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Landsbygdsstrategi
2016-2020

Det goda livet, idag och 
i morgon. På landet, 
i staden och mittemellan. 
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Sammanfattning

Skara är en kommun där stad och land samspelar för utveckling. Landsbygdstrategins syfte 
är att sätta upp mål för de utvecklingsinsatser som behövs specifikt för landsbygden. Den 
kopplas till Skaras vision. I visionen är en välfärd med god kvalitet självklar 2025 och till- 
sammans med stolthet, livstilen som konkurrenskraft, entreprenörskap och hållbarhet är 
Skara en attraktiv kommun att leva och bo i. Strategin är framtagen tillsammans med vår 
största resurs för en positiv utveckling - våra invånare. Det finns en uppenbar stolthet över 
att leva och bo på landet i Skara kommun.

LIVSSTILEN SOM KONKURRENSKRAFT  (Attraktiv livsstil på landsbygden)

• Skara kommun arbetar för att alla övergripande kommunala beslut är 
landsbygdssäkrade

• Skara kommun främjar ett öppet samhälle där mångfalden välkomnas 
på landsbygden och där kvinnor och män, gamla som unga, oavsett  
härkomst har likvärdiga förutsättningar att bo, verka och leva och sam-
ma möjligheter till utveckling och ett rikt liv.

• Skara kommuns politiker och tjänstemän har väl fungerande och regel-
bundna kontakter med allmänheten och aktörerna på landsbygden. 

• Skara kommun uppmuntrar och möjliggör för byggnation av olika boen-
deformer på landsbygden.

• Skara kommun stärker sin position som centrum för utbildning- och 
utvecklingsinsatser för de gröna näringarna.

VI FRÄMJAR ENTREPRENÖRSKAPET  (Entreprenörskap på landsbygden)

• Skara kommun främjar landsbygdsföretagande och entreprenörskap på 
landsbygden utifrån målen i kommunens Näringslivsstrategi 2020. 

SJÄLVKLART HÅLLBART!   (Hållbar landsbygdsutveckling)

• Skara kommun värnar om ett rikt varierat landskap och en ökad biolo-
gisk mångfald. 

• Skara kommun tydliggör de lokala ekosystemtjänsternas värde i kommu-
nens fortsatta utveckling.

• Skara kommuns invånare och besökare ska ha tillgång till så konkurrens-
kraftiga digitala tjänster som möjligt, samt att 90 % av hushållen i Skara 
kommun har tillgång till/ska kunna beställa bredband med en kapacitet 
om minst 100 Mbits/s år 2020. 

• Skara kommun arbetar för att kvinnor och män, pojkar och flickor som 
bor på landsbygden kan resa hållbart genom ökad tillgänglighet till kol-
lektivtrafik och ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för cyklister. 

• Den kommunala vägplanen hålls uppdaterad och ligger till grund för 
dialog och åtgärder i Skara kommun.
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Syfte och bakgrund
Skara kommun har tagit fram en landsbygdsstrategi för att visa på hela kommunens betydelse 
för framtiden. Strategins syfte är att sätta upp mål för de utvecklingsinsatser som behövs 
specifikt på landsbygden. Strategins innehåll hänger samman med andra strategier och  
program som finns eller håller på att arbetas fram i kommunen, till exempel Skara  
kommuns bostadsförsörjningsprogram, näringslivsstrategi, VA-policy och miljöstrategi.
  
Landsbygdsstrategin är framtagen med hjälp av befolkningen på landsbygden i Skara. Under 
vintern 2014 hölls åtta framtidsmöten runt om i kommunen. Över 400 personer deltog i 
arbetet och över 600 idéer och tankar kring utveckling kom fram. Det har legat till grund 
för den inriktning som landsbygdsstrategin fått. Strategin har också kompletterats med 
övergripande principer för att skapa en hållbar utveckling i hela kommunen.

Strategin åtföljs av framtagande av en handlingsplan för att göra strategin konkret. I hand-
lingsplanen beskrivs också vem som gör vad. Handlingsplanen ligger till grund för den 
årliga verksamhetsplanering som kommunens förvaltningar och bolag gör.

