
Framtidstro  
Vi älskar Skövde 

Vi bygger Skövde 
Ett tryggare Skövde 

 
 
 
 

 
Programförklaring 

2011-2014 
 

Skövde 



Programförklaring	  2011-‐2014	  

Vision	  Skövde	  2025	  
Vår	  vision!	  
	  
Skövderegionen	  är	  känd	  i	  landet	  som	  en	  välkomnande	  och	  växande	  region	  där	  
människor	  möts,	  verkar	  och	  mår	  bra.	  
	  
Vi	  får	  livspusslet	  att	  gå	  ihop!	  Vi	  lyckas	  kombinera	  den	  stora	  stadens	  möjligheter	  och	  rika	  
utbud	  med	  en	  naturnära	  enkelhet,	  där	  det	  finns	  tid	  över	  för	  det	  som	  berikar	  våra	  liv.	  
	  
I	  Skövderegionen	  trivs	  vi	  med	  livet	  i	  alla	  åldrar	  och	  är	  stolta	  över	  vad	  vi	  uppnått!	  
	  
Vi	  har	  lyckats	  om	  vi	  2025;	  
	  

 har	  invånare	  som	  är	  nöjda	  med	  sina	  liv	  och	  den	  samhällsservice	  som	  erbjuds	  
 använder	  så	  gott	  som	  uteslutande	  förnybar	  energi	  
 har	  en	  andel	  högskoleutbildade	  som	  ökat	  snabbare	  än	  genomsnittet	  för	  riket	  
 har	  ett	  varumärke	  som	  är	  välkänt	  i	  hela	  Sverige	  
 är	  60	  000	  invånare	  i	  Skövde	  

Mål	  för	  mandatperioden	  2011-‐2014	  
1. God	  ekonomi	  med	  låg	  skatt	  och	  låga	  avgifter.	  Budget	  i	  balans	  och	  med	  

överskottsmål	  på	  2	  procent.	  Investeringar	  ska	  egenfinansieras.	  Undantag	  kan	  
göras	  för	  strategiska	  framtidsinvesteringar.	  Skövde kommuns olika verksamheter 
ska konkurrensutsättas för att ge medborgarna bäst valuta för skattemedlen. 

2. Valfrihet	  ska	  erbjudas	  till	  kommuninvånarna	  inom	  kommunens	  
verksamhetsområden	  avseende	  såväl	  serviceinnehåll	  som	  val	  av	  vem	  som	  utför	  
den.	  

3. Den	  kommunala	  organisationen	  ska	  vara	  optimerad	  för	  att	  på	  bästa	  sätt	  ge	  
medborgarna	  en	  god	  service,	  vara	  anpassad	  för	  olika	  utförare	  av	  denna	  samt	  ha	  
en	  organisation	  som	  ger	  egna	  medarbetare	  en	  möjlighet	  till	  ansvarstagande	  och	  
utvecklande	  av	  verksamheten.	  	  

4. Skövde	  ska	  vara	  den	  ledande	  kommunen	  i	  Skaraborg	  och	  drivande	  i	  utvecklingen	  
av	  vårt	  närområde	  och	  Västra	  Götalandsregionen.	  

5. Skövde	  ska	  utvecklas	  som	  en	  grön	  kommun.	  Miljökunskap	  och	  miljöengagemang	  
ska	  stimuleras.	  	  	  	  

6. Samverkan	  med	  den	  sociala	  sektorn	  ska	  stärkas	  på	  alla	  nivåer.	  
7. 1000	  bostäder	  ska	  byggas	  under	  mandatperioden	  med	  olika	  upplåtelseformer.	  	  
8. Hela	  Skövde	  kommun	  ska	  utvecklas:	  centralorten,	  tätorterna	  och	  landsbygden.	  
9. Skövde	  ska	  vara	  en	  välrenommerad	  utbildningsstad	  med	  god	  kunskapsutveckling	  

och	  förbättrade	  meritvärden	  från	  grundskola	  till	  högskola.	  	  	  

