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Inledning
Bakgrund

Syfte

Vilka omfattas av strategin?

Detta dokument utgår från Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030, som 
är en övergripande strategi för regional tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Genom att ta 
fram en delregional utvecklingsstrategi för Skaraborg kan vi kraftsamla tillsammans. Strategin 
har sin grund i de stora samhällsutmaningarna och behovet att ställa om till ett mer hållbart 
och konkurrenskraftigt samhälle. Alla som bor och verkar i Västra Götaland och Skaraborg ska 
ha möjlighet att leva ett gott liv. Nyckeln till vår långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft 
är vår gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbart samhälle.

Syftet med strategin är att genom samverkan skapa genomförandekraft kring de utmaningar 
som identifieras. Utvecklingsstrategin beskriver hur Skaraborg ska arbeta strategiskt på ett 
långsiktigt och målinriktat sätt.

Utvecklingsstrategin är ett vägledande styrdokument som ska bidra till utveckling i samver-
kan mellan en rad aktörer; näringslivet och dess organisationer, Skaraborgs 15 kommuner 
och Skaraborgs Kommunalförbund, akademin, det civila samhället, Västra Götalandsregionen 
och andra berörda myndigheter/organisationer. Vi har alla olika ansvar, resurser och kunska-
per. Genom att använda dem och ha utvecklingsstrategin som plattform för vår samverkan 
kan vi nå ett kraftfullt genomförande.
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Så här läser du strategin
Skaraborgs utvecklingsstrategi bygger på Västra Götalands regionala motsvarighet och ansluter 
sig därmed till Västra Götalandsregionens vision, mål och prioriteringar.

Strategin pekar ut riktningen för vårt gemensamma arbete för Skaraborgs utveckling och är 
indelad i flera nivåer: 

• De övergripande målen tecknar målbilder som vi måste sträva mot för att ställa om Skara-
borg till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Till dessa mål finns också två mätbara 
effektmål.

• Våra samverkansområden slår fast inom vilka områden vi behöver samverka för att nå våra 
mål. 

• Våra insatsområden beskriver vilka prioriteringar som görs inom samverkansområdena. 
• Önskade effekter slår fast vilka förändringar som ska genomföras inom respektive samver-

kansområde.

Alla dessa punkter fastställs av direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund och aktualiseras i 
början av varje mandatperiod.

Ö N S K A D E  E F F E K T E R

I N S A T S O M R Å D E N

S
A

M
V E R K A N S O M R Å D

E
N

M Å L

Skaraborg 2030
Attraktivt

Robust
Kompetensförsörjt

Förnyelse och 
utvecklings- 

kraft

Skaraborgs 
attraktionskraft

Kompetensförsörjning

 Fossil- 
oberoende 

och cirkulär 
region

Social 
hållbarhet 

Samhällsplanering, 
infrastruktur och 

tillgänglighet 

EFFEKTMÅL: 300 000 invånare. En arbetsmarknadsregion
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Regionala styrdokument som påverkar Skaraborg

Vision Västra Götaland – Det goda livet är en vision för Västra Götaland. 

Det centrala inslaget i visionen är Det goda livet. Det definieras på följande sätt:

”En god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en 
god miljö där de förnybara systemen värnas – naturen, boendet och arbetslivet, möta behoven 
hos barn och ungdomar, uthållig tillväxt, som skapar resurser för alla och ett rikt kulturliv.”

Regional Vision: Det goda livet

Nyckeln till ett långsiktigt, konkurrenskraftigt och attraktivt Västra Götaland är vår gemen-
samma förmåga till innovativ omställning inom en rad områden. Den regionala strategins mål 
pekar ut riktningen för Västra Götalands utveckling till 2030 och formuleras på följande sätt: 

”Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och kon-
kurrenskraftigt samhälle.” 

Målet konkretiserar och balanserar vad en sådan omställning innebär ur ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt perspektiv. Det anger att ett Västra Götaland som ställer om är robust och 
sammanhållet, jämlikt och öppet samt fossiloberoende och cirkulärt.

De följande styckena ger fördjupande beskrivningar av de regionala målen i den regionala ut-
vecklingsstrategin.

