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1 Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav i september 2019 uppdrag till Näringslivspolitisk beredning att ar-

beta fram ett styrdokument för Näringslivspolitiskt program för Vårgårda 2020. Beredningen 

har varit sammansatt av representanter för samtliga i kommunfullmäktige representerade par-

tier1. Beredningsarbetet har utgått från Näringslivspolitiskt program 2012–2018, från region-

ala och kommunala studier. Beredningen har även träffat företagare, representanter från före-

tagarföreningar och från kommunala förvaltningen som till exempel skola och samhällsbygg-

nad. 

 

Vårgårda har en stolt tradition som företagsvänlig kommun, framgångsrika företag och samar-

bete. Beredningen har arbetat i andan att förstärka och utveckla det som är styrkor och identi-

fiera områden som kan lyfta. 

 

Prioriteringar: 

 

1.1 Mål & vision 
I visionsdokumentet ”Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027” beskrivs Fokusom-

råde konkurrenskraftigt näringsliv. Visionen bör kompletteras med långsiktiga mål 2027. 

Förslag på Mål 2027: 

➢ Antal nya arbetstillfällen 

➢ Antal nystartade företag 

 
1.2 Utvärdering 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen uppdraget att årligen följa upp att förvaltningen 

och den politiska ledningen aktivt arbetar med de prioriteringar som beslutas i Näringslivspo-

litiskt program 2020.  

Utvärdering av: 

➢ Måluppfyllnad 

➢ Är mål relevanta 

 

1.3 Koppling skola och arbetsliv 
Skolan ska vara mer aktiv i samarbete med företagen i Vårgårda. Syftet är att öka förståelsen 

bland eleverna om vad man gör på en arbetsplats. Vad gör en ekonom? Vad gör en konstruk-

tör? Vad gör en maskinoperatör? Skolan ska också följa upp vad företagen har för personal- 

och kompetensbehov. Det krävs bra samarbete mellan skola och företag, och det är kommu-

nen och skolan som ska vara drivande, genom t e x Programråd. Syftet är att: 

- skapa intresse för arbetsmarknaden i Vårgårda. 

- skapa förståelse för vad ett yrke innebär. 

-  erbjuda och skapa intresse för gymnasieprogram och utbildningar som leder till arbete/kom-

petensförsörjning i Vårgårda. 

Förslag på mål: 

➢ Antal aktiva programråd. 

➢ Andel av Vårgårdaelever som väljer Sundler 

➢ Antal program riktade mot företag i Vårgårda. 
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1.4 Centrumutveckling 
Kommunen ska prioritera utveckling av Vårgårda centrum för att förverkliga den 2019 an-

tagna planen ”Vårgårda Centrum”. Ett levande och inbjudande centrum är viktigt för kommu-

nens och näringslivsutveckling. Ekonomiska och personella resurser måste prioriteras med 

tydligt uppdrag att öka antalet verksamheter i centrum. 

Förslag på mål: 

➢ Antal företag med verksamhet i centrum. 

➢ Antal tillgängliga kontor och verksamhetslokaler i centrum 

 

1.5 Små verksamhetslokaler 
Kommunen ska under 2021utreda behov av lokaler lämpliga för verksamheter. Storlek ca 100 

m2, så kallade ”en facks lokaler”. Visar utredningen att lokalerna har betydelse för nystartade 

företag och utveckling av företag ska kommunen ta fram handlingsplan för att lokaler ska 

byggas. Det kan ske genom förvaltning, genom upphandling eller hyresgaranti riktat mot pri-

vata fastighetsföretag eller att det kommunala bostadsbolaget får uppdrag att bygga och för-

valta. 

Förslag på mål: 

➢ Genomförd utredning och behovsanalys 

➢ Antal småföretagarlokaler 

➢ Antal tillgängliga lokaler. 

