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Inledning 
 
Syftet med näringslivsplanen är att tydliggöra önskad utveckling inom näringslivet under 
perioden 2010-2015. Planen säkerställer kommunens delaktighet och medverkan i regionens 
vision för näringslivet med en tydlig lokalpolitisk viljeinriktning. Planen ska ligga till grund 
för politiska och tjänstemannamässiga beslut i frågor som berör näringslivet. En långsiktig 
och genomtänkt lokal plan för näringslivet är av största betydelse för kommunens utveckling. 
Den goda samarbetsvilja, som finns hos näringsliv och Götene kommun, har varit en viktig 
förutsättning vid framtagandet av denna näringslivsplan. I kommunens framtidsplan 2010-
2020, antagen av kommunfullmäktig den 14 juni, redovisas fokusområdet Dynamiskt 
näringsliv. Enligt detta fokusområde ska kommunens långsiktiga arbete ge förutsättningar 
för: 

 ett bredare och mera differentierat näringsliv  

 att ta tillvara och utveckla entreprenörskapet  

 att stärka individers möjligheter till egenförsörjning genom näringslivsverksamhet. 
 
Värdegrund 
 
Bo i Götene – lev i världen är Götene kommuns vision. Den ger uttryck för viljan att skapa 
goda miljöer för boende och arbete samtidigt som den pekar på vikten av att utveckla fysiska, 
kulturella och virtuella förbindelser med omvärlden. 
 
Ett centralt begrepp som ska omfattas av alla i kommunen är medskaparanda, som handlar om 
medborgardeltagande och engagemang. Genom att ständigt vara öppen, lyssnande, lärande 
och villig att förändra skapas en organisation som säkerställer den lokala demokratin och 
tillgodoser medborgarnas behov av kommunal service. 
 
Följande värderingar kännetecknar Götene kommun: 

 Kreativitet 
 Öppenhet 
 Tydlighet 
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Planen tar hänsyn till nedanstående perspektiv: 
 
Medskapare 
Det lokala företagsklimatet påverkas i hög utsträckning av medskaparandan i kommunen.  
Ett gott samarbete mellan kommun och näringsliv ger de grundläggande förutsättningar som 
behövs för att uppnå resultat enligt framtidsplanens fokusområde Dynamiskt näringsliv. 
Med ett starkt och utvecklat samarbete skapas ett bra lokalt företagsklimat som gör det lättare 
att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Det lokala företagsklimatet har avgörande 
betydelse för antalet arbetstillfällen, befolkningsutvecklingen, kommunens skatteintäkter och 
välfärden. Företagsklimatet påverkas i hög grad av attityderna till företagandet hos olika 
grupper, så som allmänheten, kommunalpolitiker, kommunala tjänstemän, media och skolan. 
En god medskaparanda och positiva attityder bidrar till att stärka och utveckla det lokala 
näringslivet.  
 
Utveckling 
Önskad utveckling är fastställd på politiskt plan i kommunens framtidsplan. 
Näringslivsplanen har utvecklats enligt beredningens mål och riktlinjer inom fastställd ram. 
 
Arbetssätt 
Önskat arbetssätt är fastställt på politiskt plan i kommunens framtidsplan. Beredningen och 
Näringslivsföreningen i Götene har i en serie möten under våren 2010 haft dialog för att bättre 
kunna precisera krav och önskemål. Medborgare med intresse för näringslivets tillväxt och 
utveckling har medverkat i flera stormöten. Planen följer uppställda mål och riktlinjer. 
 
Ekonomi 
Planen är ekonomiskt genomförbar. Den uppföljning som genomförs i enlighet med 
näringslivsplanens mål och förslag till åtgärder kan ske enligt de indikatorer och nyckeltal 
som föreslås. Fyra strategiska fokusområden med målsättningar har tagits fram.  
 