I det robusta Västra Götaland kan samhället möta både kända och oförutsedda utmaningar och 
vända dessa till möjligheter. Näringslivet har en stark konkurrenskraft och en internationellt er-
känd förmåga att hantera tekniska utvecklingssprång, behovet av nya kompetenser och ekono-
miska förändringar. Akademin bidrar genom att tillhandahålla forskning i framkant samt relevant 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det finns en god beredskap att möta effekterna 
av ett förändrat klimat och andra omvälvande händelser. Det sammanhållna Västra Götaland 
kännetecknas av en hållbar och förbättrad tillgänglighet och ett välfärdssystem med god demo-
kratisk förankring som gör att invånarna känner sig trygga. Tillgången till föreningsliv och kultur 
ger tillhörighet och ökat välbefinnande hos invånarna. Varje människas potential blir sedd och 
förverkligad.

Regionalt mål från Regional  utvecklingsstrategi för 
Västra Götaland 2021–2030 

Robust och sammanhållet

I det jämlika Västra Götaland deltar varje människa i samhället på jämställda och jämlika vill-
kor. Samhället är inkluderande och transparent, och invånarna känner sig delaktiga. Olika plat-
sers förutsättningar tas tillvara och det finns ett samspel och utbyte mellan platser. Det öppna 
Västra Götaland är integrerat med omvärlden och har ett rikt utbyte nationellt och internatio-
nellt. Genom goda relationer och samarbete med våra grannregioner bidrar vi till en hållbar 
utveckling både lokalt och globalt.

Jämlikt och öppet



7

I det fossiloberoende och cirkulära Västra Götaland är den privata och offentliga sektorn fö-
regångare som inspirerar och påverkar både det nationella och det internationella miljö- och 
klimatarbetet. Takten i klimatomställningen ökar, med minskade utsläpp från både produktion 
och konsumtion som följd. Råvaruanvändningen minskar. Fossila bränslen och material ersätts 
med resurseffektiva och biobaserade produkter och tjänster, samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras. I ett fossiloberoende och cirkulärt Västra Götaland kan och vill invånarna 
göra hållbara val och bidra med kreativa lösningar som begränsar miljö- och klimatpåverkan.

Fossiloberoende och cirkulärt

Klimat 2030 är en regional kraftsamling som baseras på den klimatstrategi som antogs 2009 
av regionen och alla kommuner.

Kraftsamlingen har fyra fokusområden:

1. Hållbara transporter
2. Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
3. Klimatsmart och hälsosam mat
4. Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
 
De fyra fokusområdena utgår från fyra arbetssätt:

Regional kraftsamling: Klimat 2030
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FN har antagit Agenda 2030, som består av 17 globala utvecklingsmål. Målen syftar till att nå 
en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till 2030.

Kommunerna och regionerna har en central roll i att genomföra de globala målen. Flera av 
kommunernas och regionernas grunduppdrag (till exempel kring vård, skola, omsorg och sam-
hällsplanering) är direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030.

Varje samverkansområde i strategin är kopplat till ett eller flera globala mål. Vilka av de globa-
la målen som adresseras anges under varje samverkansområde samt under roller och ansvar.

Följande mål finns i Agenda 2030:

Så här bidrar strategin till Agenda 2030
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Övergripande mål för Skaraborg 2030
De övergripande målen tecknar målbilder som vi måste strävar mot för att ställa om Ska-
raborg till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Till dessa mål finns också två mätbara 
effektmål. 

Nedanstående rubriker beskriver de tre övergripande målen. Texterna under respektive rubrik 
är fördjupade beskrivningar av det framtida önskade läget inom varje mål.

Skaraborg är en attraktiv region för invånare och näringsliv. Här är vardagen smidig, skola och 
kultur kännetecknas av hög kvalitet och det finns en väl fungerande social omsorg och infra-
struktur. 

Skaraborg är en spännande och kreativ region att utvecklas i. Här tar vi vara på varje männ-
iskas inneboende drivkraft och kreativitet. Våra invånare känner tillit till varandra och till an-
dra, till samhället och till demokratin. Här får varje individ goda förutsättningar att leva, växa 
och bo. Alla erbjuds god hälsa på lika villkor och möjligheter till delaktighet och inkludering. Vi 
har nått målet om 300 000 invånare och har ett framgångsrikt näringsliv som har ställt om för 
framtiden. Via infrastruktur, digitalisering med mera har Skaraborg god uppkoppling mot om-
världen. Det skapar förutsättningar för människor att mötas.