 

2 Bakgrund 
I början av 1900-talet var den dominerande näringen i Vårgårda kommun jordbruk. Än idag 

är jordbruket välutvecklat och konkurrenskraftigt. Ur jordbruksföretagen skapades det mo-

derna näringslivet i kommunen. Två av Sveriges tio viktigaste uppfinningar, skiftnyckeln och 

rörtången, skapades av en jordbrukarson från kommunen. På Wårgårda Herrgård startade i 

slutet av 1800-talet och i början 1900-talet flera industrinäringar varav hundmatstillverkning 

är en. På 1950-talet skapades bilbältestillverkning, det som idag är världsledande bilsäkerhets-

företag, av jordbrukarsöner. Detta är bara några exempel för vad som finns bakom devisen 

Center of Innovation. 

Idag har Vårgårda kommun ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv inom olika branscher. 

Företagsklimatet i kommunen är bland det bästa i landet vilket bevisas av de årliga mätningar 

som Svenskt Näringsliv gör. Samverkan mellan kommunförvaltningen och näringslivet har i 

snart 20 år förts inom ramen för Center of Innovation. Och så ska det fortsätta! 

 

I Vårgårda kommun finns ett rikt föreningsliv som tar ett stort samhällsansvar. Föreningarna 

erbjuder kommunens medborgare ett brett utbud på aktiviteter. I Vårgårda finns tack vare för-

eningslivet en stor bredd på fritidsanläggningar. Den stora Tångahallen, PUA-hallen 

(ishall), Vårgårda golfbana och Byahallen i Asklanda är exempel på anläggningar som till-

kommit tack vare Vårgårdas föreningsliv. Föreningslivet driver också flera kommunalt ägda 

idrottsanläggningar vilket skapar stora mervärden. Vårgårdas föreningsliv är också unika på 

att arrangera stora evenemang som exempelvis UCI Womens World Tour som direktsänds i 

SVT, Vårgårda Möte då riksdagens alla partiledare besöker Vårgårda, Ornungastämman med 

mera. 
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3 Målsättning 
Vårgårda kommun ska, tillsammans med kommunens näringsliv, skapa goda förutsättningar 

för alla kommunens näringsidkare att vara konkurrenskraftiga, nyskapande och miljövänliga i 

ett långsiktigt perspektiv. En positiv utveckling för kommunens näringsliv är viktig för alla 

kommunens invånare. Kommunen ska stimulera företag att etablera sig i kommunen. Kom-

munen ska skapa förtroendefulla relationer med näringsidkare, informera tidigt om verksam-

hetsförändringar i kommunen som påverkar näringslivet och vara lyhörd för näringsidkarnas 

planer och önskemål. 

 

3.1 Attityder 
Alla som företräder kommunförvaltningen ska ha en positiv och hjälpsam attityd. Kommun-

förvaltningen ska bistå näringsidkare på bästa sätt, var och en inom sitt kompetensområde. 

Förvaltningen ska stödja och inspirera till förbättring av dagens verksamhet men också till ut-

veckling av framtidsbranscher. 

 

3.2 Roller 
Kommunen och näringsidkarna har ett gemensamt ansvar för att skapa de bästa förutsättning-

arna för positiv och utvecklande företagsamhet. Varje näringsidkare är ansvarig för sin egen 

verksamhetsutveckling. Kommunens roll i näringslivsutvecklingen är att skapa goda förutsätt-

ningar för näringslivets aktörer att bedriva konkurrenskraftig och lönsam verksamhet. Ansva-

ret för näringslivsutvecklingen i kommunförvaltningen ligger på kommunchefen med stöd 

från samhällsbyggnadschef, stadsarkitektchef samt resurs från Center of Innovation. 

 

3.3 Etableringsgrupp 
Kommunen måste ha en operativ förmåga att snabbt agera när det gäller företagsetableringar 

och försäljning av industrimark. En etableringsgrupp ska finnas, bestående av kommunstyrel-

sens ordförande, kommunchef med stöd från samhällsbyggnadschef, bygglovschef samt re-

surs från Center of Innovation. 

