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1 Inledning

Mariestads kommuns näringslivsstrategi fyller en vital funktion genom att tala om vad den politiska 
ledningen tillsammans med kommunens företag och organisationer finner viktigt i arbetet med att 
skapa bästa förutsättningar för att utveckla kommunens näringsliv. Strategin är också ett betydelsefullt 
dokument när det gäller att prioritera insatser för att uppnå Mariestads Vision 2030. Utvecklingsten-
denser i omvärlden som påverkar näringslivet i Mariestad och Västra Götaland har varit vägledande i 
strategins framtagande. 

Mariestad ska fortsätta utvecklas som en attraktiv näringslivskommun och etableringsort där man tar 
tillvara sina unika förutsättningar med bland annat sitt läge vid skärningspunkten E20 och riksväg 26 
samt etableringsmöjligheterna i anslutning till Europas tredje största insjö Vänern. Arbetet fortsätter 
med att skapa bästa förutsättningar för befintligt näringsliv och för fler små och medelstora tillväxtfö-
retag med ett hållbart förhållningssätt inom fler branscher, för att därigenom ta tillvara de allt snabb-
are förändringarna i omvärlden och minska känsligheten vid konjunktursvängningar. 

I arbetet kommer också stor vikt att läggas vid innovationer, som är grunden för allt 
entreprenörskap. För att strategin ska bli framgångsrik gäller att få en organisationsstruktur som är 
öppen, kreativ, tillåtande, flexibel och som ser fördelarna med ett gränsöverskridande samarbete inom 
kommunen samt med övriga kommuner i Skaraborg. 

Arbetet har bedrivits genom dialog och aktiviteter med näringslivets företrädare och organisationer
samt med berörda tjänstemän och politiker inom kommunen. 
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2 Vision Mariestad 2030

Vision 2030 är kommunens tanke om framtiden. För att bli en attraktiv kommun med tillväxt av fler 
små och medelstora företag inom fler branscher, är det viktigt att samverkan mellan akademi, 
näringsliv och det offentliga fungerar på ett tillfredställande sätt. I arbetet med näringslivsstrategin har 
visionen tolkats ur ett näringslivsperspektiv för att försöka förstå vad som kan göras för att nå upp till 
visionens fem byggstenar.

Mariestad - den stolta sjöstaden

År 2030 är vi en attraktiv ”bo-stad”. Vi tar till fullo vara på vårt unika läge, med en levande skärgård och den 
rogivande kanalen som självklara utgångspunkter. Vi har bebyggt hamnområdet som nu sjuder av aktiviteter 
för alla åldrar. Bad- och båtlivet lockar besökare från när och fjärran med nya, unika attraktioner. Över hela 
kommunen är det marina inslaget högst påtagligt inte minst inom näringsliv och utbildning.

Mariestad - centrum för trädgårdens hantverk

År 2030 är vi en blomstrande kommun i alla bemärkelser. Vi har blivit hela Nordens ledande centrum för 
trädgårdens hantverk, vilket bland annat avspeglar sig i de vackra parkmiljöerna och trädgårdarna över hela 
kommunen.

Mariestad - ledande inom hantverkets akademi

År 2030 är vi en välkänd och ansedd universitetsstad som lockar tusentals studenter från alla världsdelar - med 
unika utbildningar, banbrytande forskning och avknoppande kunskapsföretag som snabbt slår rot i en miljö 
som välkomnar entreprenörskap och innovationer. Gymnasiets yrkesutbildningar har genom sitt samarbete 
med universitetet blivit Sverigeledande.

Internationellt modellområde

År 2030 har vi synliggjort biosfärsområdets möjligheter som internationellt modellområde för hållbar 
utveckling; Vi har skapat förutsättningar för en hög livskvalitet på naturens villkor, där en trygg boendemiljö, 
hållbara transporter och energi från förnyelsebara källor, ekoturism och entreprenörskap är viktiga inslag. Vi är 
en attraktiv kommun med stark växtkraft, såväl på landsbygden och i de mindre samhällena, som i stadskärnan.