Prioriterade	  uppdrag	  för	  mandatperioden	  2011-‐2014	  
1. Alla	  nämnder	  ska	  bedriva	  en	  kostnadseffektiv	  och	  kvalitativt	  god	  verksamhet.	  

Samtliga	  nämnder	  ska	  under	  mandatperioden	  utveckla	  kvalitet	  och	  effektivitet	  i	  
sina	  verksamheter	  genom	  att	  jämföra	  sig	  med	  och	  lära	  av	  andra	  kommuner	  som	  
är	  ledande	  inom	  sina	  respektive	  områden.	  	  



En	  kartläggning	  av	  fastigheter	  och	  kommunal	  egendoms	  ekonomiska	  och	  
verksamhetsmässiga	  värde	  ska	  göras	  för	  att	  utreda	  möjligheten	  att	  frigöra	  kapital	  
till	  strategiska	  investeringar.	  

2. Varje	  nämnd	  ska	  utarbeta	  planer	  för	  hur	  ökad	  valfrihet	  kan	  erbjudas	  
kommuninnevånarna.	  	  

3. En	  genomgripande	  förändring	  av	  den	  kommunala	  organisationen	  ska	  utredas	  i	  
syfte	  att	  renodla	  och	  optimera	  denna	  för	  både	  arbetsgivar-‐	  och	  
medborgaruppdraget.	  	  

4. Varje	  nämnd	  ges	  i	  uppdrag	  att	  öka	  samarbete/samverkan	  med	  andra	  kommuner	  
till	  gagn	  för	  regionens	  och	  Skövdes	  utveckling.	  

5. Vid	  inköp	  och	  upphandling	  ska	  ny	  miljövänlig	  teknik	  premieras.	  
6. Varje	  nämnd	  ska	  se	  över	  förutsättningar	  och	  möjligheter	  hur	  samverkan	  med	  den	  

sociala	  sektorn	  kan	  ökas.	  
7. Framförhållningen	  i	  framtagandet	  av	  nya	  planer	  för	  byggnation	  ska	  utökas.	  	  
8. Kommunal	  service	  ska	  erbjudas	  i	  kommunens	  ytterområden.	  Det	  ska	  finnas	  väl	  

utbyggd	  kollektivtrafik.	  Planlagd	  mark	  för	  bostäder	  i	  de	  mindre	  tätorterna	  ska	  
finnas	  och	  marknadsföras	  	  

9. Skol-‐	  och	  utbildningsnämnden	  uppdras	  att	  en	  gång	  per	  år	  redovisa	  förändringen	  
av	  meritvärden	  inom	  sina	  respektive	  områden	  med	  analys	  av	  orsaker	  samt	  
åtgärder	  för	  att	  förbättra	  dessa.	  	  

Uppdrag	  2011	  
	  

1. En	  total	  genomlysning	  av	  kommunens	  fastighetsbestånd	  avseende	  
underhållsbehov	  och	  en	  plan	  för	  underhållet	  de	  kommande	  10	  åren	  

2. Kartlägga	  kommunens	  innehav	  av	  fast	  egendom	  i	  syfte	  att	  utreda	  möjligheter	  till	  
att	  använda	  dessa	  för	  finansieringen	  av	  nyinvesteringar	  samt	  att	  höja	  
nyttjandegraden	  i	  befintligt	  bestånd.	  	  	  

3. Utreda	  kommunens	  organisation	  för	  styr-‐	  och	  ledningsprocesser	  med	  syfte	  att	  
både	  bli	  en	  bättre	  arbetsgivare	  samt	  ge	  en	  bättre	  och	  mera	  valfri	  service	  till	  
medborgarna.	  	  



