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OMVÄRLD
Spännande utveckling i Varnhem. 
En samverkansgrupp har lyckats samla ihop en 
finansiering på 10 mkr som gör att man nu drar igång 
byggprocess för att skapa en överbyggnad av de 
utgrävningar som gjorts. Kan detta vara startpunkt 
för en ny våg av historiskt intresserade turister? 
Man har konstaterat Sveriges äldsta kyrkorum! 
Arkeologerna fick tydliga belägg för att Västergötland 
kristnades redan på 900-talet, dvs. flera generationer 
innan kung Olof Skötkonung lät döpa sig i källan i 
Husaby.

Samverkan mellan Skövde och Lidköping. 
Next Skövdes Styrelseordförande och vd har träffat 
sina motsvarigheter ifrån destinationsbolaget Läckö & 
Kinnekulle. Vi är överens om att lösningar på många 
framtida utmaningar ligger i samverkan, både mellan 
våra respektive bolag men också för Skaraborg som 
helhet. Vi har för avsikt att fördjupa samarbetet oss 
emellan och vd:arna  från bolagen fick i uppdrag att 
göra analys och komma med konkreta förslag.

HEMMAPLAN
Marknadsföringsgrupp inom kommunen
Skövde Kommun har avsatt 2 mkr till marknadsföring 
som syftar till att bygga nationell kännedom om 
Skövde. Man har tillsatt en styrgrupp som jag nu 
leder. Övriga medlemmar är sektorchef Rogher 
Selmonsson, fritidschef Stefan Herre, näringslivschef 
Kristina Eklöf, kulturchef Katarina Strömgren Sandh 
samt informationschef Christina Hertneck. 
En miljon har satsats i spetskampanjen ”Din framtid 
finns i Skövde som medfinansieras av näringslivet. 
Övriga idéer som diskuteras är bland annat en 
fortsättning på Vinterkampanjen.

Styrgrupp ny grafisk profil
Kommunen har påbörjat ett arbete som handlar om 
att skapa en ny sammanhållen grafisk profil. Man 
har gjort en tidsplanering som sträcker sig över året 
och har nu genomfört en upphandling av den byrå 
som skall bistå i arbetet. Jag sitter med i projektets 
styrgrupp.

Ny styrelse
Carl Henrik Ohlsson, ordförande, Länsförsäkringar
Lennart Richardsson, Volvo Powertrain
Kristian Sandahl, Scandic Billingen
Jörgen Frödelius, vice ordförande, S
Elisabet Fläring, FP
Katarina Jonsson, M
Emma Andersson, S

MARKNAD
För närvarande är vi inne i en intensiv 
kampanjperiod och Skövdebudskap förs ut i flera 
parallella kampanjer och i många kanaler.

Näringslivskampanj
Next Skövde har initierat ett samarbete mellan ett 
antal av stadens framgångsrika företag, Skövde 
kommun samt andra stora arbetsgivare som 
Försvarsmakten, Skaraborgs sjukhus och Högskolan 
i Skövde. Syftet med samarbetet är att öka intresset 
för och kännedomen om Skövde och att därigenom 
få fler att välja Skövde. Samarbetet startar nu 
upp med en riksomfattande kampanj med temat 
” Din framtid finns i Skövde ”. Under hela 2015 
marknadsförs Skövde i bland annat Dagens Industri 
och i Göteborgs-Posten. En kampanjplattform på 
www.skövde.com är central i satsningen och kommer 
löpande att utvecklas under året. Samarbetspartners 
är Volvo Group Trucks Operations, Gothia Science 
Park, Lorentzon, InExchange, Länsförsäkringar 
Skaraborg, Rapp Fastigheter, Cejn, Försvarsmakten i 
Skövde, Skaraborgs Sjukhus, Skövdebostäder.

DIN FRAMTID

FINNS I SKÖVDE
MÅNGA MÖJLIGHETER - MITT I SKARABORG

Är du redo för ett nytt steg i livet? I Skövde finns framgångsrika företag i världsklass och 

många intressanta jobb. Det är lätt att trivas och enkelt att leva här. Nära till exempelvis 

förskolor, skolor, äventyrsbadet som utsetts till landets bästa fyra år i rad, ett kulturhus 

med brett utbud och riktigt bra shopping. Strax intill centrum breder upplevelsernas 

berg Billingen ut sig och bjuder in till såväl motion som rekreation. Läget kan inte bli 

mycket bättre, mitt i Skaraborg mittemellan landets två största insjöar och landets två 

största städer. Många möjligheter och nära till allt. Nu saknar vi bara dig och din familj!