En naturlig mötesplats

År 2030 är Mariestad en naturlig mötesplats. Täta och snabba kommunikationer med storstäderna spelar stor 
roll, liksom spännande konferensmiljöer som speglar våra unika fördelar och ger plats för nya tankar och idéer. 
Vi är öppna för nya intryck och nya människor. Vi har ett expansivt näringsliv och en blomstrande turism.
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3 Syftet med näringslivsstrategin

Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till ett bra företagsklimat och tydliggöra Mariestads 
kommuns arbete för näringslivsutveckling. Tillsammans med företag och andra organisationer ska 
goda förutsättningar skapas för att främja tillväxt i befintliga företag och göra hela kommunen 
attraktiv för nyetableringar så att fler arbetstillfällen kan skapas. 

4 Övergripande mål för kommunens näringslivsarbete

För att nå vision Mariestad 2030, upplevas som en företagsvänlig kommun, fler arbetstillfällen,
fler små och medelstora företag inom fler branscher, har följande sex övergripande mål och
inriktningar identifieras.

5 Trender och utmaningar för näringslivet i Västra Götaland
 
5.1 Trender som påverkar företagandet

Under de senaste årtiondena har det skett en strukturomvandling med en snabb förskjutning av 
sysselsättning från tillverkningsindustrin till företagstjänster. 

Till följd av en accelererande digitalisering och teknisk utveckling kommer tillverkning och 
tjänster i allt högre grad att utföras av robotar, maskiner och IT-system. 
Denna utveckling kan under de kommande decennierna få omvälvande konsekvenser för näringsliv, 
arbetsmarknad och arbetsliv. . 

 » Mariestads kommun ska enligt Svensk näringslivs företagsklimatundersökning finnas  
 bland de 10 bästa näringslivskommunerna år 2020 i Sverige. 

 » 800 nya arbetstillfällen inom kommunen fram till 2025. Målet innebär vidare alla sektorer ska  
 jobba mot 4000 nya invånare och 2000 nya bostäder. 

 » Antalet nyregistrerade företag i Mariestad skall visa en positiv utveckling under perioden  
 2019-2021 på 10 procent, jämfört med perioden 2016-2018. 

 » Utveckla nya affärsmöjligheter för befintligt näringsliv och för nyetableringar genom konkreta  
 projekt inom området för klimatåtgärder, Agenda 2030. Genom öppen testbädd, universitets  
 samarbeten och tillsammans med företag, främja klimathållbar affärsutveckling. 

 » Besöksnäringen är ett av Mariestads viktiga utvecklingsområden. Insatser för att skapa  
 affärsutveckling för företag inom besöksnäring skall genomföras och att nya kan startas.  
 Ett av möjliga mätbara mål för att se besöksnäringens utveckling är att antalet gästnätter inom  
 hotell, vandrarhem och stugbyar (enligt SCB) skall visa en positiv utveckling under perioden   
 2019 – 2021 på 10 procent, jämfört med 2018 där statistiken visade på 53 500 övernattningar  
 per år.  

 » Landsbygdsstrategin och översiktsplanen vägleder med möjligheter för att tillsammans med  
 näringslivet inom de gröna näringarna och företagen på landsbygden att stärka och öka  
 tillväxten för affärsverksamheter och därigenom bidra till en positiv landsbygdsutveckling.
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En konsekvens är att lönekostnaderna utgör en allt mindre del av produktionskostnaderna, vil-
ket skapar möjligheter till en ökad konkurrenskraft gentemot låglöneländer. Västra Götaland och 
Mariestad har som helhet en branschstruktur som är mer präglad av tillverkande branscher än 
riksgenomsnittet. Som följd av att färre sysselsätts inom de stora industriföretagen och att industrin 
outsourcar tjänster och produktion av insatsvaror ökar andelen sysselsatta i små och medelstora 
företag. 

Kombinationen av tekniska framsteg, lägre transportkostnader och avreglering bidrar till globa-
liseringen med en ökad handel och ökad internationell rörlighet. Klimatomställningen kräver 
omställning till en hållbar produktion och en anpassning till en ökad efterfrågan på gröna varor och 
tjänster. 

Detta medför en sårbarhet inför en omvandling, men också en möjlighet genom att näringslivet 
har en god potential att ta tillvara på de affärsmöjligheter som omvandlingen för med sig. Nedan 
beskrivs tre huvudutmaningar för att företagen ska lyckas med detta.