Omvärldsanalys 
 
Arbetstillfällen  
Sedan 1990 har över 316 000 nya jobb skapats i svenska småföretag. Under samma period har 
färre än 30 000 nya jobb skapats i stora och medelstora företag samt offentlig sektor. 
Hälften av alla jobb i Västra Götalandsregionen är internationellt konkurrensutsatta. 
Företagen i Götene kommun, å andra sidan, betjänar huvudsakligen en traditionell hemma-
konsumentmarknad. Götenes industriföretag klarade sig förhållandevis väl i den senaste 
ekonomiska krisen men vi vet att det totala antalet arbetstillfällen inom svensk industri 
minskar år från år. Götene kommun har en svag tjänstesektor och det är i tjänstesektorn och i 
småföretag som nya arbetstillfällen tillkommer. För att Götene ska få ett mer diversifierat 
näringsliv behöver entreprenörskap inom tjänstesektorn stimuleras ytterligare.  
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Framtidens arbetsmarknad 
Framtiden kommer inte av sig självt i en liten kommun på landsbygden utan måste skapas 
lokalt och byggas på alla de strategiska tillgångar som finns i kommunen och i den närmaste 
omvärlden. Studier visar att i vinnarkommuner finns det människor med ambitioner och 
förmåga att tillsammans verka för kommunens långsiktiga utveckling. Kommunledning och 
ledande aktörer i näringslivet har i dessa kommuner ett gott samarbete och en gemensam god 
kunskap om kommunens strategiska läge. Näringslivet agerar kraftfullt tillsammans för att få 
till stånd nya etableringar och samverkar med kommunen. De arbetar tillsammans strategiskt 
med kommunens varumärke mot inflyttare och potentiella etablerare.  
 
Attraktivitet 
Attraktivitet är ett nyckelord på 2010-talet. Kommunen kan bidra till att göra Götene attraktivt 
för besökare, inflyttare och företagsetablerare. Attraktionskraften skapas av helheten som 
även innefattar grundläggande kommunal service. Företagen har ofta svårt att rekrytera 
kvalificerad arbetskraft. För att kunna rekrytera de mest kvalificerade människorna till 
kommunens företag kan högsta kvalitet på förskola och skola, liksom möjligheten att kunna 
bygga och bo i bra lägen, vara avgörande faktorer. Badorter på Västkusten har hög 
attraktivitet. Temaboende av typen sjönära, hästnära och golfnära boende kan ”rätt förpackat” 
locka nya invånare till Götene kommun.  
 
Ungas företagsamhet 
För att få fler ungdomar att stanna kvar, respektive återvända efter studier på annan ort, måste 
förutsättningarna förbättras när det gäller att få arbete och försörjning i befintligt näringsliv 
och via egen företagsamhet i Götene kommun. Det är en stor utmaning att ge alla unga i 
Götene kommun goda förutsättningar till egenförsörjning. 
 
Kommunsamverkan gällande arbetspendling och utbildning 
Det bor 250 000 invånare i Skaraborg, vilket gör Skaraborg till Sveriges femte största 
marknad. Kommunsamverkan i Skaraborg har utvecklats positivt de senaste åren.  
Skaraborgs Kommunalförbund består av 15 kommuner i nära samarbete, där helhetssynen är 
överordnad de lokala perspektiven.  
 
Skaraborgs Kommunalförbund har följande övergripande mål: 
”Tillväxtprogrammet för Skaraborg ska medverka till att göra Skaraborg till en mer attraktiv 
och väl sammanhållen konkurrenskraftig region. Attraktiv för företag och verksamheter samt 
de kvinnor, män, ungdomar och barn som bor i eller besöker regionen. Internationell 
konkurrenskraft genom en långsiktig kunskapsdriven utveckling som innebär ständig 
förnyelse och en hållbar utveckling av näringslivet. Väl sammanhållen i meningen av vidgade 
lokala marknader för utbildning, arbete och fritid för invånarna.” 
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Nuvarande tillväxtprogram (2010-2013) som Skaraborgs Kommunalförbund ansvarar för 
utgår från ett antal gemensamma programområden för utvecklingen i Skaraborg. Dessa är: 

 En attraktiv och synlig region  
 En konkurrenskraftig region präglad av hållbar tillväxt, innovation och förnyelse  
 En region med en långsiktigt hållbar infrastruktur. 

 
Synen på Skaraborgs omfattning och gemensamma resurser behöver fortsätta att stimuleras 
och utvecklas. Kommunikationerna behöver förbättras och kompetensnivån i både etablerade 
och nya företag behöver höjas. Götene har en bra lokalisering och invånarna når många jobb 
inom normalt pendlingsavstånd. Skaraborg måste ha tillgång till högskola och forskning. Det 
är viktigt att näringslivet stimuleras till att utveckla nya kontakter med högskolan. Ett sätt kan 
vara att ge elever på högskolan möjlighet att praktisera inom näringslivet i Götene kommun.  
 