Strategin har antagits av kommunfullmäktige den 25 april 2016, §49.
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Utgångspunkter
Strategin tar sin utgångspunkt i Skara Vision 2025. Vår uppgift som kommun är att skapa 
förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i kommunen. Visionens 
mål är att 2025 ska en välfärd med god kvalitet vara självklar. Visionen sätter också fingret 
på fyra utvecklingsområden där Skara har extra stor potential. Vi ska ha mod att prioritera 
och lägga kraft på det som behövs, nu och framåt.

• I Skara är vi stolta
• Livsstilen som konkurrenskraft
• Vi främjar entreprenörskap
• Självklart hållbart

De fyra utvecklingsområdena ska bidra till att skapa attraktionskraft! Både inom och utan-
för kommunen. Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun.

Landsbygdsstrategins period är knuten till den programperiod som EU tillämpar för lands-
bygdsutveckling. Strategin anger de övergripande mål som kommunen ska eftersträva att nå 
fram till 2020.  

TEMAN OCH OMRÅDEN I VG 2020

En ledande kunskapsregion
1.1 ”Ett gott” klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande
1.2 Regional kraftsamling kring styrkeområden för internationell 
      konkurrenskraft

En region för alla
2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan 
      utbildning och arbetsliv
2.2 Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft
2.3 Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet

En region där vi tar globalt ansvar
3.1 Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan
3.2 Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer

En region som syns och engagerar
4.1 En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga        
      och delaktighet
4.2 Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden
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En konkurrenskraftig och attraktiv livsstil i mötet 
mellan stad och land
Skara är en kommun där stad och landsbygd samspelar för utveckling. Drygt 7000 av 
kommunens 18 700 invånare bor på landsbygden. Kommunen har ett varierande landskap 
vilket bidrar till att det finns många attraktiva miljöer för boende, företagande, upplevelser 
och rekreation. 

Stolta kommuninvånare
Våra framtidsmöten runt om i kommunen genomsyrades av en stolthet över att bo där man 
gör. Man tyckte också på alla åtta ställen att man hade nära till allt. Detta och mycket annat 
pekar på den positiva andan som finns runt om i kommunen och det bådar gott för den 
fortsatta utvecklingen i hela kommunen. 

Det är människorna i kommunen som utgör den stora utvecklingsresursen. Mångfalden 
av människor med olika bakgrunder är den viktigaste ingrediensen för att få en positiv 
utveckling där alla människor ska kunna leva ett gott liv utifrån sina förutsättningar.

Aktörer och rollfördelning 
Det finns många aktörer som lever och verkar på Skara kommuns landsbygd. Aktörer 
som vill vara med och förändra och skapa en mer attraktiv landsbygd. Det är i samspelet 
och samarbetet mellan ideella, privata och offentliga sektorn som utvecklingsarbetet kan 
gå framåt. 

Ideella aktörer 
Ideella aktörer är föreningar. Små som stora har båda sin särprägel och spelar en viktig 
roll för arbetet med sin bygds utveckling. Arbetet kan röra sig inom breda områden som 
exempelvis kultur, samlingslokaler, turism och bredband. De ideella aktörerna står för lokal 
kännedomen och ur den kommer ofta bra idéer för att förändra, de står även för engage-
mang. Vad gäller landsbygdsstrategin ligger de ideella aktörernas ansvar i att driva åtgärder-
na framåt i sitt område. 

Privata aktörer 
Privata aktörer är företagare och enskilda personer. Dessa aktörer har ett brett kontaktnät 
och de kan bidra med lokal kännedom, kreativitet, envishet och ett affärstänk. Dessa 
egenskaper är viktiga för att kunna skapa nya arbetstillfällen. 

Offentliga aktörer 
Offentliga aktörer är EU, staten, Västra Götalands Regionen, länsstyrelsen och kommunerna. 
De offentliga aktörerna kan ofta bidra med kunskap, tid och pengar. Deras roll är också att 
bidra till att öka gränsöverskridande samverkan mellan de olika aktörerna och de har ofta 
en samordnande roll.
 