Övergripande mål 1
Skaraborg är synligt i världen och skaraborgarna trivs och utvecklas

Skaraborg 2030
Attraktivt

Robust
Kompetensförsörjt

EFFEKTMÅL: 300 000 invånare. En arbetsmarknadsregion
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Skaraborg är känt som en arbetsmarknadsregion med intressanta branscher och arbetsplatser 
som attraherar en mångfald av företag, människor och kompetenser att verka och utvecklas 
här.

Utbildningsnivån är hög tack vare en ökad övergång till högre studier samt genom att det 
livslånga lärandet kontinuerligt bidrar till kompetensförsörjningen. Skaraborgs jämställda och 
icke-diskriminerande arbetsmarknad gynnar vår tillväxt och utveckling. Vår region är en före-
gångare när det gäller samverkan inom kompetensförsörjning.

Strategins effektmål är tänkta att beskriva hur resultaten av insatserna sammantaget bidrar till 
den utveckling som önskas. Effektmålen kan inte fånga den mångfald av insatser som strategin 
beskriver, men är tänkta att sammanfatta den riktning som arbetet med strategin ska ha.

Effektmål:

1. Skaraborg är en arbetsmarknadsregion, Sveriges fjärde största
2. Skaraborg har 300 000 invånare

Övergripande mål 3
Skaraborg är globalt konkurrenskraftigt genom att möta kompetensbe-
hoven för ett arbetsliv i omställning och en värld i förändring

Effektmål för alla de övergripande målen

Företag i Skaraborg är framgångsrika – en del av dem till och med världsledande i sina pro-
cesser eller produkter. Vår samhällsplanering är utvecklad och kommunöverskridande, vilket 
skapar förutsättningar både för ett gott liv och för hållbar utveckling, exempelvis genom eta-
bleringar och inflyttning.

Skaraborg är en uppkopplad region där människor och näringsliv växer tillsammans.
Vår fysiska och digitala infrastruktur är välutvecklad och bidrar till hållbar utveckling.
Skaraborg är föregångare när det gäller klimatåtgärder och vårt näringsliv har en lönsam led-
ning i det arbetet.

Övergripande mål 2
Skaraborg är en industriregion i världsklass där befintliga företag är 
framgångsrika, nya etablerar sig och dit människor flyttar



11

Samverkansområden för Skaraborgs utveckling

Samverkansområden 1:
Förnyelse och utvecklingskraft

Strategins samverkansområden pekar ut de områden som vi behöver samverka kring för att 
nå strategins mål. Nedanstående rubriker och textavsnitt beskriver de sex samverkansområde-
na och ger en fördjupad beskrivning av vår målbild inom varje område. För varje område finns 
också en beskrivning av insatsområden och önskade effekter. Dessutom beskrivs vilka av de 
globala målen i Agenda 2030 som samverkansområdet ska bidra till att nå.

I Skaraborg 2030 finns goda förutsättningar för nya, innovativa företag att etablera sig och för 
befintliga företag att växa på jämlika villkor. Här prioriteras en grön omställning som andas 
utveckling och förnyelse. Digitaliseringens möjligheter skapar goda förutsättningar för både 
näringsliv och offentlig verksamhet. Skaraborgs näringsliv är omställt och konkurrenskraftigt.

I Skaraborg finns välutvecklade forsknings- och innovationsmiljöer i världsklass – miljöer som 
utgår från resursbaser* som gröna näringar, fordonsindustri, trä- och möbelindustri samt mi-
neralullindustri. Här främjas och stärks klusterinitiativ och strategiska samverkansinsatser, och 
kompetenser korsbefruktas inom både privat och offentlig sektor.

I Skaraborg skapar vi förnyelse och utvecklingskraft genom att tillsammans:

• främja kvinnors och mäns entreprenörskap och företagande.
• stimulera forskning samt test- och demonstrationmiljöer som möter samhällsutma-

ningar.
• skapa förutsättningar för gynnsam utveckling av Skaraborgs företag.
• stärka de gröna näringarna, verka för ökad förädling och skapa en nod för innovation 

i Skaraborg.

• Fler nya företag startas och det befintliga näringslivet växer.
• Nya idéer, produkter, tjänster och arbetssätt testas, demonstreras och skalas upp till 

verkliga miljöer.
• Skaraborg är ett västsvenskt centrum för gröna näringar, med ökad produktion i pri-

märled och ökad förädling inom Skaraborg.

