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PRESSINFORMATION 

Nytt toppmöte om Skaraborgskt ledarskap 
 

Den 31 januari 2019 samlas 400 beslutsfattare i Vara konserthus för den tredje 

Skaraborgsdagen. Initiativtagarna Skaraborgs 15 kommuner och Skaraborgs Kommunalförbund, 

bjuder in beslutsfattare i både offentlig sektor och näringsliv för att diskutera de bästa vägarna 

för hållbar tillväxt i Skaraborg. 

 

Genomförandet av de två första Skaraborgsdagarna 2017 och 2018 har varit mycket uppskattade. 

Därför har Skaraborgsdagen redan blivit en tradition, där både offentlig och privat sektor träffas 

för att tillsammans utveckla hållbara tillväxtmål för Skaraborg. Samtliga kommuner i Skaraborg 

deltar och bjuder själva in det lokala näringslivet. Dessutom inbjuds riksdagsledamöter, 

regionpolitiker samt privata företag och organisationer som verkar över hela regionen, nationellt 

eller globalt, men som har fäste i Skaraborg. 

 

– Vårt mål är att skapa en attraktiv, årligen återkommande lokal mötesplats i Skaraborg, där 

beslutsfattare inom offentlig verksamhet och näringslivet kan träffas för att prata hållbar tillväxt, 

säger Jan Malmgren, förbundsdirektör för Skaraborgs Kommunalförbund. 

 

Alla talare på dagen är antingen skaraborgare, verkar i Skaraborg eller har sina rötter i bygden 

och kommer hem för att dela med sig av sina erfarenheter. En av dessa hemvändare är 

moderatorn Helena Stålnert, före detta nyhetsprofil på SVT m.m.  Hon liksom Carl Henrik 

Ohlsson som är projektledare för arrangemanget, har uppdraget att upprepa de två tidigare 

årens succéer. 

 

– Årets tema inom hållbar tillväxt är ledarskap i samverkan. Vi har fått ihop ett kvalificerat 

startfält av inspirerande ledare i Skaraborg, toppat med flera namnkunniga förebilder för eller 

från Skaraborg i världen. Allt för att skapa lokal stolthet och utveckla hållbar tillväxt 

tillsammans, konstaterar Carl Henrik Ohlsson. 

 
Den totala kostnaden för Skaraborgsdagen beräknas till 450 000 kronor, vilket är en investering 

i framtiden som delas mellan de deltagande kommunerna och Skaraborgs Kommunalförbund. 

 

Se även medföljande program och pressinbjudan till Skaraborgsdagen. 

För mer information kontakta: 

Katarina Jonsson, förbundsordförande Skaraborgs Kommunalförbund 

0734-61 42 77 

katarina.jonsson@skovde.se 

  

Carl Henrik Ohlsson, projektledare Skaraborgsdagen 

0708 – 71 70 70 

cho@skaraborginvest.se  
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