”En positiv andra runt om i kommunen”
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Attraktiv livsstil på landsbygden

Livsstilen som konkurrenskraft
En väl fungerande landsbygd har stort värde som boendealternativ för allt fler människor. 
Den stora variationen som finns i Skara kommun, samtidigt som ”det är nära till allt”, utgör 
en bra grund för att fler människor ska välja kommunen som boendeort. Attraktiva natur- 
och kulturvärden, närheten till en stor arbetsregion, goda utbildningsmöjligheter och goda 
kommunikationer är viktiga delar att bygga vidare på framöver. Lika viktigt som det är med 
attraktiv miljö, en väl fungerande samhällsservice och god infrastruktur är att det finns en 
tillåtande kultur, social gemenskap och möjlighet till delaktighet.

Hållbara beslut genom landsbygdssäkring
En grundprincip i kommunallagen är att alla medborgare ska behandlas lika. Landsbygden 
och staden har strukturella skillnader som gör att kommunala beslut får olika konsekvenser 
för medborgarna. Ofta är utgångspunkten för besluten stadens struktur, vilket kan innebära 
att landsbygdens befolkning inte ges samma förutsättningar. Att landsbygdssäkra innebär 
att på ett medvetet, objektivt och systematiskt sätt ta hänsyn till och beakta landsbygdens 
och stadens olika förutsättningar.

Mångfald av människor
Andelen unga är lägre på landsbygden, likaså finns det en större andel äldre, framförallt 
män, än i staden. Det är få personer som är utrikes födda. 

För att Skara kommuns landbygd ska ha möjligheter till en positiv utveckling behövs  
åtgärder för att attrahera yngre människor och människor med utländsk bakgrund att bo 
och verka på landbygden. Detta är en grundförutsättning för att det ska finnas en  
fungerande kommunal verksamhet och kommersiell service. 

Landsbygden hyser en stark tradition av att gemensamt lösa problem och ta ansvar för 
utvecklingen. När nya människor får del av denna tradition ges goda möjligheter till en 
hållbar utveckling. Kvinnor och män, unga som gamla, oavsett härkomst ska ges likvärdiga 
möjligheter att delta iden utvecklingen.

Idag speglar inte landsbygden den befolkningssammansättning som finns i samhället i  
övrigt. För att stärka landsbygden att bli en naturlig del av helheten så behöver vi ta  
tillvara på mångfalden och den kreativitet, det nytänkande och det erfarenhetsutbyte som 
mångfalden ger möjlighet till. Lika så behöver kvinnor och män ha samma möjligheter att 
verka och leva på landsbygden för att den ska utvecklas.
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STRATEGISKA MÅL 

• Skara kommun arbetar för att alla övergripande kommunala beslut är 
landsbygdssäkrade

• Skara kommun främjar ett öppet samhälle där mångfalden välkomnas 
på landsbygden och där kvinnor och män, gamla som unga, oavsett  
härkomst har likvärdiga förutsättningar att bo, verka och leva och  
samma möjligheter till utveckling och ett rikt liv.

• Skara kommuns politiker och tjänstemän har väl fungerande och  
regelbundna kontakter med allmänheten och aktörerna på landsbygden. 

• Skara kommun uppmuntrar och möjliggör för byggnation av olika  
boendeformer på landsbygden.

• Skara kommun stärker sin position som centrum för utbildning- och 
utvecklingsinsatser för de gröna näringarna.
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Dialog och delaktighet
Dialog mellan politiker, tjänstemän och kommuninvånarna möjliggör att lokalt engagemang 
och kunskap tas tillvara. Dialogen kan också ge ökad förståelse och helhetssyn på samhälls-
utveckling. Av den anledningen bör formerna för dialog utvecklas och präglas av ett under-
ifrån perspektiv. 

Landsbygdens befolkning löser ofta själva många av de frågor som samhället tar ansvar för 
i staden. Det ideella arbetet i olika typer av föreningar är viktigt för en hållbar utveckling. 
Skara kommun ska genom dialog med civilsamhälle och näringsliv ge lämpligt stöd för 
fortsatt utveckling.

Samlingsplatser såsom bygdegårdar och idrottsanläggningar har en mycket stor betydelse 
för utveckling och sammanhållning av en bygd. De skapar mötesplatser, där alla  
generationer, grupper och intressen kan mötas. 