 

3.4.  Hållbarhet 
Vårgårda ska ha miljö- och social hållbarhet som en självklar del i sin Näringslivspolitik. 

Kommunen ska vara en föregångare inom miljö och social hållbarhet. Kommunen ska skapa 

goda förutsättningar för ett hållbart näringsliv. Exempel på hållbara initiativ är: 

• Miljö - förnyelsebar fjärrvärme till uppvärmning och fjärrånga till industri. 

• Miljö - använda lokalt producerad biogas i kommunens fordon. 

• Socialt - Komvux förmåga att erbjuda utbildningar som leder till arbete. 
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4 Infrastruktur 
Kommunen ska ha en god framförhållning när det gäller all samhällsplanering. Inriktningen 

mot hållbart samhälle ska vara vägledande. Inom enhet samhällsbyggnad ska information om 

infrastruktur finnas tillgänglig. 

 

4.1 Vägar 
Vårgårda kommun ska aktivt verka för att standarden på R42 höjs. E20 förbättras i tre steg. 

Etapp Bälinge – Hjultorp öppnas under 2020 i ny sträckning med motorvägsstandard. Från 

2022 och kommande år planeras E20 förbi Vårgårda tätort att byggas om, och i ett senare 

skede från Vårgårda tätort till norra kommungränsen byggs i ny sträckning.  

 

4.2 Cykelvägar 
Kommunen ska prioritera cykelvägar i infrastrukturbudgetar. 

Ett ökat cyklande ger goda miljöeffekter och främjar folkhälsa. Goda effekter på miljö och 

hälsa uppnås främst genom ökad vardagscykling, där medborgare aktivt väljer cykel istället 

för bil till skola, arbete och fritidsaktiviteter. Goda effekter för miljö och hälsa uppnås även 

genom ökad cykling för rekreation och turism. 

 

4.3 Järnväg 
Järnvägen är viktig ur ett konkurrensperspektiv för såväl arbetspendling som transport av va-

ror. Kommunen ska arbeta för ökade möjligheter till arbetspendling. Detta kan ske genom 

ökat antal tågstopp och ett ändamålsenligt resecentrum som medför ökad komfort. Tågresan-

det ökar och till exempel Västtrafik förutspår en kraftig ökning tågpendling och tågresor.  

 

4.4 Busstrafik 
Kollektivtrafikens betydelse för en positiv näringslivsutveckling är omöjlig att mäta. Goda 

möjligheter för personal att förflytta sig mellan bostad och arbetsplats är en nödvändighet. Det 

ska vara enkelt att ta sig till och från arbetsplatsen. Kommunen ska aktivt påverka Västtrafik 

till att uppnå en ändamålsenlig och miljövänlig persontrafik. Kommunikationer med Borås 

och Trollhättan bör utökas för att vidga upptagningsområdet för arbetskraft. 

 

4.5 Resecentrum 
Med den förväntade ökningen måste Vårgårdas Resecentrum utvecklas. Parkeringsmöjlig-

heter för cykel och bil behöver byggas ut för att möta behoven. Tillgänglighet för väntsal be-

höver förbättras med ökade öppettider. Det saknas tydliga, väl skyltade, naturliga och inbju-

dande stråk för att förflytta sig från Resecentrum till de större arbetsplatserna och andra an-

läggningar som Tånga hed, Kesbergsområdet och skolor. Kommunen ska göra det enkelt och 

säkert att förflytta sig gående och med cykel till de vanligaste besöksplatserna för att upp-

muntra att resa kollektivt. 

 

4.6 Elförsörjning 
I Vårgårda kommun äger Vattenfall elnätet i tätorten och den geografiskt största delen av 

kommunen. I väster äger Bjärke energi elnät och i öster Herrljunga Elektriska. Förvaltningen 

ska samarbeta med nätägarna för att säkra långsiktigt planeringför Vårgårdas behov, kapaci-

tetsutbyggnad och säker elleverans. 