5.2 Huvudutmaningar för företagen

En ökad innovationsförmåga i näringslivet kan vara avgörande 
för att möta den utveckling vi står inför. Den globala konkurrensen 
medför krav på förnyelse och förbättring av varor och tjänster. För att 
bli en vinnare i den globala konkurrensen behöver vi i Sverige kunna 
omsätta kunskap till värde och i allt snabbare takt anamma de fördelar 
den digitala världen erbjuder. 
En förutsättning för att klara klimatomställningen är att det utveck-
las nya, smarta lösningar som minskar konsumtionens påverkan på 
den globala uppvärmningen. För en ökad innovationsförmåga i hela 
näringslivet och hela regionen behöver fler företag ta del av den forsk-
nings- och innovationskompetens som finns.

De större företagen har en stark orientering mot internationella mark-
nader. Men de mindre företagen agerar idag i huvudsak på en lokal 
eller regional marknad. Med ökad internationalisering genom både 
export och import finns stor potential att öka omsättning och syssel-
sättning i små och medelstora företag. Särskild i nya växande markna-
der i Asien, Latinamerika och Afrika. Men Västra Götalands läge gör 
att även Norge är en viktig marknad som kan bidra till ökad tillväxt 
bland små och medelstora företag. 

Bristande tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är ett stort 
hinder för små och medelstora företags kompetensförsörjning, och 
därmed möjligheterna att utvecklas och växa. Många av företagen har 
svårigheter att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens, vilket innebär 
att företagen på sikt tappar i innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Strukturomvandlingen tillsammans med den tilltagande tekniska ut-
vecklingen medför en omställning av arbetsmarknaden som kan bidra 
till att matchningsproblem ökar och förvärras.
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6 Näringslivet i Mariestad

Näringslivet i Mariestad bygger både på tradition och nyskapande. Här verkar stora exportföretag, 
handel och småföretagande sida vid sida. Med ca 2200 aktiva företag inom olika branscher har 
Mariestads kommun en omfattande och mångsidig företagsamhet. En tydlig trend visar också att 
antalet små och medelstora företag blir fler i kommunen. 

En relativt omfattande pappersindustri finns representerade i kommunen med Metsä Tissue som 
tillverkar toalett- och hushållspapper samt DS Smith Packaging som utvecklar och tillverkar förpack-
ningslösningar. Inom logistikbranschen finns Electrolux med sitt centrallager för Norden. Andra 
tongivande företag kan bl.a. nämnas Mann Teknik AB med produktion av säkra och miljövänliga 
komponenter för hantering av aggressiva vätskor för den kemiska industrin, FX Airguns tillverkning 
av luftvapen samt båtföretaget Nimbus Boats.

Inom näringslivet är de största branscherna tillverkningsindustrin, handeln och byggverksamhet som 
tillsammans sysselsätter ca 35%. Besöksnäringen utvecklas starkt i kommunen och grundar sig främst 
på ett långsiktigt arbete för att öka boendemöjligheterna och upplevelserna kring Göta kanal och 
Vänerskärgården.

Mariestads kommun har tack vare den tidigare funktionen som residensstad en stor en stor andel  
arbetstillfällen inom statlig och regional verksamhet. Några exempel är Länsstyrelsen,  
Transportstyrelsen, Kriminalvården och regionens administration.

 » Antal invånare i kommunen var 24377 personer i november 2018. 

 » År 2018 hamnade Mariestads kommun på plats 53 enligt Svensk näringslivs   
 företagsklimatundersökning. 

 » För att mäta företagsklimatet i Mariestads kommun använder vi också SKLs    
 servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag.  
 Mätningen omfattar fem områden; Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse,  
 Serveringstillstånd och Miljö- och Hälsoskydd. 

 » Arbetstillfällen inom det privata näringslivet i december 2017 var 6001 st.    
 Antalet arbetstillfällen inom offentlig verksamhet 2017 var 3637.  

 » Antalet aktiva företag i kommunen december 2018, AB, EF, HB/KB var 2205 st. 

 » Antalet nyregistrerade företag totalt i Mariestad för Aktiebolag (AB), Handelsbolag   
 (HB), Kommanditbolag (KB) och Enskild firma (EF) var följande år:  
 2016 = 119 st, 2017 = 125 st och 2018 = 142 st. 

 » Handelns omsättning i Mariestad var totalt ca 1,4 miljarder år 2017, (Försäljnings-  
 index 88), Dagligvaror 772 miljoner (Index 93), Sällanköp 626 miljoner (Index 82). 
 
 » Antalet gästnätter enligt SCB:s statistik för 2017, (hotell, stugbyar och  

 vandrarhem), var ca 57 000.

