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Bokslut 2015
Next Skövde gör för verksamhetsåret ett positivt 
resultat på drygt 200 000 kr före bokslutsdisposi-
tioner. Omsättningen för bolaget fortsätter att växa 
från 19,6 miljoner kronor till 21,3 miljoner kronor. 
Därutöver förmedlar bolaget biljetter på turistbyrån 
till ett värde av ca 12 miljoner kronor.

3 årig affärsplan
Styrelsen för Next Skövde har antagit en treårig 
affärsplan för bolaget 2016-2018. I affärsplanen 
läggs inriktningen på verksamheten fast.  

De strategiska fokusområden som antagits är;
• Stärka varumärket Skövde samt Next Skövde
• Samlokalisering centralt 
• Utveckla tre bestående möten och    

spetsevenemang inom Mat, Motor och Musik
• Ökad regional samverkan i Skaraborg inom 

besöksnäringen
• Stärkt affärsmannaskap genom 

kompetensutveckling

OMVÄRLD
Leaderarbetet i Skaraborg startar upp 
De två Leaderområdena i Skaraborg startar nu upp sin verksamhet och tar emot 
ansökningar om utvecklingsprojekt. Kärnan i Leader handlar om idéer som drivkraft 
för att utveckla landsbygden tillsammans. Det bygger på samverkan mellan idéell 
sektor, näringsliv och det offentliga. Medfinansiering sker antingen via kontanta medel, 
resurser eller tid. Arbetet utgår från ett tydligt underifrånperspektiv, vilket innebär att 
de som bor och verkar på orten ska driva utvecklingen.

Leader Nordvästra Skaraborg består av 10 kommuner, Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, 
Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara. Området har fått en budget tilldelad på 58,5 miljoner. 

Leader Östra Skaraborg har beviljats 38 miljoner som ska fördelas i de 7 kommunerna Hjo, Tibro, Falköping, 
Tidaholm, Skövde, Habo och Mullsjö. 

HEMMAPLAN
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EVENEMANG
Idrottsgalan 2016
Den 30 januari arrangerade Next Skövde på uppdrag 
av kultur och fritidsnämnden årets upplaga av 
Skövde Idrottsgala. Över 700 personer gästade galan 
som leddes av konferencier Anna Brolin. 

Skövde City Ski
Den 12-13 februari genomfördes för första 
gången Skövde City Ski. På grund av det milda 
vädret tvingades vi dock detta år flytta delar av 
evenemanget upp till Billingen där sprinttävling 
och Barnens Vasalopp kunde genomföras. Railjam 
genomfördes som planerat på Hertig Johans torg. 
Projektet var ett samarrangemang mellan Next 
Skövde, IFK Skövde, Cityföreningen och Evolver.

STCC
Söndagen den första maj är det återigen dags att 
starta upp motorerna på Skövde Flygplats. 
STCC förlägger även detta års säsongspremiär 
till Skövde. 2015 sågs tävlingarna av över 11 500 
besökare och evenemanget resulterade i mer än 600 
redaktionella artiklar om STCC i Skövde. 
Nytt för i år är att man väljer att genomföra både 
banracingen och Rally X tävlingarna på en och 
samma dag. Vi hoppas även att komma tillrätta men 
några av barnsjukdomarna såsom brantare läktare 
för att underlätta att man ser bättre samt förbättrad 
logistik kopplat till matserveringarna.

BESÖKSNÄRING
Hornborgasjön
Nu är våren här på riktigt och med den tranorna 
vid Hornborgasjön. Vi har ett nära samarbete 
kring Trandansen och Hornborgasjön tillsammans 
med Skara och Falköping sedan många år tillbaka. 
2015 förstärktes samarbetet genom att ta in Maria 
Comstedt som affärsutvecklare. (Nu är en ny 
webbplats och profil framtagen för samarbetet. 
www.visithornborgasjon.se). Inför årets säsong har 
vi tillsammans satsat på att ta fram en karta över 
Hornborgaområdet som kommer att delas ut främst 
vid Trandansen. Vi vill att besökarna som kommer 
för att se tranorna förstår vilket fantastiskt och 
kulturrikt område de är i, och att det finns så mycket 
mer att se inom några mils radie. 
Helgen 1-3 april blir det traditionell matmässa vid 
Trandansen. I år har vi valt att utöka den från två till 
tre dagar och hoppas på att det ger både utställare 
och besökare mer. Next Skövde sköter inbjudan 
och bokningar till Matmässan och vi kan stolta 
konstatera att vi har något fler anmälda i år än 
jämfört med förra året. Planera gärna in ett besök! 
www.visithornborgasjon.se
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Fantastiska Billingen
Vi kan se tillbaka på en lång och mycket bra 
vintersäsong på Billingen där vi haft hela 96 dagar 
då konstsnöspåret kunnat välkomna skidåkare från 
hela Norden. Inte minst från Danmark, där vår 
satsning börjat ge resultat och lockar fler besökare 
än tidigare år. Tillsammans med Träningskonsulten 
har Next Skövde varje dag publicerat information 
om spårstatus och vallartips så att alla fick bra 
förutsättningar för sina skidturer på berget. 