Västra Götalandsregionen 
Västra Götalandsregionen har två huvuduppgifter; dels att erbjuda en kvalitativ och effektiv 
hälso- och sjukvård, dels att arbeta för en hållbar tillväxt och utveckling som skapar 
förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv. Insatserna för tillväxt och utveckling sker 
inom tre områden som är tätt sammanbundna och beroende av varandra; regionutveckling, 
miljö och kultur. Västra Götalandsregionen samverkar med region Skåne för att öka 
produktion och användning av biogas.  
 
Sveriges Kommuner och Landsting  
Att bidra till att skapa ett bättre företagsklimat är en prioriterad fråga för Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL). Den kommunala nivån ger viktiga förutsättningar för det lokala 
företagsklimatet. Det handlar bl.a. om kommunens tillgänglighet, förmågan att ge bra 
företagsservice och ha kompetens inom områden som berör företagande. Kommunen ska 
vidare, enligt SKL, ha ett bra samspel med företagen, bra samspel mellan förvaltningarna – 
inte minst gällande myndighetsutövning (exempelvis bygglov, tillståndsfrågor och annan 
form av rådgivning eller handläggning) och det är viktigt att kommunen kontinuerligt arbetar 
med praktiska förbättringar i sina kontakter med företag.  
 
Entreprenörskap och innovation 
Ska idéer kunna växa och utvecklas till sunda, lönsamma företag krävs bra grogrund. Västra 
Götalandsregionen arbetar med att utveckla entreprenörskap, genom att intressera ungdomar 
för företagande, stödja innovationer och ge olika typer av stödfinansiering till företag.  
Västra Götalandsregionen stärker och utvecklar områden som är viktiga för Västra Götalands 
näringsliv, till exempel biomedicin och hälsa, fordon, energi, film och upplevelsesektorn. 
Det innefattar bland annat stöd till samverkan kring forskning och utveckling mellan 
högskolor. 
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Nulägesbeskrivning  
 
Götene kommun  
Från näringslivsplan 2003 har insatser påbörjats, respektive slutförts, inom åtgärdsområden 
som t ex: en ökad dialog mellan näringsliv och skola, en översyn av attityder och förståelse 
för företagarnas villkor, en ökad regional samverkan, att lyfta fram goda förebilder på 
företagare som vill utvecklas, riktade högskoleutbildningar till redan anställda i företag, en 
bra mottagning av nyinflyttade, att exploatera attraktiva miljöer, att inventera näringar som 
saknas och bearbeta för etablering, att iordningställa torget och den omgivande miljön, att 
stötta lobbyarbete för bättre kommunikationer och medverkan i att göra Vårrundan till en 
årligt återkommande attraktion. 
 
Inom vissa planerade områden har kommunens insatser varit otillräckliga, t ex att skaffa hög 
informationskompetens i kommunen, att regler, kommunala avgifter och taxor inte ska 
upplevas avvisande, att göra tillfartsvägarna till Götene mer välkomnande och attraktiva och 
en marknadsföringsstrategi för varumärket ”Kinnekullebygden”. Otillräckliga 
kommunikationer och strukturomvandling av livsmedelsindustrin är möjliga hot som har 
identifierats. Konkurrensen om inflyttning, investeringar och arbetstillfällen ökar.  
Kommunen kan med satsningar och tydligt fokus på företagandet skapa förutsättningar och 
bidra till att sprida en framtidstro som gör att företag vågar satsa på sina verksamheter, skapa 
nya arbetstillfällen, inflyttning och därmed nya skatteintäkter för kommunen. Representanter 
för näringslivet och Götene kommun har tillsammans listat kommunens mest framträdande 
styrkor, möjligheter, svagheter och möjliga förbättringsområden. 
 
Götene kommuns styrkor och möjligheter  

 Vänern och Kinnekulle med sin natur, kultur och historia  
 Stark tillverkningsindustri i ett starkt jordbruksområde  
 Mark finns för företagsetableringar vid motorväg  
 Strategiskt logistikläge i Sveriges 5:e största marknad 
 Attraktivt boende i bra lägen, inflyttning  
 Många jobb nås inom normalpendling 
 Bra skolor och omsorg  
 Rikt föreningsliv  
 Entreprenöriell kultur, framtidstro och lösningsfokus 
 Gott samarbete mellan näringsliv och kommun 
 Korta beslutsvägar, öppenhet och samarbetskultur 
 Långsiktiga satsningar på turism- och besöksnäringen  
 Trygghet, låg kriminalitet 
 Bra kostnadsläge 
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Götene kommuns svagheter och möjliga förbättringsområden 
 Information och marknadsföring 
 Förstärkning av varumärket Götene/Kinnekulle  
 Använda högskolans resurser bättre 
 Fler arbetstillfällen för högutbildade 
 Starkare tjänstesektor 
 Ökad samhörighet mellan kommundelarna 
 Tillfartsvägar och centrum mer välkomnande 
 Regler, taxor och avgifter skall inte upplevas som avvisande 