Framtidsinriktning	  	  

Mångfald,	  Folkhälsa	  och	  Jämställdhet	  
För	  en	  framgångsrik	  kommun	  är	  det	  viktigt	  att	  vara	  öppen	  och	  tolerant,	  att	  arbeta	  
hälsofrämjande,	  att	  vara	  en	  tillgänglig	  kommun	  för	  alla	  och	  att	  ge	  både	  män	  och	  kvinnor	  
samma	  möjligheter.	  Därför	  ska	  de	  tre	  perspektiven	  Mångfald,	  Folkhälsa	  och	  Jämställdhet	  
vara	  perspektiv	  som	  går	  igen	  i	  nämndernas	  och	  kommunens	  verksamhetsplanering	  
under	  hela	  mandatperioden.	  Nämnderna	  ska	  på	  ett	  tydligt	  sätt	  visa	  hur	  man	  arbetar	  
med	  de	  tre	  områdena.	  Verktyg	  kommer	  att	  arbetas	  fram	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  mäta	  
förändringar	  inom	  de	  tre	  områdena.	  

Utbildning	  	  
Skövde	  erbjuder	  utbildning	  med	  fokus	  på	  kunskap	  till	  alla.	  Verksamheten	  utgår	  från	  en	  
positiv	  värdegrund.	  Skövde	  ska	  vara	  en	  profilerad	  skolstad	  i	  Skaraborg.	  Barn	  och	  
ungdomar	  ska	  vara	  i	  centrum	  för	  den	  undervisning	  som	  riktas	  till	  respektive	  
åldersgrupp.	  Valfrihet	  och	  trygghet	  för	  familjer	  med	  barn	  i	  förskoleåldern	  åstadkoms	  
genom	  att	  kommunen	  tillgodoser	  olika	  former	  av	  barnomsorg	  i	  närområdet	  och	  
uppmuntrar	  olika	  privata	  alternativ.	  Barngruppens	  storlek	  i	  förskolan	  ska	  anpassas	  i	  
samverkan	  med	  personal.	  Föräldrars	  engagemang	  för	  barn	  i	  alla	  åldrar	  kan	  bättre	  tas	  
tillvara.	  	  
	  
Varje	  elev	  i	  grund-‐	  och	  gymnasieskolan	  ska	  ges	  möjlighet	  att	  lyckas.	  Var	  och	  en	  ska	  
utifrån	  sina	  förutsättningar	  kunna	  nå	  bästa	  möjliga	  resultat	  och	  därmed	  uppnå	  minst	  
godkända	  betyg.	  Uppföljning	  av	  elevers	  kunskapsutveckling	  i	  grundskolan	  ska	  ske	  
kontinuerligt.	  Elever	  med	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  ska	  erbjudas	  extra	  undervisning	  efter	  
behov.	  Samarbete	  mellan	  grund-‐	  och	  gymnasieskola	  ska	  ge	  högpresterande	  elever	  större	  
möjligheter	  att	  snabbare	  utveckla	  sin	  spetskompetens.	  En	  medveten	  inriktning	  på	  
entreprenöriellt	  lärande	  och	  samverkan	  mellan	  skola	  och	  arbetsliv	  ger	  den	  utveckling	  
och	  kompetens	  som	  behövs	  för	  gott	  företagsklimat	  och	  konkurrenskraft.	  
Elevhälsoverksamheten	  är	  av	  högsta	  vikt.	  Barnkonventionen	  ses	  som	  grund	  för	  
verksamheten.	  Mobbning	  får	  inte	  förekomma	  utan	  ska	  intensivt	  motverkas	  med	  
effektiva	  metoder.	  Elevinflytandet	  ska	  öka.	  
	  