 

4.7 Internetuppkoppling 
En väl fungerande internetuppkoppling är en förutsättning för att företag ska kunna verka och 

utvecklas i dagens samhälle. Den accelererande digitaliseringen gör att snabb och säker upp-

koppling ökar i betydelse. För att en kommuninvånare ska kunna starta eget företag hemma, 
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driva företag och verksamhet på landsbygden utanför tätorten eller att man ska kunna arbeta 

hemifrån med sitt ordinarie arbete, är det nödvändigt att i hela kommunen bygga ut hög kapa-

citet med fiber såväl som mobilnät. 

 

I dag finns fiberkabel tillgänglig i stort sett hela kommunen genom företag som byggt nät och 

att så kallade fiberföreningar har tagit ansvar och byggt egna nät utanför tätorten. 

 

Förvaltningen ska ha en samordnande roll och samla information om fibernätens områden och 

kontaktuppgifter till respektive nätägare. Detta för att kunna hjälpa privatpersoner och företag 

att komma i kontakt med rätt person vid behov av fiberuppkoppling. 

 

 

5 Mark och lokaler för näringslivets behov 
Översiktsplanen reglerar mark- och vattenanvändning i kommunen.  

 

5.1 Beredskapsnivå, tid till inflyttning 
Kommunen ska erbjuda företag som är intresserade av att etablera verksamhet i Vårgårda 

möjligheten att starta byggnation inom sex månader efter att kontakt etablerats med kommun-

förvaltningen. För att göra detta möjligt ska delar av ett industriområde förberedas med vägar, 

avlopp, el, vatten och fibernät framdragna till tomtgräns. 

 

5.2 Lokalslag 
Kommunen har idag inga lokaler för uthyrning till näringsverksamheter, varken inom förvalt-

ning eller via bolag. Som en av prioriteringarna föreslås att kommunen utreder behovet av 

små lokaler (prioritering 1.3). Den roll kommunen kan spela är att i samarbete med fastighets-

ägare verka för att det finns tillgängliga lokaler och beredskap att investera i lokaler när behov 

uppstår. 
 

 

5.3 Beredskapsnivå, tid till inflyttning 
För att kunna ge ett attraktivt erbjudande bör väntetiden i normalfallet inte överstiga sex må-

nader. 

 

 

6 Näringslivet 
 
6.1 Industri 
Tillverkningsindustrin är av stor betydelse i kommunen då stora tillverkningsindustrier syssel-

sätter flest människor bland de näringsgrenar som kommunen har. I Vårgårda finns stor sprid-

ning av branscher såsom  fordonssäkerhet, plastdetaljer, vattenarmaturer, byggmateriel, hus 

och mat till sällskapsdjur. Kring tillverkningsindustrin finns stort antal företag som  förser 

med bemanning, rekrytering, el & VVS service och annan service och förnödenheter. 

 

6.2 Transport och logistik 
Företag verksamma inom transport och logistik har haft en tillväxt senaste åren och sysselsät-

ter ett växande antal. Verksamheter inom området är t. ex. buss, åkeri, tredjepartslogistik och 

centrallager. 

 

6.3 Jordbruk och landsbygdsföretag 
Jordbruk och skogsbruk är uthålliga framtidsnäringar som utöver att producera våra livsmedel 
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är en viktig leverantör av framtidens energi och industriråvara. Att ta vara på och utveckla 

dessa näringar är ett viktigt mål för landsbygdskommunen Vårgårda. 

Jordbruket var en gång den dominerande näringsgrenen i Vårgårda och är fortfarande starkt 

och konkurrenskraftigt. Både djurhållning och växtodling, ibland kombinerat och ofta förenat 

med skogsbruk, har blivit framgångsrecept. År 2018 fanns 317 lantbruksföretag i kommunen2 

som sysselsatte 240 årsarbetare. Utöver de traditionella inkomstkällorna är jordbrukarna ofta 

involverade i energiproduktion; exempel finns på både vindkraft, vattenkraft och biogas. Ett 

betydande antal jordbruk har satsat på att framställa kravgodkända produkter. 