 
Näringslivsföreningen i Götene  
Näringslivsföreningen i Götene har som syfte att med bred lokal förankring och samverkan i 
det lokala och regionala näringslivet, arbeta för tillväxt och utveckling i Götene tillsammans 
med Götene kommun och andra aktörer i offentliga sektorn. Det övergripande målet är att 
placera kommunen på näringslivsklimatets tio-i-topplista, enligt Svenskt Näringsliv.  
 
Vårrundan Kinnekulle är ett projekt som fått starthjälp av föreningen men idag är avknoppat 
och står på egna ben. Andra långvariga projekt med återkommande aktiviteter är:  

 Samarbete mellan Skola och Näringsliv. För att ge våra ungdomar kunskap och en 
positiv bild av näringslivet finns sedan många år ett branschråd med representanter för 
skola och näringsliv. Under dessa år har PRAO för eleverna i åk 9 i Götene förändrats 
och mynnar nu i en framgångsrik Yrkeslivsmässa.  

 Handelsutveckling. En arbetsgrupp av handlare arbetar ständigt med utveckling och 
aktiviteter för att kunna erbjuda en attraktiv handelsort.  

 Företagarlunch. Första måndagen varje månad med föredrag och nyheter.  
 Styrelsemöten med diskussion om vad som är på gång i kommunen och med inbjudna 

gäster som tillför kunskap i aktuella ämnen på agendan.  

Näringslivsföreningen bidrar till att hålla liv i processer som stärker tillväxt och utveckling. 

Fokusområden  
 
Fyra strategiska fokusområden för kommunens långsiktiga utveckling har identifierats: 
 

1. Bra Näringslivsklimat/God samarbetsanda 
2. Dynamiskt näringsliv 
3. Ökad rörlighet och kompetens 
4. Att göra Götene synligare och mer attraktivt 
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Det är inte knivskarpa gränser mellan fokusområdena, utan de hänger ihop och hakar delvis i 
varandra. 

Bra företagsklimat (1) är en förutsättning för dynamiskt näringsliv (2).  
Dynamiskt näringsliv (2) har koppling till ökad rörlighet och kompetens (3). 
Ökad kompetens (3) kan bli resultat av att göra Götene synligt och attraktivt (4). 

 
Fokusområde 1 - Bra Företagsklimat/God samarbetsanda 
Ett bra lokalt företagsklimat bygger på att det i grunden finns en positiv attityd till 
företagandet och företagare oavsett bransch och storlek på företaget, som gör det lättare att 
starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Att stimulera företagsamhet och vara lyhörd 
för företagens behov är grundläggande för kommunens utveckling. Företagsklimatet har 
avgörande betydelse för tillväxten, jobben och välfärden. I en kärv arbetsmarknad och med 
krympande ekonomiska kommunala medel är det ännu viktigare att sprida en 
näringslivsfrämjande attityd. Det måste från alla inblandade parter finnas en vilja till att 
upprätthålla en god samarbetsanda. För att kunna förbättra företagsklimatet, öka antalet 
arbetstillfällen och förbättra kommunens ekonomi fordras tydligt fokus på företagandet. Det 
fordras en ändamålsenlig organisation och resurser att kunna ta tillvara kommunens styrkor 
och möjligheter till förbättringar. Exempel på resurskrävande åtgärder är bearbetning av 
företag för nyetableringar samt satsning på information och marknadsföring. 
 
Mål  

 I samarbetet mellan kommun och näringsliv först utreda vad som skall ingå och 
därefter starta ett FöretagsCenter inom två år. 

 
 Säkerställa lättillgänglig information - till nytta för näringslivets utveckling - genom 

att förbättra kommunens hemsida. 
 

 Näringslivsföreningen upprättar årlig handlingsplan där hela kommunen omfattas. 
 