FAKTA MARIESTAD
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7 Strategins prioriterade insatsområden

Utvecklingstendenser i omvärlden som påverkar näringslivet i Mariestad och Västra Götaland samt 
företagens lokala behov har varit vägledande i dialogen mellan kommun, näringslivet och organisatio-
ner för strategins prioriterade insatsområden. Strategin omfattar tre insatsområden och sju delom-
råden. 

7.1 Företagsklimat

7.1.1. Förenkla för företagsamhet
7.1.2. Upphandling
7.1.3. Kompetensförsörjning

7.2 Innovation och marknadsutveckling

7.2.1. Kunskapsöverföring
7.2.2. Nya marknader
7.2.3. Finansiering

7.3 Utveckla arbetet med nyetableringar
 
7.3.1. Marknadsföra Mariestad som etableringsort

Aktiviteter som genomförs inom de olika insatsområdena ska ha en väl avgränsad målgrupp, vara 
anpassade till företagen och företagarens behov, och svara upp till de övergripande mål som redovisas 
i strategin.

7.1 Företagsklimat

För att underlätta att driva företag och för att minska antalet tillväxthinder måste det allmänna 
företagsklimatet hela tiden förbättras.

Ett företags beslut om att växa, anställa eller utveckla nya produkter/tjänster påverkas av omgivning-
en. Det handlar om ett bra bemötande, mottagande och en effektiv ärendehantering samt attityder 
från politiker och tjänstemän. Förståelsen för att företagen bidrar till samhällsutvecklingen behöver 
öka och företagens förståelse för den offentliga sektorn som en viktig del att skapa förutsättningar för 
utveckling av näringslivet behöver stärkas. Bättre kompetensförsörjning är en viktig insats för att ska-
pa ett bra företagsklimat. Bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på kompetens är en nyckel-
fråga för att företagen ska kunna utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga. Att underlätta för små och 
medelstora företag att delta i offentlig upphandling, exempelvis genom dialog och erfarenhetsutbyte, 
är ett sätt för den offentliga sektorn att arbeta med att utveckla företagsklimatet.



8 NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR MARIESTADS KOMMUN

7.1.2 Upphandling

Genom upphandling kan nya marknader och produkter utvecklas. Mariestads kommun och den 
övriga offentliga sektorn har förutsättningar att gå före i utvecklingen och visa upp goda exempel 
genom att utveckla kvalitén, kompetensen och att vara flexibel och effektiv i sina upphandlingar. 
Ett positivt samspel mellan offentliga behov och näringslivets utbud kan bidra till att stärka närings-
livets konkurrenskraft. De gemensamma erfarenheterna, både från privata och offentliga sektorn, 
grundas ofta i frustration över att offentliga upphandlingar upplevs som ett hinder för utveckling och 
tillväxt. Bristande kunskap om offentlig upphandling blir lätt en hämmande faktor och blir därmed 
inte det stöd till en hållbar utveckling, innovationskraft och tillväxt som det skulle kunna vara. Våra 
lagar och regler inom upphandling tillåter mer än vad som idag är praxis. Däremot behövs ökad  
kunskap, nya förhållningssätt och modiga myndigheter. Åtgärder som bidrar till ökad kunskapsupp-
byggnad inom offentlig upphandling är viktiga samt insatser som bidrar till att minska antal icke  
relevanta krav. Prioriterade områden inom handlingsplanen är att bidra till att underlätta upphandling 
som främjar utveckling, test och demoprojekt och innovationer i det regionala utvecklingsarbetet, så 
kallad innovativ upphandling och funktionsupphandling.

Förslag till åtgärder

• Förstärka kommunikationen med företagen genom fler företagsbesök med politiker 
och tjänstemän, för att därigenom få förbättrad kännedom om och erfarenhets- 
utbyte mellan sina respektive verksamheter. 

• Fortsätta att löpande genomföra SKLs servicemätning av kommunens myndighets-
utövande inom fem områden; Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Serveringstill-
stånd och Miljö- och Hälsoskydd. 

• Genomföra dialogmöten med företagen kring kommunens tillämpningar av lagar 
och regler.  

• Stärka befintliga nätverk, kluster och intresseorganisationer genom att bjuda in dem 
till företagsbesök, branschträffar, studieresor, seminarier och workshops som kan 
vara av vikt för utveckling av näringslivet i kommunen. 