 

Det är viktigt för lant-, skogsbruks- och andra landsbygdsföretag att landsbygden är levande, 

att det är möjligt att bosätta sig, bygga hus och leva på landsbygden. För att lyckas med detta 

krävs att ytterskolorna utvecklas och bevaras. Det finns en konflikt i lantbruksföretagens be-

hov av mark och viljan att skapa lätt tillgänglig etableringsmark. Kommunen måste överväga 

hur markanvändning ska prioriteras och vad lantbruksmark ska användas till. Bebyggd åker-

mark kan inte återställas. Kommunen ska sörja för bra infrastruktur, allmänna kommunikat-

ioner och skola beaktas i all kommunal planering. Inköp av lokalt framställda produkter ska 

alltid övervägas. 
2Källa LRF. 

 

6.4 Handel 
För kommuninvånarna är det viktigt med ett livskraftigt centrum med handel och annan verk-

samhet. Det är viktigt för affärsinnehavarna verksamhetsutövare att både behålla lokal köp-

kraft och få hit fler butiker som breddar utbudet för kunderna. Butikshandeln har det generellt 

svårt då konsumenterna flyttar allt mer av sina inköp till e-handel. Den transformationen 

skapar även möjligheter för nya företag som koncentrerar sig på e-handel. I Vårgårda finns 

goda exempel på små nischade företag som säljer sina varor på internet. 

 

6.5 Besöksnäring 
Besöksnäringen i Vårgårda är väsentlig, med Tånga Hed och idrottsevenemang som stora be-

söksdragare. Flera tusen besökare passerar vår kommun varje år. Besöksnäringen innefattar 

boende, restauranger, konferenser, kultur- och idrottsevenemang och liknande. Nyttjarna är 

besökare till kommunen och företagen, turister och alla evenemangsbesökarna. För övernat-

tande gäster finns hotell, vandrarhem, camping och bed & breakfast. Det finns restauranger i 

tätorten och caféer i tätorten och på landsbygden. 

 

Kommunens reception ger idag turistinformation under sina öppettider. I receptionen på 

Tångaanläggningen kan besökare få broschyrer om turistmål och aktiviteter. Tångaanlägg-

ningen och MyWay är så kallade Infopointer för turister. På Vårgårda kommuns hemsida 

finns information om att uppleva och göra. 

 

6.6 Nyföretagande 
För att öka antalet företagare i kommunen är det viktigt att stimulera fler att starta och driva 

företag. Det kan erbjudas stöd/nätverk för underrepresenterade grupper som exempel kvinnor, 

unga och nyanlända. Det kan ske genom att anordna utbildningar särskilt riktade till den un-

derrepresenterade gruppen, kanske i Center of Innovations regi. Kontakt bör tas med några 

nya företagare för att bilda ett nätverk med syfte att stärka varandra, utbyta kontakter, erfaren-

heter, ordna utbildningar och ha en bas för att söka externa medel till sin verksamhet. Mötes-

verksamheten kan med fördel ske genom frukostmöten.  
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7 Centrum 
Planprogrammet ”Vårgårda Centrum” (antaget 2019) beskriver ett mer bebyggt, sammanhål-

let och tilltalande centrum med handel längs Kungsgatan. Kommunen ska verka för ett ge-

nomförande av programmet med byggnation och förändring.  För att lyckas måste ekono-

miska och personella resurser prioriteras, med syfte aktivt påverka företag att investera och 

driva verksamhet i Vårgårda centrum.  