Attraktivt boende på landsbygden
Efterfrågan på attraktiva tomter i natursköna och sjönära lägen har ökat och därmed  
kraven på att förutsättningar finns för att bygga på landsbygden. Både privata och  
offentliga aktörer är viktiga för att trygga en bra bostadsförsörjning. Kommunen behöver 
ha en hög beredskap för handläggning av plan-, mark- och byggärenden på landsbygden. 

Närheten till en stor arbetsmarknadsregion, utbildningsmöjligheter och goda kommuni- 
kationer är möjligheter som ska användas för att öka befolkningen på landsbygden.  

Den vanligaste formen för boende på landsbygden är eget bostadshus. Det är önskvärt  
att fler alternativ blir tillgängliga för att skapa bättre förutsättningar för rotation på  
landsbygdens bostadsmarknad. 

Särskild vikt bör läggas på att få bostäder anpassade till äldre på landsbygden. Det möjlig- 
gör att kunna bo kvar på orten och få ett enklare och anpassat boende. Hur behovet av 
bostäder ska tillgodoses i Skara beskrivs i Skara kommuns bostadsförsörjningsprogram.
 

Behovet av omsorg finns beskrivet i Äldreomsorgsplanen för Skara 
kommun.

Skara kommun har ett bostadsförsörjningsprogram där riktlinjer 
finns för att funktionella bostäder ska finnas i hela kommunen. 



LANDSBYGDSSTRATEGI 2016-2020 11

Utbildning och utveckling

Förskola/skola
En väl fungerande skola är en av de viktigaste faktorerna när barnfamiljer väljer boendeort.

Barnantalet har minskat på landsbygden under det sista decenniet. Prognosen för de 
närmsta åren är dock stabil på samtliga landsbygdsskolor. Lokalerna har anpassats för att 
utnyttjas på bästa sätt. När elevantalet har minskat har förskolan flyttat in sin verksamhet 
i anslutning till klassrummen.   

Förskola och fritidshem finns på alla tre orterna som har skola. Ardala, Axvall och Varn-
hem. Förskola finns också i Eggby. Fritidshem finns för barn i årskurs 0-6. Fritidshem 
erbjuder pedagogisk gruppverksamhet och tillsyn utanför skoltid.

Det är fritt skolval i hela kommunen. Däremot är skolornas upptagningsområde och den 
tillhörande skolskjutstrafiken styrd till respektive skola. Till och från förskola och fritids-
hem får föräldrarna själva ordna transport. 

Gröna näringar
Skara kommun utgör ett centrum för utbildningsinsatser för jordbruk och landsbygds- 
företagande. Stor vikt ska läggas för att utveckla och förstärka verksamheterna som  
bedrivs på Naturbruksskolan Uddetorp, Biologiska Yrkeshögskolan och Sveriges Lant-
bruksuniversitet. Dessa verksamheter och de utbildningar de bedriver har stor betydelse 
för Skara kommun och hela regionen.

I Skara kommun finns Axevalla folkhögskola belägen. Skolan har ett stort utbud av långa 
och korta kurser. Skolan erbjuder också utbildningar som kan anpassas till företag och 
organisationer. 
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Entreprenörskap på landsbygden
Landsbygdens företag
Det finns drygt 1 000 företag registrerade på Skara kommuns landsbygd. De flesta av 
dessa är enmansföretag och verksamma inom jord– och skogsbruk. De små företagen 
utgör en viktig grund för annat företagande genom nätverkande och köp av tjänster. En 
stor variation och nyskapande företag ger förutsättningar för arbetstillfällen, olika former 
av service och inte minst framtidstro. Det finns ett starkt samband mellan nyföretagande 
och befolkningsutveckling i de mindre orterna och på landsbygden. 

Näringslivsstrategi för Skara kommun
Näringslivsstrategins mål är att arbeta för att möjliggöra en positiv utveckling av närings-
livet både på landsbygden och i Skara tätort. I Skara kommuns vision lyfts gröna näringar 
fram som speciellt viktiga för utvecklingen i kommunen.