GÖTEBORG
1 tim 2 tim

SKÖVDE
STOCKHOLM SKÖVDE

UPPLEV

www.skovde.com

Gothia Science Park – en stark och 
unik miljö för tillväxtföretag. Stöttar vid 
idé, start, utveckling och samverkan. 
www.gsp.se

Volvo Group Trucks Operations - 
där lång tradition och innovativ teknik 
möts. www.volvogroup.com

CEJN - det globala snabbkopplings-
företaget med fokus på säkra och 
innovativa ingenjörslösningar.
www.cejn.com

Lorentzon - förvaltar och utvecklar 
attraktiva kontor, lokaler och lägenheter. 
Nöjda hyresgäster, miljömedvetenhet 
och hög standard har alltid högsta 
prioritet hos oss. www.alorentz.se

Skövdebostäder - ett av landets mest 
välskötta bostadsbolag med hyresgäster 
som trivs och bor kvar. Kundfokuserade, 
miljöcertifierade och samhällsbyggande. 
www.skovdebostader.se

Arena Skövde – utsett till ”Sveriges 

bästa Äventyrsbad” fyra år i rad. Ett 

4570 kvadratmeter stort upplevelse-
bad mitt i stan! www.arenaskovde.se
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Sommarkampanj
Det går verkligen att tala om ett riktigt 
Skaraborgssamarbete när Skara Sommarland, Arena 
Skövde, Läckö Slott och Karlsborgs Fästning för tredje 
året i rad går ihop för att locka svenska och norska 
barnfamiljer. Bakom kampanjen Sommaräventyr 
står även Turistrådet Västsverige tillsammans med 
Skaraborgs Kommunalförbund och de kommunala 
turistorganisationerna i Skara, Skövde, Karlsborg 
och Lidköping. Skaraborgs fyra största besöksmål 
ska locka svenska och norska barnfamiljer. De 
senaste åren har anläggningarna satsat allt mer 
på samverkan när det gäller marknadsföring. 
Underrubriken i kampanjen är ”Pirr i magen och 
myror i brallan mellan Vänern och Vättern!” och 
symboliseras med ett överraskat barn med lycka i 
blicken. Förutom en omfattande digital annonsering 
syns kampanjen bland annat i utvald dagspress samt 
genom kampanjsajten www.sommaraventyr.se. 

Skövdefilmen
Under ett helt år har filmproducenten Jan-Olof Fritze 
på uppdrag av Next Skövde varit på plats i Skövde vid 
ett 35-tal olika tillfällen för att fånga olika sidor av 
vår vackra stad. Sommar som vinter, fest och vardag. 
Filmen speglar Skövde och stadens atmosfär genom 
människor, såväl Skövdebor som besökare. 

Syftet med filmen är att skapa nyfikenhet och ökat 
intresse för Skövde. Filmen kan nu användas brett 
för att lyfta Skövde och Skaraborg i en rad olika 
sammanhang. Det handlar om att försöka bygga en 
känsla och kommunicera den känslan med bilder 
och rörligt material. Vi måste själva vara stolta. 
Det är människor som bygger städer och regioner. 
Alla Skövde kommuns förvaltningar och bolag skall 
kunna arbeta med filmen i sina verksamheter. 

Högskolan kommer kunna använda den såväl för att 
locka nya studenter som ny personal. Våra företag 
och andra viktiga aktörer som t ex Försvarsmakten 
eller Skaraborgs Sjukhus kommer också ha möjlighet 
att jobba med filmen när de i olika sammanhang har 
behov av att kommunicera Skövde

Filmen finns på Uppev Skövdes YouTube-kanal;
https://www.youtube.com/user/upplevskovde

EVENEMANG
STCC
Drygt en vecka efter tävlingarna var Skövde Flygplats 
återställd till det vanliga. Med ett rekord på drygt 
7000 sålda biljetter i förköp, fullt med snygga bilar 
och framför allt spännande tävlingar är både vi och 
STCC:s ledning nöjda. Totalt besökte 11 300 personer 
STCC och RallyX- premiären på Skövde Flygplats. Vi 
är nu inne i en utvärderingsfas och har för avsikt 
att sitta ner tillsammans med övriga parter innan 
sommarledighet.