 

7.1 Tillgänglighet 
Centrum ska vara tillgängligt för alla. Det ska vara möjligt att ta sig till centrum och förflytta 

sig inom centrum som funktionshindrad, gående, cyklist eller bilist. Det ska vara lätt att hitt 

till centrum och i centrum, Förflyttningsstråk ska var tydliga och naturliga även för nya besö-

kare.  
 

7.2 Näringsliv i centrum 
I centrum finns butiker, restauranger, caféer och hotell. Även serviceverksamhet som vård-

central, polis, tandläkare och frisörer finns i eller nära centrum. 

Förutsättningen för att bedriva näringsverksamhet som handel, café, restaurang eller hotell är 

att kunderna fysiskt kommer till säljaren. För att kunderna ska komma måste centrum kännas 

levande, för att centrum ska kännas levande måste människor röra sig där. Det är av största 

vikt att det finns andra verksamheter i centrum som gör att människor befinner sig där. Nä-

ringsverksamheter med kontor och tjänsteförsäljning måste finnas där liksom verksamheter 

och föreningar med träning och fritidsaktiviteter. Även boende i centrum är viktigt för att dra 

människor dit. 

 

7.3 Övernattning 
Hotellverksamhet kan erbjuda boende, samt konferens i flera rum av olika storlek. Hotellka-

paciteten räcker inte till och kommunen i form av fastighetsägare verkar för att hitta lösningar 

för expansion. Det centralt belägna hotellet fyller en mycket viktig funktion i att erbjuda över-

nattning och mat till i första hand besökare till Vårgårdas företag, men även vid kultur- och 

idrottsevenemang. 

  

 

8 Utbildning 
 
8.1 Samverkan mellan skola och arbetsliv i Vårgårda 
Samarbete skola och arbetsliv är mycket viktigt, och det är skolan som ska ta initiativ till ökat 

samarbete. Om Vårgårda ska behålla stora arbetsgivare och attrahera nya företag måste Vår-

gårda kommun vara bra på att försörja företagen med kompetent arbetskraft. Finns inte rätt 

kompetens i Vårgårda väljer att expandera på- eller flytta till annan ort där efterfrågad kompe-

tens finns tillgänglig, Kommunen är en stor och viktig arbetsgivare, framför allt inom skola 

och omsorg. Kommunens behov av arbetskraft med en stor variation av kompetenser på olika 

områden är en viktig faktor för planering av utbildning.  

 

Skolan ska vara mer aktiv i samarbete med företagen i Vårgårda. Syftet är att öka förståelsen 

bland eleverna om vad man gör på en arbetsplats. Skolan ska också följa upp vad företagen 

har för personal- och kompetensbehov. Det krävs bra samarbete mellan skola och företag, och 

det är kommunen och skolan som ska vara drivande. 
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Inom ramen för Center of Innovation bör kontinuerligt informeras om vikten av att skolan er-

bjuds möjligheter till praktik och feriejobb. Men företagen ska också regelbundet informera 

hur behoven förändras av kunskap och färdigheter. 
 

8.2 Science Center Tänknikhuset 
Tänknikhuset, ett experiment- och teknikcentrum för skolelever upp till sjätte klass, är ett re-

sultat av den samverkan som finns mellan skola och näringsliv och kan utgöra en modell för 

vidare samverkan. Tänknikupplägget är unikt i landet och det är viktigt att bevara modellen 

parallellt som utveckling sker. 

För att öka antalet sökande till teknikprogrammen på gymnasiet bör verksamheten utsträckas 

till att omfatta elever upp tom åk 9. 

 

8.3 Yrkesprogram 
På Sundlergymnasiet finns fem yrkesprogram inom områdena Barn och fritid, Fordon och 

transport, Handel och administration, Industriteknik samt Vård och omsorg. Kring varje yr-

kesprogram finns ett programråd där skolan samverkar med representanter från respektive 

bransch. Resterande nationella yrkesprogram erbjuder kommunen via samverkansavtal med 

Boråsregionen samt när det gäller Naturbruk Västra Götalandsregionen. 