Genomförandet	  av	  nya	  reformer	  och	  nytt	  betygssystem	  ställer	  stora	  krav	  på	  
kommunens	  lärare.	  Vi	  är	  lyhörda	  för	  lärares	  engagemang	  och	  möjligheter	  vid	  införandet,	  
så	  att	  verksamheten	  stegvis	  utvecklas	  med	  hög	  kvalitet.	  Detta	  kräver	  ett	  tydligt	  
ledarskap	  och	  en	  effektiv	  personalanvändning.	  Lärares	  kompetensutveckling	  och	  
möjlighet	  till	  forskning	  ska	  uppmuntras.	  Verksamhetens	  lokaler	  ska	  vara	  
ändamålsenliga	  för	  undervisningen	  och	  hålla	  hög	  kvalitet	  genom	  att	  vara	  hälsosamma	  
och	  tillgängliga	  för	  alla.	  Skickliga	  pedagoger	  och	  ledare	  ska	  premieras.	  
	  
Kvalitetsuppföljningen	  ges	  hög	  prioritet	  hela	  vägen	  från	  förskola	  till	  gymnasiet.	  
Framtagande	  av	  verktyg	  för	  att	  på	  ett	  mera	  individuellt	  och	  lokalt	  plan	  kunna	  mäta	  
verksamhetens	  effekt	  på	  elevernas	  kunskapsutveckling	  ska	  utredas.	  
	  
En	  god	  samarbetsanda	  ska	  råda	  mellan	  kommunens	  verksamheter	  för	  att	  tillgodose	  
social-‐,	  omvårdnadsbehov	  samt	  lokalbehov.	  	  Samverkan	  uppmuntras	  också	  med	  de	  
fristående	  för-‐,	  grund-‐	  och	  gymnasieskolor	  som	  verkar	  i	  kommunen.	  Internationella	  
kontakter	  ska	  uppmuntras.	  	  



	  
Skövde	  ska	  vara	  ledande	  kommun	  för	  kvalitetsutveckling	  inom	  Gymnasium	  Skaraborg	  
både	  vad	  gäller	  gymnasieskola	  och	  gymnasiesärskola.	  Alla	  gymnasieelever	  som	  önskar	  
ska	  ges	  möjlighet	  att	  nå	  högskolebehörighet.	  Lärlingsutbildningen	  i	  gymnasieskolan	  
utvecklas.	  En	  fortsatt	  god	  samverkan	  mellan	  gymnasieskolan	  och	  näringslivet	  
uppmuntras.	  Utvecklingen	  med	  Informations-‐	  och	  kommunikationsteknik	  (IKT)	  ska	  
fortsätta.	  Vi	  önskar	  att	  Skövde	  utvecklas	  till	  en	  teknik	  och	  naturvetenskapskommun.	  
Gymnasieingenjörsutbildning	  är	  ett	  led	  i	  denna	  utveckling.	  	  
	  
Skövde	  ska	  vara	  centrum	  i	  Skaraborg	  för	  en	  god	  vuxenutbildning	  med	  hög	  flexibilitet	  
och	  täcka	  en	  mångfald	  av	  verksamhetsområden.	  SFI-‐undervisningen	  ska	  utvecklas.	  
	  
Kommunen	  ska	  arbeta	  intensivt	  för	  att	  få	  nya	  utbildningar	  till	  Skövde	  som	  t	  ex	  
kvalificerade	  eftergymnasiala	  utbildningar	  och	  fler	  kvalificerade	  utbildningar	  till	  
Högskolan.	  
	  
Omvårdnad	  	  
Oavsett	  ålder,	  kön	  eller	  funktionshinder	  ska	  alla	  som	  bor	  i	  Skövde	  ges	  förutsättningar	  till	  
ett	  gott	  liv.	  LSS-‐	  och	  Socialtjänstlagstiftningen	  ställer	  stora	  krav	  på	  kommunen	  att	  vara	  
en	  anpassningsbar	  och	  flexibel	  givare	  av	  service	  till	  människor	  med	  behov	  av	  stöd	  och	  
omvårdnad.	  
	  