Insatsområden

Önskade effekter

Samverkansområdet bidrar till att följande globala mål nås:
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Samverkansområden 2:
Skaraborgs attraktionskraft

Skaraborg har 2030 ytterligare befäst sin ställning som en industriregion i världsklass. Företag 
inom till exempel fordonsindustri och trä- och möbelindustri väljer Skaraborg som en plats att 
etablera sig, utvecklas och expandera på.

Inom en timmes hållbar resa har i princip alla invånare tillgång till mer än 100 000 arbetstillfäl-
len samt ett rikt utbud av upplevelser, aktiviteter och mötesplatser. Här tillvaratas och utveck-
las platsers olika förutsättningar till ett levande, hållbart och attraktivt Skaraborg. Detta bety-
der inte minst att Skaraborg är mycket attraktivt att besöka. Besöksnäring samt kulturella och 
kreativa näringar samverkar, blomstrar och stärker förmågan till förnyelse.

Många områden bidrar till Skaraborgs attraktivitet för både boende och besökare. Några såda-
na exempel är biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle, Läckö slott, Platåbergens geo-
park, Göta kanal, Trästaden Hjo, Karlsborgs fästning, Tiveden, Hornborgasjön och Hökensås.

Skaraborgs attraktivitet främjas genom att vi gemensamt:

• skapar goda förutsättningar för platsutveckling, upplevelser och ett varierat utbud
• utvecklar och synliggör Skaraborg för etableringar inom våra styrkeområden
• underlättar för företagande.

Insatsområden

• I Skaraborg finns goda möjligheter att ta del av innovativa, kreativa och attraktiva 
produkter samt högkvalitativa upplevelser inom besöksnäring och kultur.  

• Skaraborg är en plats som fler individer vill bo och arbeta på samt besöka. 
• Skaraborgs kommuner ska vara på topp 100 i antingen Svenskt Näringslivs rankning 

av kommuners företagsklimat eller i någon motsvarande undersökning.
• Ökad sysselsättning och fler arbetsplatser i Skaraborg.

Önskade effekter

Samverkansområdet bidrar till att följande globala mål nås:
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Samverkansområden 3:
Kompetensförsörjning

2030 är behovet av arbetskraft i privat och offentlig sektor tillgodosett och det finns tillgänglig 
arbetskraft när nya arbetsgivare och branscher etableras. Kapaciteten att ta emot nya skara-
borgare är god. Det finns en väl rustad arbetskraftsreserv och livslångt lärande möter kompe-
tensbehoven på en omställd arbetsmarknad.

Den höga utbildningsnivån i vårt område ger också tillgång till relevant kompetens och spets. 
Detta gör Skaraborg till en konkurrenskraftig plats som fortsätter att utvecklas. Utbildningarna 
i Skaraborg är dimensionerade efter arbetsmarknadens behov. 

• Mycket god tillgång på arbetskraft tack vare att gymnasiala och eftergymnasiala ut-
bildningar utformas och dimensioneras i samverkan utifrån arbetsmarknadens behov.

• Förmåga att kompetensförsörja arbetslivet, med särskilt fokus på ett arbetsliv i för-
ändring.

Önskade effekter

Insatsområden

• öka antalet studerande på gymnasial och eftergymnasial nivå inom inriktningar som 
Skaraborgs arbetsmarknad efterfrågar

• öka antalet studieplatser vid lärosäten  
• etablera en samverkansstruktur med kapacitet att effektivt möta kompetensbehov 

och erbjuda utbildningsplatser
• arbeta för att andelen som fullföljer sina studier samt övergång till högre studier ökar 
• ta tillvara all arbetskraft genom validering och möjligheter till kompetensomställning 

I Skaraborg åstadkommer vi en väl fungerande kompetensförsörjning genom att:

Samverkansområdet bidrar till att följande globala mål nås: Samverkansområdet bidrar till att följande globala mål nås:
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Samverkansområde 4:
Social hållbarhet

När vi når 2030 finns det trygga och stimulerande livsmiljöer med tillgång till sociala nätverk, 
fysiska och digitala mötesplatser samt upplevelser för alla. Detta stärker kvinnors och mäns 
livskvalitet samt möjlighet till utbildning, arbete, försörjning och en rik fritid. Det finns tillit 
mellan människor och till samhället, vilket är grunden för en fungerande demokrati. I Skara-
borg har alla likvärdiga förutsättningar att under hela livet må bra, utvecklas, använda sin fulla 
potential och delta i samhällslivet. 

