft.
– Kommunerna har som lokala värdar bjudit in sina gäster och vi själva fyller på med gäster
som kommer från Skaraborg och/eller har övergripande uppdrag i regionen och riket,
berättar Per-Olof Hermansson, förbundsdirektör för Skaraborgs Kommunalförbund. Det
kommer att bli hög kvalitet, fler talare på programmet och fler utställare i pauserna än
premiäråret 2017. Detta för att motsvara de högt ställda förväntningarna från såväl
uppdragsgivare som deltagare.
– Det visar att det finns ett uppdämt behov för alla beslutsfattare att träffas och kunna
diskutera Skaraborgs framtid tillsammans, säger Skaraborgs Kommunalförbundsordförande Katarina Jonsson Skövde och vice ordförande Jonas Sundström Lidköping, som
kommer inleda och avsluta dagen tillsammans. Någon liknande mötesplats har inte funnits
tidigare i Skaraborg. Det har alltid varit uppdelat på antingen offentlig sektor och näringsliv
var för sig eller i enskilda kommuner. Nu får alla en möjlighet att gemensamt ta sig an
framtidens utmaningar i Skaraborg.
-Övergripande syfte för Skaraborgsdagen är att utveckla hållbar tillväxt. De aktuella
områdena kompetensförsörjning och innovationskraft bidrar starkt till utvecklingen och
mot målet att Skaraborg betraktas som en gemensam arbetsmarknadsregion. Det digra
programmet innehåller 32 talare som ska inspirera med goda exempel och förebilder under
ledning av moderator Helena Stålnert i direktsänt tempo och digital interaktion med
åhörarna.
– Vårt mål är att skapa en attraktiv, årligen återkommande mötesplats för beslutsfattare
inom näringsliv och offentlig verksamhet i Skaraborg, säger Per-Olof Hermansson,
förbundsdirektör för Skaraborgs Kommunalförbund. Vi är ödmjukt tacksamma för det stora
intresset som gör att Skaraborgsdagen har alla förutsättningar att bli en tradition.
För mer information kontakta:
Förbundsdirektör Per-Olof Hermansson, Skaraborgs Kommunalförbund
0705 – 11 00 20
per-olof.hermansson@skaraborg.se
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För media finns fortfarande platser tillgängliga för att bevaka Skaraborgsdagen från eget
pressrum och med Vara Konserthus moderna teknik. Kontakta gärna projektledaren Carl
Henrik Ohlsson cho@skaraborginvest.se tel 0708-717070 snarast.

Kontaktperson för Skaraborgsdagens förberedelser i respektive kommun är
kommunstyrelsens respektive ordförande:
Essunga
Daniel Andersson
0512-570 20
daniel.andersson@essunga.se

Falköping
Dan Gabrielsson
0706-57 31 26
dan.gabrielsson@falkoping.se

Grästorp
Kent Larsson
0514-581 32
kent.larsson@grastorp.se

Gullspång
Carina Gullberg
0506-362 89
carina.gullberg@gullspang.se

Götene
Åsa Karlsson
0511–38 60 10
asa.karlsson@gotene.se

Hjo
Catrin Hulmarker
0503-351 13
catrin.hulmarker@hjo.se

Karlsborg
Peter Lindroth
0505-171 59
peter.lindroth@karlsborg.se

Lidköping
Jonas Sundström
0510-77 01 81
jonas.sundstrom@lidkoping.se

Mariestad
Johan Abrahamsson
0501-75 50 61
johan.abrahamsson@mariestad.se

Skara
Fredrik Nordström
070-270 74 32
fredrik.nordstrom@skara.se

Skövde
Katarina Jonsson
0500 - 49 81 25
katarina.jonsson@skovde.se

Tibro
Rolf Eriksson
0504-181 15
rolf.eriksson@tibro.se

Tidaholm
Anna-Karin Skatt
0502-60 60 49
anna-karin.skatt@tidaholm.se

Vara
Fredrik Nelander
0512 – 319 21
fredrik.nelander@vara.se

Töreboda
Bengt Sjöberg
0506-180 28
bengt.sjoberg.@toreboda.se