Skogs - och lantbruk 
Drygt 20 % av de sysselsatta i Skara kommun har ett arbete som går att relatera till jord– 
och skogsbruk och mycket av åkermarken i kommunen har ett stort odlingsvärde. Det 
finns närmare 500 registrerade företag inom primärproduktionen. Antalet sysselsatta i 
dessa näringar har ökat under perioden 2008-2012. 

Framtiden kommer att innebära stora förändringar inom primärproduktionen, med en ökad 
storleksrationalisering. Skara kommun ska uppmärksamt följa detta och dess konsekvenser.
Ökad förädlingsgrad av råvarorna och produktutveckling är viktiga delar för att få bättre 
lönsamhet och sysselsättning. Även diversifiering genom till exempel besöksnäring och 
grön omsorg är viktigt för utvecklingen. 

Inom Skara kommun har hästnäringen en mycket stor betydelse. Kommunen är delaktig i 
paraplyorganisationen ”Skara Hästland” med syfte att skapa större möjligheter till företags-
utveckling inom dessa branscher. Hästnäringen har en speciell betydelse för landsbygden då 
den har ett stort inslag av kvinnor som driver och utvecklar företagandet.

Besöksnäring 
Landsbygden i Skara kommun har ett brett utbud av natur- och kulturattraktioner. Till 
exempel besöks området runt Varnhem och Hornborgasjön av flera hundratusen varje år. 
Stora nyinvesteringar är på gång i området av både offentliga och privata aktörer. 

Skara Sommarland, Europas största vattenpark, är en av de större privata aktörerna inom 
besöksnäringen i landet. Genom samarbete och samverkan med andra kommuner och 
organisationer ökar chansen till att fler besökare stannar längre.

Skara kommun har höga naturvärden och flera naturreservat. Det finns ett stort antal  
vandringsleder och badplatser i kommunens sjöar. För att behålla och öka attraktiviteten  
i dessa områden krävs god service i form av parkeringar, toaletter och underhåll.

Skara kommun har mycket goda förutsättningar för natur – och kulturturism, de  
inriktningar som spås ha de största möjligheterna för tillväxt. Fler reseanledningar och  
ökade besöksströmmar ger möjlighet för näringslivet inom besöksnäringen att öka sin  
ekonomiska omsättning.
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Kreativa näringar 
Skara är i hög grad förknippat med kulturella och kreativa näringar i ett nationellt per-
spektiv, i synnerhet vad gäller musiknäringen. Till de kulturella och kreativa näringarna 
räknas också bildkonst, design och arkitektur. Allt fler av de som utövar dessa yrken vill 
ha andra boendealternativ än det som erbjuds i storstäderna. Nya metoder och ny teknik 
medger också för verksamhetsutövare att verka utifrån ställen som ligger utanför de större 
städerna. Tillgången till en god infrastruktur med till exempel bredbandsuppkoppling med 
hög standard är avgörande för fortsatt utveckling. 

Enligt Skaraborgs kommunalförbunds rapport Kreativa kraftfält spås de kulturella och 
kreativa näringarna få en allt större betydelse för utvecklandet av övrigt näringsliv. Att i 
kommunen ha bygder där de kreativa näringarna blomstrar är ett tecken på att det pågår 
en positiv utveckling i området. 

”De kulturella och kreativa näringarna får en allt större 
betydelse för utvecklandet av övrigt näringsliv”

STRATEGISKT MÅL 

• Skara kommun främjar landsbygdsföretagande och entreprenörskap på 
landsbygden utifrån målen i kommunens Näringslivsstrategi 2020. 
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Hållbar landsbygdsutveckling
Självklart hållbara strukturer på landsbygden
Att Skara kommun upprätthåller grundläggande service och välfärd på landsbygden är  
avgörande för attraktiviteten där. Det behöver finnas en väl fungerande barnomsorg, 
skolverksamhet, äldreomsorg och en väl utbyggd och fungerande infrastruktur för att 
möjliggöra en positiv utveckling i hela kommunen.

På samma sätt är naturens och landskapets strukturer (ekosystemen) viktiga för människors 
välbefinnande och möjlighet till samhällsutveckling. Där är landsbygden kommunens 
viktigaste resurs.