• Stärkt företagsklimat i Skaraborg. Insatserna i projektet kommer genomföras både 
på ”skaraborgsnivå” och lokal nivå, d.v.s. aktiviteter för samtliga kommuner, men 
också individuella handlingsplaner utformat utifrån den enskilda kommunens  
behov och utmaningar.

7.1.1 Förenkla för företagsamhet

Över hela landet finns en stark trend och medvetenhet om vikten av att förbättra företagsklimatet 
genom att myndighetsorganisationer underlättar för företagen med smidigare rutiner och bättre be-
mötande. Svenskt Näringslivs företagsklimatsundersökning och SKLs servicemätning av kommunens 
myndighetsutövande har fått hög status och många kommuner tävlar om att stiga på rankinglistorna. 
Generellt finns ett tydligt attitydskifte där myndighetsorganisationerna börjat se företagen som en 
förutsättning för orters utveckling och välfärd. 
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Förslag till åtgärder

• Utbildning och seminarier kring innovativ upphandling och funktionsupphandling. 

• Främja till mer flexibla och effektiva upphandlingar, för att underlätta för små och   
medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar. 

• Benchmarking mot andra kommuner kring upphandlingsprocesser av varor och  
tjänster. 

7.1.3 Kompetensförsörjning

Kompetens är en konkurrensfaktor och förutsättning för företags tillväxt och utveckling.
Små och medelstora företag står för merparten av sysselsättningstillväxten i Mariestad och Västra 
Götaland. Att hitta rätt kompetens är en viktig faktor för företagets tillväxt och utveckling. 
Brist på lämplig arbetskraft är ett av de största tillväxthindren för företag i Västra Götaland enligt 
Tillväxtverkets rapport om företagens villkor och verklighet 2017.

Förslag till åtgärder

• Skapa förutsättning för fler strategiska samarbeten och ökad samverkan mellan  
utbildning och näringsliv, inkluderat möjligheten till praktik, lärlingsanställningar, exjobb, 
sommarjobb och uppdragsutbildningar. Exempel kan vara ökat samarbete med ”Teknik-
college” på lokal och regional nivå för att säkra teknisk inriktade företags- 
behov av arbetskraft. 

• Fortsätta pågående arbete inom Dacapo Mariestad att samordna och utveckla högre 
utbildning och bristyrkesutbildning på YH-nivå i Mariestad. Utveckla en inspirerande 
forsknings- och utbildningsmiljö i Mariestad där kopplingen stärks mellan studenter, 
forskning och näringsliv. 

• Ytterligare stärka kontakten med Högskolan i Skövde och den innovationsmiljö som 
Gothia Science Park och ASSAR Industrial Innovation Arena erbjuder. 

• Utveckla ett projekt kring inflyttarservice till de kompetenser som flyttar till Skaraborg.
Vad behöver företagen och andra aktörer för att lyckas med en framgångsrik rekryte-
ring?
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7.2 Innovations- och marknadsutveckling

Den globala konkurrensen ställer ökade krav på utveckling och anpassning, därför är tillgången till 
rätt kompetens och kapital avgörande för ett företags tillväxt och överlevnadsgrad. Processer och ak-
tiviteter som bidrar till gränsöverskridande och värdeskapande möten ska prioriteras, stärk förmedling 
av investeringsvilligt kapital i olika former med syfte att möjliggöra förnyelse och utveckling. Insatser 
som bidrar till att företag hittar nya marknader för sina varor/tjänster är viktiga för att minska sårbar-
heten. 
Utvecklingsinsatser riktade mot små och medelstora företag behöver fokuseras på kunskapsöverfö-
ring, kapital och förnyelse för att nå ökad innovationsförmåga, stärkt produktivitet och ökad konkur-
renskraft. 

7.2.1 Kunskapsöverföring

I Västra Götaland finns en regional infrastruktur för innovation och 
kunskapsöverföring till små och medelstora företag där forskningsin-
stitut, högskolor, delregionala utvecklingscentra, Science Parks etc är 
viktiga beståndsdelar. Samarbetet mellan högskolor, universitet, indus-
triforskningsinstitut och industriella utvecklingscentra behöver fortsätta 
att utvecklas genom att hitta nya former för att bli effektivare, och 
bidra till förnyelse till små och medelstora företag.

