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Handlingsplan för
Skara kommuns landsbygdsstrategi

Det goda livet, idag och imorgon.
På landet, i staden och mitt emellan.

Handlingsplan för Skara kommuns landsbygdsstrategi
2019-2020

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. Strategin
åtföljs av denna handlingsplan för att göra strategin konkret. Handlingsplanen ligger till grund för den årliga
verksamhetsplanering som kommunens förvaltningar och bolag gör.
Handlingsplanen har antagits av kommunstyrelsen den 23 november 2016, § 228.

ÖPPEN DIALOG OCH SAMVERKAN
Goda relationer och samverkan med aktörer inom den gröna sektorn är viktigt då det lägger grunden för ett
gemensamt arbete för att stärka landsbygden.
Mål

Skara kommun främjar
ett öppet samhälle där
mångfalden välkomnas
på landsbygden och där
kvinnor och män har
samma möjligheter till
utveckling och ett rikt liv.

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

Aktivitet

Beskrivning/koppling

Ansvar

Kartlägga resursfördelning genom
genderbudgetering. Projekt inom
Skaraborgs Kommunalförbund.

För att stärka landsbygdens möjligheter
behöver man se till bredden inom den gröna
sektorn. Exempelvis verkar män och kvinnor
ofta inom olika branscher och alla delar behöver synliggöras och ges möjlighet att ta del
av de resurser som kan ges.

Utvecklingsenheten 2019-2020 Befintlig
Avdelningen för
budget
kommunikation,
kultur och fritid

För att hitta områden som kan vara unika
och attraktiva och stimulera nybyggnation på
landsbygden. I synnerhet där det finns teknisk och fysisk infrastruktur på plats. Gynnar
gruppen nya Skaraborgare

Utvecklingsenheten 2019-2020 Befintlig
Plan- och byggenbudget
heten
Skara Energi

Samverkan utifrån ett mångfaldsperspektiv för att stärka besöksnäring,
aktiviteter och mötesplatser på landsbygden.
Våra natur- och kulturmiljöer ger
möjlighet till rekreation, besöksnäring m.m.
En samverkan mellan aktörer kan stärka möjligheten att tillvarata dessa miljöer ytterligare.
Att aktivt arbeta
utifrån ett mångfaldsperspektiv är av vikt för
att alla våra medborgare ska kunna ta del av
utbudet som finns men också för att kunna
delta i utvecklingen av landsbygden.
Kartläggning av möjliga områden
och föra dialog med privata markägare.
Genomförande av Skara kommuns
bostadsförsörjningsprogram.
Åtgärder i detta är:
Uppmuntra avstyckning på privat
mark på landsbygden genom kommunikationsinsatser och pilotprojekt.

Tid

Resurs

Mål

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

Aktivitet

Beskrivning/koppling Ansvar

Tid

Resurs

Dialogmöten/ rundvandringar
på fyra platser utanför Skara
tätort för att på plats se på
saker som behöver utvecklas
och åtgärdas för att få fungerande och attraktiva orter.
Mötena ska genomföras med
regelbundenhet vartannat år.
Mötena riktas till föreningar
och organisationer som är
aktiva på respektive ort.

Utvecklingsenheten ansvarar
Utvecklingsenheten
för samordningen. Från kommunen medverkar politiker från
kommunstyrelsen och berörda
tjänstemän.

2020

Medel för åtgärder i samband med dialogmöten

Ardala
Eggby
Varnhem
Axvall
Informationsinsatser kring
stödprogram inom EU som
riktar sig till utveckling av
landsbygden.
Information om utvecklingsinsatser som kan ske inom Leader Nord–Västra Skaraborg
samt Länsstyrelsen/Jordbruksverket.

Återrapportering sker efter
genomförda möten.

Kortfattad information om de
olika möjligheter som finns, via
kommunens hemsida. Visa på
goda exempel.
Erbjuda vägledning för föreningar och företag som är
intresserade av att arbeta med
Leaderprojekt.

Utvecklingsenheten

2019-2020

STÄRKA DE GRÖNA NÄRINGARNA
Över 20 % av arbetstillfällena i Skara kommun är kopplade till den gröna sektorn. Att stärka de gröna
näringarna är av vikt både vad gäller arbetstillfällen men även för att ha en levande landsbygd.

Mål

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

Aktivitet

Beskrivning/koppling Ansvar

Tid

Resurs

Skapa möten och dialog med näringslivet.

För att stärka näringslivet
inom den gröna sektorn krävs
en god dialog och samverkan.