PIRR I MaGEN OcH MYROR I bRaLLaN mellan vBnern och vBttern!

Århundradets häftigaste äventyr!
karlsborgsfastning.se
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skara sommarland

enpark!Skandinaviens största vattenpark!
sommarland.se

Spännande slottsäventyr!
lackoslott.se
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Sveriges bästa upplevelsebad!
arenaskovde.se
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Matfestivalen 2015
Förberedelserna inför årets matfestival är i full 
gång och vi ligger väl i fas med införsäljning av 
restauranger och deltagande aktörer i mathäftet. 
För närvarande har vi 20 deltagande restauranger. 
Vi fortsätter vår satsning på lokalproducerat så de 
restauranger som serverar en rätt vilken har en 
lokalproducerad huvudråvara får högre ersättning 
per såld portion. Saluhallen kommer även i år att 
gästas av Paul Svensson och idag är det 20 klara 
utställare i Saluhallen. Vin och delikatessmässan 
kommer att som tidigare arrangeras i Skövde 
kulturhus. Det som nu återstår är bokning av artister 
till scenen i kyrkparken. Inga bokningar är klara men 
många kontakter är tagna.

HANDEL
Begreppet handel behöver omvärderas i takt med 
dess utveckling. En handelsupplevelse är idag 
mycket mer än bara ett bra butiksutbud. Kunden/ 
besökaren är mer kräsen, mer informerad och 
mer rörlig än tidigare och detta resulterar i att 
handelsstaden Skövde måste utvecklas samma 
takt. En handelsupplevelse måste idag innehålla ett 
vasst utbud med kunnigt och trevligt bemötande, 
ett varierat kulturutbud, brett restaurangutbud och 
mycket mer.  Vi måste kunna erbjuda ”Shopping med 
mera!” 

Fyra byggstenar för att utveckla handel i Skövde
1. Samverkan mellan handel, näringsliv 
 och skola.
2. Värdskap
3. Trygghet 
4. Gemensam marknadsföring:

Stoppa tjuven
Brottsförebyggande samverkan mellan handel, 
kommun och polis - Stoppa tjuven är ett, lättanvänt 
och effektivt, brottsförebyggande verktyg för 
smartphones. 

Verktyget syftar till att: 
• Underlätta kommunikationen mellan 

verksamheter
• Underlätta kommunikationen mellan 

verksamheter och polisen 
• Minska det ekonomiska svinnet i din verksamhet
 
Vi har nu gått igenom en utvärderingsperiod där ett 
tiotal verksamheter, under 4 månader, fått använda 
appen. Vi kommer nu att göra de justeringar som 
föreslagits av gruppen och räknar med lansering i 
slutet av augusti. Stoppa tjuven har genererat enormt 
intresse runtomkring i Sverige. 
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BESÖKSNÄRING
Färsk statistik från Turistrådet Västsverige visar att 
Skövde har haft en mycket bra start på året. 
Under det första kvartalet så har antalet gästnätter 
ökat kraftigt i Skövde. Totalt rör det sig om en ökning 
på 16 % i jämförelse med samma period 2014. 
Motsvarande siffra för landet som helhet är en ökning 
på 8%. Det är mycket glädjande att vi här får ett kvitto 
på att utvecklingen går åt rätt håll. 
Vår bedömning är att olika faktorer ligger bakom 
detta. Några av dessa kan vara satsningen på 
Billingen och den Vinterkampanj som genomförts, 
upplevelsebadets fördubbling av sålda badpaket 
bidrar definitivt. Dessutom har vi haft några stora 
evenemang i staden såsom t ex EM-kvalet i Futsal. 