Marknadens behov av nya innovativa tjänster, varor och effektiva 
produktionsprocesser ställer ökade krav på företagens innovationsut-
veckling. Små och medelstora företag har dock varierande innovations-
förmåga och tillväxtambitioner. Innovationsarbetet kan därför ta sig 
uttryck i många olika former, beroende på det enskilda företagets typ 
av verksamhet, marknad, kompetens och samarbeten. Ett samarbete 
som behöver utvecklas är relationen till kunskapsleverantörer (akademi, 
forskningsinstitut etc).

Det är därför viktigt att fortsätta arbetet med att underlätta kunskapsöverföring mellan små och med-
elstora företag och kunskapsleverantörer i syfte att höja kunskapsnivån i företagen. 
En viktig faktor för små och medelstora företags utveckling är kunskapsöverföring genom 
nätverkande. På lokala och regionala arenor är utbytet mellan företag inom samma bransch så väl 
som mellan företag inom helt olika branscher ofta avgörande för kunskapsöverföring och innovativ 
utveckling. Ett annat område är ledarskapet i små och medelstora företag. Många företag saknar tid 
att utveckla genomtänkta strategier som kan användas för att utveckla verksamheten, speciellt inom 
jämställdhet och hållbarhetsfrågor.
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Förslag till åtgärder

Såväl nya som befintliga företag som befinner sig i en tillväxtfas ska erbjudas hjälp att vässa sina 
affärer och komma i kontakt med befintliga branschkluster och stödorganisationer.

Kommunen ska aktivt marknadsföra befintliga statliga och regionala stödstrukturer i regionen, 
nämnas kan bland annat ALMI, Business Sweden, Vinnova och Energimyndigheten.

För att utveckla företagens ledarskapsförmåga finns mentorprogram för nya och befintliga fö-
retag. Dessa program ska också erbjuda möjligheten att yngre personer blir mentorer som kan 
implementeras i befintliga företag.
 

• Genom ElectriVillage arbete och samarbeten med universitet och utbyte med bransch- 
organisationer samt erfarenhetsutbyte med andra städer erhålla kunskaper att kunna  
förmedla till näringslivet. Även genom systemtänk och  genomförande av projekt fås nya 
kunskaper, vilket ger nya möjligheter till innovativ affärsutveckling för näringslivet. 

• Främja ny teknik och utveckla affärsmöjligheterna som digitaliseringen skapar. 

• Stödja och fånga upp behoven i lokala företagsnätverk och föreningar. 

• Samverkansprojekt mellan kommunerna ska främjas med mål att uppnå ökad tillväxt och 
fler besökare i kommunerna. För att utveckla besöksnäringen prioriteras insatser inom 
idrottsturism, husbilsdestination Mariestad, evenemangsutveckling, Göta kanal, biosfär, 
Vänersamverkan samt besöksmål Mariestad. 

• Aktivt medverka i genomförandet av Skaraborgs tillväxtprogram med mål att skapa en väx-
ande och tillgänglig arbetsmarknadsregion i Skaraborg. 
Tillväxtprogramarbete bedrivs med kommunala, delregionala och regionala tillväxtmedel 
kopplat till Västra Götalands tillväxt- och utvecklingsstrategi.
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7.2.2 Nya marknader

Att hitta nya marknader för företagets varor och tjänster är en förutsättning för fortsatt tillväxt, ökad 
konkurrens är också en faktor för att öka företagets innovationsförmåga.
De största hindren för internationalisering enligt Tillväxtverket är resursbrist i företaget, brist på 
nätverk och kontakter, kostnader för satsningen samt kulturella skillnader. Det är inte bristen på 
affärsmöjligheter eller själva varan/tjänsten som är de största hindren enligt företagen.

Förslag till åtgärder

• Främja insatser som gör att företagen kan finnas med på nationella och internationella 
mässor. Business Sweden finns här som en resurs för att hjälpa små och medelstora 
företag att växa internationellt och arbetar för att attrahera utländska  
investeringar till Sverige.

7.2.3 Finansiering

En väl fungerande kapitalförsörjning är nödvändig för utveckling av näringslivet. Det handlar om 
kapital för att utveckla affärsmodeller, tillväxt på nya och befintliga marknader och utveckling av nya 
varor/tjänster etc. Otillräcklig tillgång till kapital blir ofta ett problem när företag börjar växa. 
Investeringar i innovationsverksamhet innebär många gånger en stor osäkerhet och för att nå 
framgång krävs ofta en förmåga att kombinera många kompetenser och finansiella resurser. 
Företagens behov av externt kapital ska i första hand tillgodoses på den privata marknaden men det 
finns områden där det kan finnas behov av marknadskompletterande finansiering. Bland annat i tidiga 
utvecklingsskeden och vid kommersialisering av innovativa varor/tjänster. 