Barn och unga i Skaraborg känner egenmakt och framtidstro. De ges goda och likvärdiga möj-
ligheter att må bra, fullfölja sina studier och vara delaktiga i frågor som berör dem. Föräldrar 
och vårdnadshavare är trygga i sitt föräldraskap och har en god relation till sitt barn, vilket 
främjar barnets hälsa och utveckling.

• ge förutsättningar för större samhörighet samt för tillit mellan människor och till 
• samhället
• stärka barns och ungas möjligheter till en bra start i livet samt att fullfölja sina 
• studier
• ge fler möjlighet till utbildning och egen försörjning.

Insatsområden

• Ökad tillit samt ökat medborgarengagemang och demokratisk delaktighet.
• Ökad andel elever som fullföljer sina studier.
• Ökad andel människor i egen försörjning.

Önskade effekter

Skaraborg skapar social hållbarhet genom att:

Samverkansområdet bidrar till att följande globala mål nås:
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Samverkansområden 5:
Samhällsplanering, 
infrastruktur och tillgänglighet

Skaraborg är 2030 en region där samhällsplaneringen skapar förutsättningar för ett gott liv och 
för hållbar utveckling, till exempel när det gäller etableringar och inflyttning.

Infrastruktur som vägar, järnvägar, hamnar, cykelbanor och energisystem skapar förutsättning-
ar för ett gott och hållbart liv, samt för företag att utvecklas och för människor att nå exempel-
vis arbete, studier och fritidsaktiviteter. Den digitala infrastrukturen bidrar på liknande sätt.

Skaraborgs kommuner driver en gemensam agenda för att utveckla infrastrukturen i nätverk-
staden Skaraborg. Agendan bygger på de övergripande målen i denna strategi. 

I Skaraborg finns god och hållbar tillgänglighet för alla människor. Kopplingen till Stockholm, 
Göteborg och andra kringliggande regioncentrum är så god att det är möjligt att pendla till 
arbete eller studier. 

Transportsektorn har ställt om och stora andelar gods transporteras på järnväg och med Väner-
sjöfart.

• fortsätta vår gemensamma samhällsplanering baserad på en uppdaterad strukturbild
• kontinuerligt och konsekvent identifiera behov och arbeta för att dessa behov upp-

märksammas i regionala och nationella planer för infrastruktur, kollektivtrafik, digital 
infrastruktur och energisystem etc.

• driva på för att möjliggöra att godstransporter flyttas över från väg till järnväg och 
Vänersjöfart.

• tillsammans med andra utveckla lösningar för förbättrad tillgänglighet genom mobili-
tetstjänster.

Insatsområden

• Samtliga kommuner i Skaraborg har översiktsplaner som tydligt inkluderar delregi-
onala perspektiv på bland annat etableringar och bostadsförsörjning. Tillgången på 
mark för etableringar och bostäder är därför god.

• Hela Skaraborg har god tillgänglighet till digital infrastruktur, och både utbildningar 
och arbetsliv drar nytta av digitaliseringen för att öka sin konkurrenskraft, effektivitet 
och hållbarhet.

• Restiderna med tåg är högst:
  • 1 timme: Skövde–Göteborg, Skövde–Borås, Skövde–Trestad, Skövde–
  Örebro, Skövde–Jönköping och Mariestad–Örebro
  • 1,5 timmar: Lidköping–Göteborg 
  • 2 timmar: Skövde–Stockholm och Skövde–Karlstad 
• Västra stambanans kapacitet har börjat byggas ut och åtgärder på Kinnekullebanan 

har startat. Mer gods transporteras över Vänern, vilket skapar förutsättningar för 
hållbara transporter av både gods och människor. 

• Kombinerade mobilitetstjänster erbjuds som en bas i en effektiv kollektivtrafik. Till-
gängligheten är god i hela Skaraborg.