Fokusområde 2 - Dynamiskt näringsliv 
Kännetecknande för ett dynamiskt näringsliv är förändringsbenägenhet, nytänkande, vilja att 
växa och utveckla kompetens. Götene kommun ska stimulera till att ett diversifierat näringsliv 
där fler branscher ges möjlighet att utvecklas. Människor ska stimuleras till inflyttning och till 
etablering av nya företag. För att skapa positiva attityder krävs arbete som skapar förståelse 
för företagarnas villkor. Kommunen ska delta i att utveckla ”ett regionalt synsätt” för att 
skapa tillväxt. Detta innefattar konstruktiv samverkan mellan företag, ideella organisationer 
och andra aktörer i kringliggande kommuner, Västra Götalandsregionen, nationellt likväl som 
internationellt. I arbetet med att få helt nya företagsetableringar i kommunen ingår att 
inventera vad som saknas och bearbeta för etablering.  
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Mål  
 10 % ökning av antalet arbetstillfällen inom tjänstesektorn, besöksnäring och 

livsmedelssektorn fram till år 2015. 
 
 Fyra kompetenshöjande mötesplatser per år inom det lokala näringslivet. 

 
Fokusområde 3 - Ökad rörlighet och kompetens 
Storleken på den lokala arbetsmarknaden är en av de viktigaste faktorerna för en dynamisk 
utveckling liksom tillgång till en vidgad omvärld och ett ökat flöde av impulser. Goda 
kommunikationer är en kritisk faktor för lokal utveckling och för möjligheterna att bo och 
verka i kommunen. Hög standard på kommunikationer är avgörande både för inflyttning av 
människor och av företag. Kommunen ska ge goda förutsättningar för att kommunikation och 
transporter underlättas, att fler internationella kontakter skapas och att modern 
informationsteknologi kan användas i hela kommunen.  
 
Infrastrukturfrågor är en prioriterad fråga inom Skaraborgs tillväxtprogram och Skaraborgs 
Kommunalförbund har påtagit sig att bl. a. samordna och prioritera väg- och 
järnvägsplaneringen i regional och nationell plan. Den framtida kompetensförsörjningen är 
avgörande för näringslivets och kommunens utveckling. För att kunna möta behovet av 
kompetensutveckling krävs en nära samverkan mellan näringsliv, skola och regionens 
högskolor. Kommunen ska erbjuda möjlighet till kompetensutveckling genom avgränsade, 
riktade utbildningar till redan anställda i företag.  
 
Ett viktigt kriterium för ungdomars val av framtida livsmiljö är karriärmöjligheterna. En 
förutsättning för att våra ungdomar skall kunna återvända hem efter sina högskolestudier är att 
det finns kvalificerade arbetstillfällen. Tillgång till arbetsgivare som kan erbjuda alternativa 
utvecklingsmöjligheter styr i hög utsträckning valet av bostadsort. För att uppnå inflyttning 
krävs ett målmedvetet arbete med att marknadsföra Götene för boende genom exempelvis 
kontakt med tidigare gymnasieelever och samarbete med högskolorna. Näringslivet och 
kommunen ska tillsammans marknadsföra sig på högskolorna och genomföra gemensamma 
insatser. En nyckel till konkurrenskraftig och hållbar välfärd är välutbildade medborgare. Ett 
sätt att öka kompetens och diversifiering av näringslivet är genom inflyttning.  
 

Mål  
 Via lobbyarbete uppnå påtagliga och mätbara förbättringar i kommunikationsleder 
       till/från och inom kommunen.   
                                   
 Dubblera antalet återvändare med högskoleutbildning till år 2015 genom att 

marknadsföra och redovisa de arbets- och boendemöjligheter som finns. 
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 öka antalet arbetstillfällen för högskoleutbildade i kommunens företag med 20 % till 
år 2015. 

 
Fokusområde 4 – Att göra Götene synligare och mer attraktivt 
Det som inte syns finns inte. Götene kommun har mycket att erbjuda på begränsad yta. 
Om Götene ska lyckas locka fler besökare, boende och företag till vår kommun måste arbetet 
med att exponera och kommunicera det som är attraktivt stärkas. Nya attraktiva 
boendemiljöer bör tillskapas. Viktigt i arbetet med profilering är att budskapet från Götene 
med Kinnekulle blir entydigt och sprids av så många olika aktörer som möjligt. Kommunen, 
företag, föreningar och privatpersoner kan tillsammans bidra till att göra Götene synligt, så att 
fler människor får kunskap om kommunen och alla dess kvaliteter. Ett levande centrum i 
centralorten Götene är en attraktiv mötesplats som lockar turister, besökare och konsumenter 
under hela året.  
 
Mål  

 Genom tydliga planer för attraktiva boendemiljöer öka med minst 100 nya invånare 
per år. 

 
 Tillskapa 25 % fler gästbäddar till år 2015.  
 
 I marknadsföringen ha använt fem Götene-profiler inom fem år.  
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