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Etablera dig i Skara!

  Kostnadseffektivt läge i Skaraborgs hjärta

  Billigast i Västra Götaland på el, vatten och avlopp*

  Entreprenörsstyrka och kulturell hotspot

*Nils Holgersson-undersökningen 2022



Mat, transporter och logistik, handel, nöjen och musik 

är viktiga branscher för Skara. Här finns företag som 

Jula, Skara Frys, Dava Foods, Slöjddetaljer, EA Åkeri, 

AstroSweden, Werner’s Gourmetservice och Skara 

Sommarland som alla har tagit vara på de styrkor 

Skara erbjuder och översatt dem i framgångsrikt 

företagande.

Vi är stolta över Skaras näringsliv. International  

Automotive Components ( IAC) och Scan är till- 

sammans med Jula de största företagen i  

kommunen. Jula Hotell driver två hotell i staden 

och kan stolt visa familjens Blanks stora Zorn- och 

Lerin-samling. Så här kan vi fortsätta. Naturligtvis 

associerar man också Skara med musik vilket åter-

speglas i ortens näringsliv. 

Här finns flera värdefulla nätverk och näringslivs- 

föreningar. Näringslivsföreningen MEGA+ arbetar för 

att skapa de bästa förutsättningarna för nya företag 

att etablera sig och för att de befintliga ska kunna 

utvecklas och växa. 

Naturlig utgångspunkt för distribution
Skara ligger mitt i Skaraborg. Här möts E20 mellan Stockholm 
och Göteborg, och riksväg 49 som knyter samman flera orter på 
sträckan. Både nya och kommande satsningar på infrastruktur i vår 
närhet gör det enkelt att ta sig hit med både bil och buss. 
      Ingen annan ort i Skaraborg är mer kostnadseffektiv än  
Skara om du vill nå företag och människor i regionen. Inom en 
halvtimma når du  cirka 270 000 invånare, inom 40 mil når du 80 
procent av hela Sveriges befolkning och dessutom våra nordiska 
storstäder Oslo och Köpenhamn. Det förklarar varför Skara idag 
har flera stora lager- och distributionsverksamheter lokaliserade 
just här.

Näringslivsföreningen MEGA+  består av lokala företagare och kommunala 
tjänstemän som bestämt sig för att arbeta tillsammans för Skara.

Vårt mål är Sveriges bästa dialog



”Vi arbetar utifrån en långsiktighet i 
Skara där vi har både vårt huvud-
kontor och vårt stora centrallager på 
närmare 178 000 kvadratmeter. 

Det skapar många arbetstillfällen och 
engagerade och drivna medarbetare 
är en viktig del i Julas framgång. 
Skaraborg är knytpunkten för vår 
verksamhet och de utvecklingsmöjlig-
heter vi ser här är avgörande för Julas 
fortsatta expansion.”

Karl-Johan Blank
koncernägare Jula Holding

Kunskapscentrum
Redan på medeltiden var Skara en stad som gjorde sig vida 

känd som lärdomsstad. I Skara fi nns bland annat den gröna 

sektorns största kunskapsaktörer såsom Lantmännens Riksför-

bund (LRF), Hushållningssällskapet Västra, Statens Lantbruks-

universitet (SLU), Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) sida vid sida 

med Green Tech Park som är ett företagshotell och ett nätverk 

för de gröna näringarna. Hästnäringen är stark genom tillgång-

en på utbildning och närheten till Axevalla Travbana och här 

görs nu en stor satsning på Axevalla Hästcentrum.

Ett mångsidigt näringsliv
Med mer än 2400 företag inom olika branscher har Skara en 

omfattande och mångsidig företagsamhet. Här ligger bland annat 

Julas centrallager med en imponerande lageryta på närmare 

178 000 kvadratmeter.

  I Skaras trivsamma stadskärna fi nns små och medelstora unika 

butiker och i stadens ytterområden hittar du större butiks-

kedjor. 

”Vår teknikhöjd är vår 
framgångsfaktor.”
Mikael Andersson,
platschef på IAC i Skara
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”Vi skapar mötesplatser där forskare, 
innovatörer, entreprenörer och företagare 
inom de gröna näringarna tillsammans 
bidrar till framtidens hållbara lantbruk.” 
            Mats Emilsson, VD på AgroVäst AB
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”De utvecklingsmöjligheter 
vi ser här är avgörande för 
Julas fortsatta expansion.”
Karl-Johan Blank, 
koncernägare Jula Holding

”Vi tror att låga avgifter bidrar 
till att göra Skara attraktivt 
och arbetar ständigt med att 
bibehålla låga avgifter för elnät, 
fjärrvärme, vatten och avlopp.” 
Magnus Jacobsson, VD Skara Energi AB
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Industri/etablering

Vilans
fritidsområde
Skaras kompletta 
fritidsanläggning

Vilan lockar en halv miljon 
besökare om året från hela 
landet. Vilans fritidsområde 
är också platsen för drygt 
65 idrottsläger varje sommar.