En helt unik ny idé kommer bli verklighet i höst, då 
Sweden Outdoor Festival går av stapeln den 17-18 
september. Festivalen blir en självklar mötesplats 
för alla som älskar uteliv och mat. Eventet bjuder 
på upplevelser under 24 timmar. Här finns chansen 
att inspireras av föredrag, besöka mässan och även 
prova på allt från klättring till MTB-cykling och 
trailrunning. Dessutom arrangeras för första gången 
SM i utomhusmatlagning. Tävlingen består i att lag 
om 2-3 personer skall tillaga en 3-rätters meny över 
öppen eld och Trangiakök. Alla råvaror kommer 
att vara lokalproducerade från matproducenter i 
Skaraborg. 

Som vi ser det är Billingens fritidsområde 
den enskilt största unika destinationen och 
rekreationen som Skövde kan erbjuda såväl 
besökare som kommuninnvånare året om. Vi har 
därför under vintern bistått med underlag och 
fakta till de politiska beslut som snart ska fattas i 
kommunstyrelsen. Vi väntar nu med spänning på 
Kommunfullmäktiges beslut om Billingens framtid 
den 25 april, ett beslut som kommer att ha mycket 
stor betydelse för hela Skövdes framtid.

Biljettsläpp
På turistbyrån har vi haft några stora biljettsläpp 
den senaste tiden. Bruce Springsteens tre konserter 
i Göteborg drog många biljettköpare till turistbyrån. 
Flera av de köande övernattade utanför. Vi är glada 
att konstatera att vi kunde hjälpa alla som var på 
plats med biljetter, både till dessa konserter och till 
Kent som var det senaste stora släppet. 
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HANDEL
Handelsstaden Skövde
Handeln i Skövde har genomgått och genomgår 
fortfarande en utveckling och förändring, både vad 
gäller den befintliga handeln och nyetableringar. 
Under 2014 omsatte den cirka 4,4 miljarder kronor, 
vilket innebär att Skövde är den 35:e största 
handelskommunen av Sveriges 290 kommuner. 
Skövdes handelsindex har sjunkit från 133 till 132 
men ligger fortfarande högre än genomsnittet för 
större städer i Sverige som ligger på 110.

Gemensam marknadsföring                              
Under det senaste året har Next Skövde initierat ett 
samarbete mellan stadens handelsområden för att 
gemensamt marknadsföra Skövde som handelsstad. 
Förutom att det skapar en sammanhållning mellan 
Skövdes handelsområden resulterar det också i 
en starkare marknadsföring än vad varje enskilt 
område är kapabel till på egen hand. På så vis hjälps 
vi tillsammans åt att skapa ett ökat handelsflöde 
till och i Skövde. Samarbetet påbörjades med en 
gemensam julkampanj och fortsätter under hela 
2016. Att Skövdes handelsområden gemensamt 
marknadsför Skövdes handelsutbud har aldrig 
tidigare gjorts och vi ser fram emot en spännande 
utveckling av det unika samarbetet.

 
Årets stadskärna
I samverkan med Skövde Cityförening så har Next 
Skövde påbörjat resan mot Skövde Årets Stadskärna. 
Under hösten har vi arbetat aktivt med att få alla 
aktörers acceptans för projektet. Vi har utfört 
workshops och undersökningar som skall ligga till 
grund för det fortsatta arbetet på resan mot Årets 
stadskärna. Detta är ett bra projekt för att stärka 
samverkan mellan stadens privata och kommunala 
aktörer samt för stadens tillväxt.

MÖTEN
Idol
Idol kommer till Skövde den 2 april och vi räknar 
med ett ståhej kring kulturhuset denna dag!  
Idol ses av över 1 miljon tv-tittare så det är ett av 
Sveriges största arrangemang. Vi hoppas på ett par 
tusen sökande och hoppas kunna locka ungdomar 
från både Skaraborg och resten av Sverige. Tänk om 
vi har nästa Idol i Skövde…nu är det upp till den nya 
juryn och göra sitt jobb!

Landsbygdsriksdagen 2018
Vi har tillsammans med Länsbygdsrådet i Skaraborg 
lämnat in en intresseanmälan för att stå som värd 
för Landsbygdsriksdagen 2018. 
2016 års tema är ”för ett land i balans”. Tillsammans 
utmanar, utvecklar och utbildar vi varandra i 
landsbygdsfrågor och utreder frågan hur vi skapar 
ett land i balans. 

MATS OLSSON
vd, Next Skövde