Alla	  som	  önskar	  skall	  ha	  möjlighet	  att	  bestämma	  över	  sin	  vardag	  samt	  att	  kommunens	  
resurser	  anpassas	  efter	  medborgarnas	  individuella	  behov.	  Valfrihet	  avseende	  både	  
tjänsternas	  innehåll	  som	  vem	  som	  utför	  dem	  höjer	  den	  enskildes	  möjlighet	  till	  
självbestämmande.	  Införandet	  av	  Lagen	  Om	  Valfrihetssystem	  öppnar	  upp	  nya	  
möjligheter.	  Det	  redan	  införda	  valfrihetssystemet	  inom	  hemtjänsten	  ska	  fortsätta	  inom	  
såväl	  äldreboende	  som	  LSS-‐verksamhet.	  	  
	  
Genom	  att	  utveckla	  nya	  verktyg	  ska	  vi	  bli	  bättre	  på	  att	  kvalitetssäkra	  omvårdnaden	  så	  
att	  vi	  levererar	  det	  vi	  lovar	  till	  våra	  äldre	  och	  funktionshindrade.	  
	  
För	  de	  flesta	  äldre	  är	  det	  en	  önskan	  att	  få	  bo	  kvar	  i	  sitt	  eget	  hem	  så	  länge	  som	  möjligt.	  
Därför	  ska	  kommunens	  service	  göra	  det	  möjligt	  att	  fortsätta	  att	  bo	  kvar	  hemma	  tryggt	  
och	  säkert.	  Kommunen	  ska	  hjälpa	  den	  enskilde	  att	  själv	  ta	  ansvar	  för	  sitt	  behov	  av	  social	  
stimulans.	  	  
	  
Byggnation	  av	  anpassade	  boenden	  för	  äldre,	  t.ex.	  senior-‐	  och	  trygghetsbostäder,	  ska	  
stimuleras.	  	  
	  
Måltiderna	  ska	  vara	  en	  positiv	  upplevelse	  oavsett	  om	  man	  bor	  i	  eget	  eller	  särskilt	  
boende	  
	  

Socialtjänst	  
Skövde	  kommun	  ska	  bedriva	  en	  effektiv	  socialtjänst	  och	  utveckla	  det	  förebyggande	  
arbetet.	  Socialtjänsten	  ska	  fortsätta	  sitt	  arbete	  mot	  droger	  och	  sitt	  fokus	  på	  att	  minska	  
missbruket	  bland	  unga.	  
	  



Att	  kunna	  försörja	  sig	  själv	  bidrar	  till	  ökad	  livskvalitet.	  Därför	  bör	  arbetet	  intensifieras	  
mot	  egenförsörjning	  och	  minskat	  utanförskap.	  
	  
Förbättrad	  samverkan	  mellan	  socialförvaltningen	  och	  andra	  förvaltningar/instanser	  är	  
av	  största	  vikt	  för	  att	  tidigt	  upptäcka	  individer	  i	  behov	  av	  hjälp	  och	  för	  att	  uppnå	  bästa	  
resultat.	  
	  

Näringsliv	  
Skövde	  är	  navet	  i	  östra	  Skaraborgs	  arbetsmarknad.	  Vår	  ambition	  är	  att	  Skövde	  kommun	  
ska	  vara	  en	  ledande	  kommun	  i	  Europa	  inom	  industriell	  produktion	  och	  innovation.	  Den	  
medvetna	  satsning	  som	  skett	  på	  utvecklingen	  av	  området	  Gothia	  Science	  Park	  (GSP)	  går	  
nu	  vidare	  i	  en	  ny	  utvidgningsfas.	  Under	  2011	  ska	  beslut	  om	  byggnation	  av	  ytterligare	  
kontorslokaler	  på	  GSP-‐området	  tas.	  
	  
Under	  de	  senaste	  åren	  har	  Skövdes	  roll	  som	  handelscentrum	  i	  Skaraborg	  befästs.	  Vi	  
kommer	  fortsätta	  arbeta	  för	  att	  utveckla	  handeln	  i	  Skövde.	  
	  	  