2019-2020

Befintlig
budget

Kommunicera och lyfta fram företagen.
Företagsbesök inom den gröna sektorn.
(Näringslivsstrategin)

Utvecklingsenheten
Kulturenheten
Kommunikationsenheten

Företagsbesöken samordnas
av Utvecklingsenheten. Från
kommunen medverkar politiSamverka kring besöksnäring i kommunen.
ker från kommunstyrelsen och
berörda tjänstemän.
Vara en aktiv part när det gäller samverkan,
Arbeta för att stärka koppling- Utvecklingsenheten
utveckling och stödjande insatser med de be- en mellan forskning, utbildPlan- och byggfintliga forsknings-, rådgivnings- och utbildning och näringsliv. Syftet är
enheten
ningsinstitutioner.
att bidra till kompetensutveckling, kunskapsspridning och
Vara delaktig i utvecklingen av området kring innovationer inom den gröna
Green Tech Park med kunskapsintensiva före- sektorn.
tag och organisationer.
SLU är en central aktör utifrån
Ha planberedskap för eventuella fysiska förforskningsperspektiv och
ändringar i området.
som samarbetspartner för att
fortsätta utveckla Skara som
Fortsätta stödja utvecklingen av ett regionalt
en stark nod inom den gröna
hästcentrum vid Axevalla/Skålltorp. Stödja
sektorn.
etableringen av Naturbruksförvaltningens
gymnasium med inriktning häst.
Aktivt arbeta med den regionala livsmedelsstrategin

2019-2020

EN LEVANDE, HÅLLBAR OCH UPPKOPPLAD LANDSBYGD
För att uppnå en levande landsbygd där det är attraktivt att leva, bo och inte minst driva företag så krävs ett
aktivt arbete för att tillgodose en god service. Det handlar om tillgång till VA, fiber och möjligheten att kunna ta
sig via exempelvis kollektivtrafik. Vidare är civilsamhället, mötesplatser och de sociala nätverken och dess drivkrafter en viktig del som stärker sammanhållningen och utvecklingen på landsbygden.

Mål

Skara kommun värnar om ett
rikt varierat landskap och en
ökad biologisk mångfald.

Aktivitet

Beskrivning/koppling

Ansvar

Aktiviteter i enlighet med miljöstrategi
och VA-plan.

Vid behov stödja utbyggnaden
av VA på landsbygden genom
landsbygdsmöten och informationsspridning.

Miljöenheten
2019-2020
Skara Energi
Utvecklingsenheten

Befintlig
budget

Utvecklingsenheten 2019-2020
Fastbit
Kommunikationsenheten

Befintlig
budget

Befintlig
budget

I Skara kommuns VA–plan ingår målen
att trygga en god försörjning av dricksvatten för alla och avloppssystem som inte
Stämma av insatser som geförorenar vattendrag och natur.
nomförs utifrån Miljöstrategin
gällande naturlandskapet och
I arbetet med kommunens Miljöstrategi
biologisk mångfald.
hanteras frågor kring naturlandskapet och
biologisk mångfald.

Tid

Skara kommuns invånare och
besökare ska ha tillgång till
så konkurrenskraftiga 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.

Kartläggning av tillgången till bredband
i kommunen som har en kapacitet om
minst 100 Mbits/år.

Kommunikationsenheten gör
mätning av mobilteckning vid
alla hushåll i kommunen.

Kartläggning av mobiltäckning för hela
kommunen.

Resultatet används i diskussioner med leverantörer för mobila
tjänster för att få fullgod täckning i hela kommunen.

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

Tillsammans med andra aktörer se på
möjliga utvecklingsinatser för att utveckla
kollektivtrafiken på landsbygden.

Låta delar av Skara kommun bli
försöksområden till nya alternativ inom kollektivtrafiken. Delta
i kommunalförbundets projekt
om nya kommunikationsalternativ på landsbygden.

Kollektivtrafikstrateg
Kommunikationsenheten

2019-2020

Marknadsföra kollektivtrafiken på landsbygden.

Se över hur kommunikationen
kring kollektivtrafik kan stärkas.

Kollektivtrafikstrateg

2019-2020

Resurs

Mål

Aktivitet

Den kommunala vägplanen
Årlig översyn och uppdatering
hålls uppdaterad och ligger till av kommunens vägplan.
grund för dialog och åtgärder i
Skara kommun.
Skara kommun arbetar för att
alla övergripande kommunala
beslut är landsbygdssäkrade.

Beskrivning/koppling

Ansvar

Tid

Resurs

Aktiv dialog med kommunalförbund, Trafikverk och det lokala
näringslivet vid revidering av
vägplanen.

Utvecklingsenheten
Plan- och byggenheten
Kollektivtrafikstrateg

Löpande

Befintlig budget

2019-2020

Befintlig budget

Implementering av verksamhets- Ett stöd i form av en checklista Utvecklingsenheten
stöd
för användning inom all kommunal verksamhet och i synnerhet
Informationsträffar med alla
vid nämndsbeslut.
förvaltningar och bolag angående landsbygdssäkring.
Genomgång av hur checklistan
för landsbygdssäkring praktiskt
ska användas i kommunens verksamheter.

Tusen år har gjort oss kloka.
Och nyfikna på framtiden.