 

Sundlergymnasiet har även yrkesintroduktionsutbildning inom ramen för Introduktionspro-

grammet för elever som inte uppnått behörighet att söka till något av de nationella yrkespro-

grammen. 

 

Inom varje yrkesprogram gör eleverna minst 15 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande) på 

en arbetsplats. Inom Fordons- och transportprogrammet är personbilsinriktningen upplagd 

som en lärlingsutbildning, vilket innebär att halva utbildningstiden sker på en arbetsplats.  
 

 

8.4 Högskoleförberedande program 
Sundlergymnasiet erbjuder högskoleförberedande program inom teknik, naturvetenskap, han-

del och ekonomi. Efter gymnasiet kan elever från Vårgårda gå vidare till högre utbildning, för 

att kanske senare komma välutbildade till Vårgårdas näringsliv. 

 
8.5 Samverkan med regionens högskolor och universitet   
Kommunen och näringslivet ska vara öppna för att låta universitets- och högskolestuderande i 

hela regionen utföra praktik- och examensarbete. 
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9 Upphandling 
Vårgårda kommun upphandlar entreprenader, varor och tjänster för cirka 100 miljoner kronor 

per år. All upphandling sker enligt lag om offentlig upphandling (LOU) samt följer EU:s di-

rektiv för upphandling i länder inom Europeiska unionen. En upphandling leder ofta till ram-

avtal med en eller flera leverantörer och omfattar leveranser för en bestämd tidsperiod. 

 

9.1 Övergripande värderingar vid upphandling 
Kommunen ska vid upphandling ta hänsyn till miljö och sociala faktorer. Prövning av anbud 

sker sedan utifrån de krav som ställts i förfrågningsunderlaget. Krav som ställs i en upphand-

ling måste vara rent affärsmässiga och får inte vara diskriminerande, t ex mot anbudsgivares 

nationalitet. 

Kommunen ska om möjligt handla lokalt, men otillåtet gynnade av lokal leverantör får inte 

ske. Kommunen ska verka för en öppen konkurrens på lika villkor. Genom att dela en upp-

handling i fler och mindre delområden kan små och medelstora företag konkurrera med de 

stora leverantörerna. Hög servicenivå med korta leveranstider kan ibland vara avgörande i 

vissa upphandlingar. 

 

9.2 Information om upphandlingar 
Kommunen ska annonsera alla sina upphandlingar i relevanta forum Länkar till dessa databa-

ser finns på www.vargarda.se liksom en kort information om de aktuella upphandlingar som 

kommunen planerar att genomföra eller delta i.  

 

 

10 Samverkan 
Ett framgångsrikt samverkansarbete handlar om dynamiken människor emellan. En funge-

rande mötesplats är grunden för ett gott samarbete olika aktörer emellan. Viktigt är att skapa 

samverkansformer som stimulera de som är eldsjälar i sammanhanget samt att tydliggöra det 

gemensamma uppdraget. 

 

10.1 Kommun och Näringsliv 
Samverkan mellan kommun och näringsliv sker genom nätverket Center of Innovation. Till 

nätverksträffar är alla näringsidkare, kommunala tjänstemän, förtroendevalda och föreningsre-

presentanter välkomna. Center of Innovations uppdrag framgår av avtal med kommunen där 

tonvikten ligger på att fungera som en länk mellan kommunen och näringslivet samt ordna ge-

mensamma aktiviteter. Center of Innovations ledning består av en styrgrupp där kommunen 

representeras genom Kommunchefen. 

 

10.2 Samverkan inom Sjuhärad och regionen 

Vårgårda kommun hör till Boråsregionen och Sjuhärads kommunförbund. För näringslivet 

och arbetspendling är riktningen Alingsås och regionens huvudort Göteborg naturlig. Kom-

munen behöver vara aktiva både i Boråsregionen och Göteborgsregionen för att tillvarata 

kommunens intressen. 
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