Åkermarken är en ändlig resurs. I ett globalt perspektiv minskar åkerarealen. Därför bör det 
finnas en restriktiv hållning till att exploatera åkermarken i Skara kommun. Användningen 
av marken regleras i kommunens översiktplan.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Attraktionskraften för boende och besöksmålsutveckling på landsbygden i Skara beror till 
stor grad på ett artrikt landskap med unika natur- och kulturmiljöer. Landskapet skapar 
också livsviktiga ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster definieras som ”ekosystemens direk-
ta och indirekta bidrag till människors välbefinnande” (Naturvårdsverket, 2012). Genom att 
förstå och använda de lokala ekosystemtjänsterna kan Skara utveckla hållbart entreprenör-
skap och livsstil.

Fyra kategorier av ekosystemtjänster har identifierats: 
• Försörjande/producerande ekosystemtjänster är de varor som produceras.  
  Exempelvis mat, vatten, trä och fiber. 
• Reglerande ekosystemtjänster är nyttan människor har av ekosystemfunktioner som   
  påverkar miljöfaktorer som till exempel klimat, översvämningar, avfallsnedbrytning och  
  kontroll av sjukdomar samt pollinering av våra grödor. 
• Kulturella ekosystemtjänster innefattar skönhet, inspiration, rekreation och andliga värden 
  som bidrar till vårt välbefinnande. 
• Stödjande ekosystemtjänster är grundläggande funktioner i ekosystemen som är en  
  förutsättning för alla de andra ekosystemtjänsterna, bland annat jordmånsbildning,  
  fotosyntes, pollinerande insekter och biokemiska kretslopp.

Miljömål och miljöarbete
Landsbygden i Skara är en resurs i kommunens arbete med miljömålen. Likaså behöver 
konsekvenserna för landsbygden uppmärksammans i miljöarbetet. Skara kommuns 
miljömålsarbete beskrivs i Miljöstrategin. 

Vatten och avlopp
Dricksvatten av mycket god kvalitet är en grundförutsättning för god hälsa. Det avlopp 
som hushållen producerar ska behandlas på ett sätt som gör att det inte förorenar naturen. 
Målen för vatten och avlopp preciseras i en VA-policy för Skara kommun.

Bredband i hela kommunen
Fungerande bredband med hög kapacitet är viktigt för utveckling av företagande och 
boende på landsbygden. Utbyggnad av fiber pågår både på landsbygden och i tätorterna i 
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kommunen och det finns goda förutsättningar för att nå de nationellt och regionalt upp-
satta målen kring utbyggnaden av fiber. Målet är att 90 % av hushållen och företagen ha 
tillgång till robust bredband med en hastighet på 100 Mbit/s år 2020. 

Kollektivtrafik och vägar
Tillgången till kollektivtrafik ser olika ut beroende på var man bor i Skara. På hela lands- 
bygden finns möjlighet att åka med närtrafik in till tätort eller tvärtom. På några ställen 
finns anropsstyrda linjer. Anropsstyrda linjer och Närtrafikresor utförs av förbeställd taxi. 
Dessa möjligheter kan användas mer, och här behövs mer information och marknadsföring. 
Det fungerar idag bra att åka buss för boende i stråket Skövde-Skara-Lidköping. Även 
bussresor Skara-Falköping, med anslutningsmöjligheter till tåg, fungerar bra. Däremot är 
bussresandet längst E20 begränsat. Här väljer de allra flesta som bor på landsbygden bilen 
framför bussen. Generellt finns ett behov av att se över utbudet, anslutningsmöjligheter 
och pendelparkeringar för bil och cykel, för att i alla fall delar av resan ska kunna göras 
med kollektivtrafik. Här behövs också ett biljettsystem som är anpassat för byte mellan 
anropsstyrd trafik och buss.