Skövde	  har	  med	  sitt	  geografiska	  läge	  goda	  förutsättningar	  för	  att	  bli	  en	  evenemangs-‐	  och	  
konferensort.	  Med	  strategiska	  satsningarna	  ska	  Skövde	  fortsätta	  utvecklas	  som	  en	  
turist-‐	  och	  möteskommun.	  	  
	  
När	  man	  som	  näringsidkare	  vill	  komma	  i	  kontakt	  med	  kommunen	  ska	  det	  vara	  enkelt.	  
Under	  mandatperioden	  är	  det	  vår	  ambition	  att	  utveckla	  ”en-‐dörr-‐in-‐modell”	  för	  att	  
underlätta	  de	  kommunala	  kontakterna.	  
	  
Med	  det	  nya	  frivilliga	  försvaret	  kommer	  Skövde	  att	  bli	  Sveriges	  viktigaste	  
garnisonscentrum.	  Under	  mandatperioden	  kommer	  flera	  hundratals	  personer	  att	  
rekryteras	  till	  Försvarsmakten	  i	  Skövde.	  Vi	  kommer	  i	  det	  nybildade	  försvarsmaktsrådet	  
att	  arbeta	  för	  att	  erbjuda	  bostäder	  och	  karriärmöjligheter	  i	  Skövde	  för	  försvarsanställda	  
och	  medföljande.	  
	  
I	  vår	  kommun	  finns	  många	  stora	  som	  små	  företag	  som	  arbetar	  på	  den	  globala	  
marknaden.	  Vår	  utveckling	  formas	  i	  stor	  utsträckning	  av	  beslut	  i	  andra	  delar	  av	  världen	  
och	  i	  internationella	  storbolag.	  Det	  är	  nödvändigt	  att	  Skövde	  kommun	  är	  mer	  delaktig	  i	  
att	  sätta	  Skövde	  på	  kartan	  internationellt	  och	  mer	  aktivt	  ta	  del	  i	  internationellt	  
utvecklingsarbete	  i	  kommunens	  samtliga	  verksamheter.	  	  

Infrastruktur	  
En	  väl	  utbyggd	  och	  fungerande	  infrastruktur	  är	  förutsättningen	  för	  utveckling.	  Västra	  
stambanan	  är	  central	  för	  Skövdes	  utveckling.	  Vi	  kommer	  aktivt	  medverka	  i	  att	  förbättra	  
infrastrukturen	  kring	  järnvägen.	  I	  närtid	  är	  det	  av	  stor	  vikt	  att	  resecentrum	  byggs	  om	  för	  
att	  klara	  den	  resandeökning	  som	  sker.	  I	  en	  förlängning	  vill	  vi	  se	  en	  ökad	  lokal	  
arbetspendling	  på	  stambanan.	  
	  
Skövde	  kommer	  ha	  beredskap	  för	  att	  investera	  i	  infrastruktur	  för	  att	  utvidga	  
godsterminalen	  på	  Mariesjö	  när	  behovet	  uppstår.	  	  
	  
Flygplatsens	  betydelse	  för	  näringslivet	  i	  kommunen	  och	  regionen	  kopplat	  till	  kostnader	  
för	  fortsatt	  verksamhet	  efter	  att	  nuvarande	  avtal	  löper	  ut	  ska	  utredas.	  	  



	  
Framkomligheten	  på	  Västra	  Stambanan	  behöver	  förbättras.	  Vi	  kommer	  arbeta	  för	  att	  
trafiken	  ska	  kunna	  öka	  med	  befintliga	  två	  spår	  genom	  t.ex.	  omkörningsspår	  men	  i	  en	  
förlängning	  anser	  vi	  att	  stambanan	  behöver	  utökas	  med	  ett	  tredje	  spår.	  
	  