Affärsutvecklare för Hornborgaområdet
Skövde har tillsammans med Skara och Falköpings 
kommun gått samman i en satsning för att
utveckla affärsmöjligheterna runt Hornborgasjön. 
Projektet ska pågå i tre år och Maria Comstedt har 
anställts som gemensam affärsutvecklare. Maria 
Comstedt ska arbeta tillsammans med kommunernas 
turistorganisationer, företagen och Turistrådet 
Västsverige för att utveckla turismen i området 
kring Hornborgasjön. Maria ska också ansvara 
för utveckling av Trandansen, med målet att såväl 

evenemang som det turistiska utbudet av produkter 
och paket även passar en utländsk marknad.
Projektet ska fokusera på att skapa affärsutveckling 
för turism året runt. Hornborgasjön
och Trandansen är ett välkänt varumärke i Europa 
och ingår i Turistrådet Västsveriges
marknadsföring. Satsningen på Hornborgasjön syftar 
till att stärka kommunernas samarbete i Skaraborg.

Maria Comstedt – Presentation
Maria Comstedt är född skaraborgare och har de 
senaste 27 åren bott och verkat i Örebro med omnejd. 
Hon är företagare, projektledare och föreläsare inom 
värdskap/bemötande,
projektledning, kommunikation och 
platsmarknadsföring. Maria har varit turistchef
i Örebro och har även haft liknande projektuppdrag i 
Eskilstuna och i Nora. Just nu
arbetar hon som affärsutvecklare på Drivhuset/
Örebro Universitet.

Skaraborgsmagasin
Vi har tagit initiativ till att samla hela Skaraborg till 
ett gemensamt turistmagasin inför säsongen 2016. 
Detta har tagits emot positivt av kommunerna som nu 
har två veckor på sig att förbinda sig för de artiklar 
som de vill ha med i magasinet. Innan sommaren så 
kommer vi att veta om det finns tillräckligt intresse 
för att vi skall dra igång arbetet. Next Skövde har 
erbjudit sig att stå för projektledning och även sätta 
tidningen.
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PERSONAL
Ny medarbetare
Efter en lång rekryteringsprocess så har vi äntligen 
gått i mål med arbetet att hitta en ersättare 
till tjänsten affärsområdeschef efter Mikaela 
Grundström. Till slut landade jag i beslutet att 
erbjuda Katarina Ström tjänsten och hon har tackat 
ja till att börja här hos oss. Katarina kommer att 
tillträda i mitten av augusti. Det känns riktigt bra och 
jag är övertygad om att hon kommer kunna bidra till 
verksamheten på ett utmärkt sätt. 
Katarina är 43 år och arbetar idag på eventbyrån 
Initiativ i Stockholm där hon har tjänst som Senior 
Project manager. Hennes arbete handlar om att 
sälja in och därefter ansvara för kundernas möten 
och event från A till Ö. Hon har nyligen flyttat 
till Hjo där hon nu bor med sin familj och de har 
beslutat sig för att det är här de vill leva och verka. 
Katarina har tidigare under lång tid arbetat på SNS 
(Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) med 
ansvar för deras stora årliga möten och konferenser.

EKONOMI
Ekonomiskt så följer bolaget som helhet ungefär den 
budget som är lagd. Inga väsentliga avvikelser finns 
att notera. Våra stora marknadsföringskampanjer 
rullar ut som planerat. En del störningar i våra it 
system har lett till att vi behövt ersätta vår uttjänta 
server med en Office 365 lösning (Molnbaserad 

MÖTEN
Grönt ljus för Venue Finder
På det senaste turistchefsmötet fick vi stöd av 
kommunerna att gå vidare och implementera 
verktyget Venue finder för hela Skaraborg. Syftet 
med verktyget är att öka synligheten av mötes- och 
evenemangsprodukten som finns i Skaraborgs 
kommuner. Här kan vi lägga in alla mötes – och 
evenemangsanläggningar så att en arrangör som 
funderar på att förlägga ett möte hit lätt kan se vilka 
anläggningar som finns som uppfyller kraven för just 
detta möte. 

Detta blir ett bra verktyg för den nya 
affärsområdeschefen för möten att jobba med, så 
hon snabbt kan bygga upp en relation med våra 
boendeanläggningar.

Se en modell för hur det kan se ut här: 
http://venue-finder.premium.se/skovde/list

tjänst) Detta har medfört att våra administrativa 
kostnader blir högre än vad som är budgeterat. 
Att vi under några månader har haft en vakans på 
mötessidan har möjliggjort en ökad satsning på vår 
webb och sociala media då vi har omfördelat dessa 
resurser som frigjorts.

MATS OLSSON
VD, Next Skövde

Trevlig sommar!