Flera aktörer är involverade i vägarna i Skara kommun. Trafikverket har ansvaret för de 
vägar som förbinder orterna. Kommunen äger och underhåller vägnätet, främst i tät- 
orterna. Sedan finns också ett stort antal enskilda vägar för att nå fram till alla fastigheter. 
Uppdelningen innebär att det krävs dialog och samverkan för att hålla en god standard på 
vägnätet. Ett verktyg i det arbetet är Vägplanen för Skara kommun. Trafikverket och Skara 
kommun ger stöd till de enskilda vägarna. 

Säkra gång- och cykelvägar, separerade från övrig trafik, är viktigt för ökad tillgänglighet 
och trafiksäkerhet på landsbygden. Det är också en viktig faktor när det gäller utvecklingen 
av besöksnäringen i kommunen. Ett utvecklingsarbete kring ökat cyklande pågår i kommu-
nen och styrs genom cykelstrategin. Även en cykelkarta har tagits fram.

STRATEGISKA MÅL 

• Skara kommun värnar om ett rikt varierat landskap och en ökad biolo-
gisk mångfald. 

• Skara kommun tydliggör de lokala ekosystemtjänsternas värde i kommu-
nens fortsatta utveckling.

• Skara kommuns invånare och besökare ska ha tillgång till så konkurrens-
kraftiga digitala tjänster som möjligt, samt att 90 % av hushållen i Skara 
kommun har tillgång till/ska kunna beställa bredband med en kapacitet 
om minst 100 Mbits/s år 2020. 

• Skara kommun arbetar för att kvinnor och män, pojkar och flickor som 
bor på landsbygden kan resa hållbart genom ökad tillgänglighet till kol-
lektivtrafik och ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för cyklister. 

• Den kommunala vägplanen hålls uppdaterad och ligger till grund för 
dialog och åtgärder i Skara kommun.
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Landsbygdsprogrammet och LEADER

Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskerifonden ska stärka förutsättningarna för alla 
som bor och verkar på landsbygden. Landsbygdsprogrammet gäller under perioden 2014 
-2020. Det är en del av EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 som leder mot visionen En smart 
och hållbar ekonomi för alla”. 

Programmen investerar i idéer och initiativ som bidrar till fler jobbtillfällen, stärker före- 
tagens konkurrenskraft och främjar samverkan. Programmen ska också bidra till att för- 
bättra service och infrastruktur på landsbygden, stärka livsmedelsnäringen och främja 
vård av miljön och natur- och kulturvärden. 

Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för att programmen ska göra så stor nytta 
som möjligt. Via programmen kan Länsstyrelsen bidra genom medfinansiering och 
kunskap. Privatpersoner, företag eller organisationer bidrar genom självfinansiering, 
handlingskraft och kunskap. 

Lokalt ledd utveckling enligt Leadermetoden
Lokalt ledd utveckling är en del av Landsbygdsprogrammet.  Skara kommun tillhör Leader 
Nordvästra Skaraborg som förutom Skara består av Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, 
Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara kommun. Det är Leader Nord-
västra Skaraborgs LAG (lokal partnerskap) som ska vara drivande i arbetet med att genom-
föra strategin och se till att måluppfyllelsen verkställs. 

Områdets utvecklingsstrategi syftar till att utveckla området utifrån Leader-metoden. 
Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer utifrån lokala förutsätt-
ningar och initiativ. Strategin arbetar med tre fonder. Det är Landsbygdsfonden, Regionala 
utvecklingsfonden och Socialfonden. Fonderna bidrar till måluppfyllelse i det lokala utveck-
lingsarbetet. 

Strategin utgår från LEADERs vision:
”Nordvästra Skaraborg – där kreativitet och naturresurser ger livskraft”. 
Utifrån en analys kring områdets styrkor, svagheter, hot och möjligheter har tre övergripan-
de mål fastställs och till dessa har insatsområden tagits fram för att uppfylla strategins mål 
och vision.
• Fler utvecklade besöksdestinationer och unika besöksmål med hög kvalitet
• Naturresurser är en utgångspunkt för produktion och konsumtion som sker utifrån 

ett lokalt och globalt ansvarstagande
• Kreativiteten flödar och innovationskraften är hög

”Kreativiteten flödar och 
innovationskraften är hög”
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”Kreativiteten flödar och 
innovationskraften är hög”
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Tusen år har gjort oss kloka.
Och nyfikna på framtiden.