Önskade effekter

I Skaraborg skapar vi gemensam utveckling genom att:

Samverkansområdet bidrar till att följande globala mål nås:Samverkansområdet bidrar till att följande globala mål nås:
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Samverkansområde 6:
Fossiloberoende och cirkulär region

Skaraborg 2030 är en region där omställningen till ett fossiloberoende och cirkulärt samhälle 
i huvudsak har genomförts. Omställningen har skapat fler arbetstillfällen och nya företag, och 
har samtidigt säkrat konkurrenskraften för de befintliga företagen.

En storskalig elektrifiering av industri- och transportsektorerna har tillsammans med en digita-
lisering lett till minskade växthusgasutsläpp. Vätgasteknologi är en grundbult i energisystemet, 
liksom lokalt producerad energi och smarta nät. Denna omställning har gjort Skaraborg attrak-
tivt för både företag och människor.

Aktörer inom de gröna näringarna producerar energi i olika former, samtidigt som både skörd 
och lokal förädling av livsmedel har ökat.

Genom industriell symbios har Skaraborg tagit stora steg mot en cirkulär ekonomi.

• Energisystemen i Skaraborg är fossilfria och har den kapacitet som krävs för nya eta-
bleringar eller annan utveckling.

• Skaraborgs kommuner och näringsliv uppfyller sina åtaganden för att nå målen i Kli-
mat 2030 och Parisavtalet.

• Skaraborgs näringsliv är omställt och konkurrenskraftigt och bidrar till hållbar utveck-
ling genom produkter och tjänster.

Önskade effekter

• driva på för en storskalig elektrifiering av industri- och transportsektorerna
• stödja utvecklingen och omställningen av Skaraborgs resursbaser* mot en cirkulär 

och biobaserad ekonomi.

Insatsområden
I Skaraborg driver vi denna utveckling genom att i samverkan:

Samverkansområdet bidrar till att följande globala mål nås:
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Roller och ansvar

Samverkan kring strategins genomförande bygger på förståelse och ömsesidig respekt mellan 
olika aktörer när det gäller roller och mandat. Det är omöjligt att fastställa en rollfördelning 
som gäller hela tidsperioden till 2030. Snarare behövs ett pågående och respektfullt samtal om 
roller och ansvar mellan berörda aktörer.

Skaraborgs Kommunalförbund har, baserat på sin förbundsordning, ett ansvar att samordna ut-
veckling genom tillitsfull samverkan med kommunerna och andra aktörer. Förbundet kan också 
sammanställa kommunernas behov och önskemål gentemot Västra Götalandsregionen (som 
är regional utvecklingsaktör), staten med flera. En viktig roll för Skaraborgs Kommunalförbund 
blir att bidra till utveckling genom projekt samt att säkra resurser för att säkerställa strategins 
genomförande. Samtidigt ska det påpekas att det är kommunerna och andra aktörer som har 
genomförandekraften både i och genom sina ordinarie verksamheter och sitt utvecklingsarbete.

Skaraborgs Kommunalförbund har också ett särskilt ansvar att sammanställa beslutsunderlag 
som baseras på analyser och forskning som kan ge vägledning i strategins genomförande.

I Skaraborg driver vi denna utveckling genom att i samverkan:

Samverkansområdet bidrar till att följande globala mål nås: Roller och ansvar bidrar till att följande globala mål nås:
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Referenser och länkar
Västra Götalandsregionens vision ”Det goda livet”

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götalandsregionen 2021-2030 

Den regionala kraftsamlingen Klimat2030

Agenda 2030

Begreppsförklaring

*Resursbaser betecknar branscher som är särskilt betydelsefulla för Skaraborg, det vill säga 
branscher där en större andel skaraborgare, än svenskar i stort är sysselsatta. De branscher 
där Skaraborg utmärker sig är:

1. Gröna näringar, inklusive livsmedelsförädling
2. Trä, möbler och inredning
3. Försvarsmakten
4. Sten, mineralull och akustik
5. Fordonsindustri inklusive underleverantörer

Utöver detta finns också ett framväxande IT-kluster i Skövde med inriktning på spelutveck-
ling och finansiell teknologi.

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28338/Vision%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland%20-%20Det%20goda%20livet.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/5973ae6b-1b81-404e-a391-8cb78c166176/Regional%20utvecklingsstrategi%20VG%202021-2030.pdf?a=false&guest=true
https://klimat2030.se/
https://www.globalamalen.se/