Förslag till åtgärder

• Dialog med kapitalförsörjningsbranschen kring möjligheten att utveckla metoder och 
former för startkapital för innovation i små och medelstora företag. Detta är en fråga 
som kommunen ska föra tillsammans med övriga aktörer och kommuner i Skaraborg. 

• Stödja och bistå näringsliv och föreningar med information om företagsstöd inom 
Landsbygdsprogrammets åtgärdsområden.

7.3 Utveckla arbetet med nyetableringar

Mariestads kommun har behov av att fler startar och etablerar verksamhet i vår kommun.
Under de senaste åren kan vi konstatera att antalet sysselsatta inom det privata näringslivet har mins-
kat. En stor bidragande orsak är omfattande produktivitetsförbättringar inom tillverkningsindustrin 
samt utflyttning av produktion till låglöneländer.
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8 Strategins avgränsningar

För kommunens utveckling är det avgörande att det finns ett livskraftigt näringsliv med många 
arbetstillfällen för såväl invånare och inpendlare. Det är viktigt att vi är lyhörda för att matcha 
behov av bostäder, kommersiella lokaler, mark och en välutvecklad infrastruktur som gynnar både 
centralorten och landsbygden.

Denna näringslivstrategi beskriver inte insatser för att tillgodose behovet av bostäder och 
infrastrukturfrågor som bredbandsutbyggnad, vägar, järnväg och kollektivtrafiklösningar då dessa 
frågor finns beskrivna i kommunens andra program och strategier.

7.3.1. Marknadsföra Mariestad som etableringsort

Marknadsföring är en viktig del för att uppnå Vision Mariestad 2030.
Kommuninvånare och företag skall känna stolthet över kommunen och skall marknadsföras som en 
ort i Skaraborgsregionen som är attraktiv att leva, bo och verka i. 
Genom fördjupat samarbete mellan Skaraborgs 15 kommuner finns också förutsättningar att skapa en 
samverkansorganisation för att öka antalet etableringar i Skaraborg med visionen att utveckla Skara-
borg till en industriregion i världsklass.

Förslag till åtgärder 

• Utveckla och vara en aktiv part i projektet ”Etableringssamverkan Skaraborg”  
tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg med fokus på tillverkningsindustrin.  

• Marknadsföra ElectriVillage och de innovativa affärsmöjligheter som prövas inom 
olika projekt för hållbar samhällsutveckling.  

• Marknadsföra och utveckla ”Gröna näringar” som är ett samlingsnamn för de näringar 
som bedrivs inom jord, skog, trädgård och landsbygdsmiljöer. Synliggöra samhällets 
efterfrågan på hållbara matproduktionssystem där utvecklingen inom vattenbruket 
med klimatsäkra odlingssystem inom bl.a. fisken som livsmedel. 

• Marknadsföra och stärka Mariestads attraktions- och konkurrenskraft som destination. 
Utveckla fler aktiviteter och besöksmål som lockar våra besökare under hela året. 
I samverkan närings- och föreningsliv utveckla nya koncept inom bland annat  
idrottsevenemang, kultur och affärsturism. 

• Marknadsföra Mariestad som etableringsort för nya eller befintliga statliga verksam- 
heter som utlokaliseras från de större städerna, här finns infrastruktur vad gäller  
kontorslokaler och erfarenhet och kunskap inom flera idag verksamma offentliga  
myndigheter. 

• Skapa ett etableringsråd för samverkan kring strategiskt etableringsarbete.
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9 Genomförande av strategin

För strategins genomförande kommer åtgärdsaktiviteter föras in i handlingsplaner som tydligt
beskriver vilka mål som uppnås, för att vara en företagsvänlig kommun med fler arbetstillfällen och
fler företag. Arbetet med att förverkliga strategins innehåll ska genomföras i en nära samverkan
mellan kommunen, lokala och regionala intressenter.

10 Uppföljning av strategin

Näringslivet, organisationer och övriga aktörer kommer att kontinuerligt få information för att ta
del av genomförda aktiviteter och resultat. 
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