E20 och väg 49 är en av 
Skaraborgs mest trafi kerade 
korsningar
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Planläggning av 
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Här har människor funnit en plats att bo 
sedan drygt tusen år tillbaka
Runt knuten väntar den sköna naturen; Vallebygden med sex  
olika naturreservat, Varnhems klosterkyrka, Hornborgasjön med 
ett rikt fågelliv, fornminnen och många fina vandrings- och 
cykelleder.  
    Brytpunkten mellan E20 Stockholm till Göteborg och riks-
väg 49 knyter samman flera småstäder på sträckan. Här är det 
lätt att mötas, byta varor, tjänster och erfarenheter. I Skara 
har du nära till fritid, arbete och service på orten, inte sällan 
inom gång- och cykelavstånd. Här finns också ett starkt och 

engagerat föreningsliv och fantastiska pendlingsmöjligheter. 
Det ger dig tillgång till en stor och spännande arbets- 
marknad samtidigt som du kan njuta av att bo i en charmig 
småstadsidyll eller i landsbygdsmiljö. 

 
Vi vet att möjligheterna till en god livskvalitet  
är avgörande för var man vill leva och bo. Därför 
arbetar vi aktivt för att göra Skara ännu mer  
attraktivt. Bostadsbyggandet har skjutit fart 
– mitt i Skaraborgs hjärta och nära alla  
spännande möjligheter.

Leva och bo i Skara 
I dag har Skara kommun nära 19 000 invånare. Här finns närheten, kulturen, kunskapen, musiken och naturen  

i en lagom skön blandning. I den karaktärsfulla stadskärnan finns, förutom handel, flera kulturella sevärdheter 

med lång historia och givetvis stadens stolthet, domkyrkan. I skolstaden Skara har vi fyra gymnasier; Olins- 

gymnasiet, Naturbruksskolan Uddetorp och Hästcentrum Axevalla samt Katedralskolan med välmeriterade Inter- 

national Baccalaureate, IB, som ger våra ungdomar en mycket god språngbräda ut i världen. Vi har också utbild-

ningar som Skara Skolscen, Axevalla Folkhögskola, Lärcentrum och Biologiska yrkeshögskolan, BYS.



Bästa länkarna
för etablering i Skara
Skara kommun  
Bygglov, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd, 
brandtillsyn, lediga lokaler och markupplåtelse

Telefon 0511-320 00
skara.se 

Skara Energi AB 
Elnät, fjärrvärme, stadsnät och VA 
www.skaraenergi.se 
 
MEGA+ 
Skaras näringslivsförening 
www.megaplus.se 
 
Nyföretagarcentrum 
nyforetagarcentrum.se/skaraborg

Business Region Skaraborg
Investering, etablering och affärer i Skaraborg 
businessregionskaraborg.se 
 
Effektiv vägledning och checklistor 
verksamt.se

Anton Grönqvist 
Mark- och exploateringstrateg

Tel 0511-324 45 
anton.gronqvist@skara.se

Helena Nyman Friberg 
Näringslivsstrateg

Tel 0511-320 06
helena.nymanfriberg@skara.se

Håkan Persson 
Ordförande i MEGA+

Tel 070-531 65 58 
phpersson@hotmail.com

Vi hjälper dig gärna med frågor!

Över en miljon besökare årligen
Skaras besöksmål är kända runt om i Sverige och 

kommunens största dragare är Skara Sommarland som 

ensam svarar för omkring 300 000 besökare, och det 

finns mer! Axevalla Travbana, Bokäventyret, tran-

turism, museer och Kata Gård i Varnhem, ”Världens 

vackraste väg” i Valle, konstnärer, gårdsbutiker och 

evenemang som lockar många besökare år efter år. 

 
Vilans fritidsområde - mitt i stan 
Vilans Fritidsområde är ett modernt och komplett 

motion- och idrottsområde som ger bra tränings- 

möjligheter för invånare och föreningsliv.  

Anläggningen ligger intill motorvägen E20 och endast 

5 minuter från Skara centrum där ytterligare hotell,  

restauranger och shopping erbjuds. Till Vilan kommer 

gäster och lägerdeltagare från hela landet, under hela 

året. Skara kommun har aktivt satsat på idrottsturism 

och parasport samt evenemang som Skara Ost- och 

Delikatessmässa.

Petersburgs friluftsområde 
Petersburg är Skaras lunga med pumptrack, MTB-

spår, padelbanor och motionsspår av olika längd.
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Vill du ha en företagslots?
Vid ett lotsmöte får företagaren information om vilka 
tillstånd som krävs och vilket övrigt stöd man kan få vid 
etablering eller om man vill växa med befintlig verksam-
het. Lotsgruppen sätts samman beroende på ärendets 
art. Detta är ett uppskattat koncept som spar tid både 
för kommun och företag Kontakta Helena Nyman 
Friberg om du vill nyttja tjänsten.

Eva Maria Friberg 
Rådgivare Nyföretagarcentrum

Tel 070-625 27 05
evamaria.friberg@nyforetagarcentrum.se



skara.se

På landet, i staden och 
mittemellan – här kan företag gro 

och växa. Precis som för tusen år sedan. 
Och i tusen till. För där människor trivs 

blomstrar affärerna.”
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