Arbetsmarknadsregionen	  Skövde	  växer	  och	  med	  det	  behovet	  av	  bra	  vägar	  till	  och	  från	  
Skövde.	  Riksvägarna	  26:an	  och	  49:an	  är	  båda	  i	  behov	  av	  omfattande	  förbättringar	  för	  att	  
klara	  de	  ökade	  trafikmängderna.	  Vi	  kommer	  aktivt	  arbeta	  för	  att	  få	  del	  av	  de	  så	  kallade	  
stråkpotterna	  för	  49:an	  för	  att	  förbättra	  framkomligheten	  och	  trafiksäkerheten	  från	  
Varnhem	  till	  kommungränsen	  Skövde	  –	  Tibro.	  Skövde	  ska	  ta	  en	  aktiv	  del	  i	  arbetet	  för	  att	  
hela	  E20	  ska	  byggas	  ut	  till	  fyrfältsväg	  med	  motorvägsstandard.	  
	  
Det	  finmaskiga	  vägnätet	  på	  landsbygden	  är	  av	  stor	  betydelse	  för	  näringsliv	  och	  boende	  
på	  landsbygden.	  Det	  enskilda	  vägnätet	  ska	  garanteras	  fortsatt	  kommunalt	  stöd.	  Vi	  anser	  
att	  det	  inte	  är	  acceptabelt	  att	  det	  fortfarande	  i	  vår	  kommun	  finns	  fler	  regionala	  
landsbygdsvägar	  som	  saknar	  beläggning.	  	  	  
	  
Även	  Skövde	  tätort	  har	  stora	  kommande	  behov	  av	  utbyggd	  infrastruktur.	  Det	  kommer	  
krävas	  både	  trafiklösningar	  och	  utbyggd	  kollektivtrafik	  för	  att	  klara	  behoven.	  Vi	  kommer	  
arbeta	  för	  att	  öka	  pendelparkeringarna	  utanför	  centralorten	  för	  att	  öka	  åkandet	  med	  
buss.	  
	  
Centrumhandeln	  förutsätter	  en	  god	  tillgänglighet	  genom	  goda	  parkeringsmöjligheter.	  
Antalet	  centrumnära	  parkeringsplatser	  ska	  öka.	  
	  
De	  kommande	  åren	  finns	  extra	  anslag	  att	  ansöka	  om	  för	  medfinansiering	  av	  utbyggnad	  
av	  cykelvägnätet.	  Vi	  kommer	  aktivt	  arbeta	  för	  att	  gång	  och	  cykelvägarna	  byggs	  ut	  i	  hela	  
Skövde	  kommun.	  	  	  

Bredband	  och	  energi	  
Skövde	  kommun	  ska	  arbeta	  aktivt	  för	  att	  bredband	  ska	  finnas	  för	  alla	  boende	  i	  
kommunen.	  	  När	  kommunen	  säljer	  en	  tomt	  ska	  infrastruktur	  i	  form	  av	  bredband	  och	  
fjärrvärme	  ingå	  i	  tomtpriset.	  	  
	  
Vi	  kommer	  arbeta	  för	  att	  utbyggnaden	  av	  fjärrvärmen	  fortsätter.	  Alla	  kommunala	  
anläggningar	  ska	  konverteras	  till	  miljövänliga	  bränslen.	  
	  
Den	  bästa	  kilowattimmen	  är	  den	  sparade.	  Det	  omfattande	  och	  lönsamma	  
energieffektiviseringsarbetet	  ska	  fortsätta.	  	  	  
	  
När	  Skövde	  växer	  och	  kommunen	  investerar	  i	  nya	  anläggningar	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  ett	  
långsiktigt	  uthålligt	  perspektiv.	  Energieffektivitet	  och	  hållbart	  tänkande	  ska	  gå	  före	  
kortsiktiga	  ekonomiska	  vinster.	  
	  
Skövde	  kommuns	  satsning	  på	  biogas	  är	  en	  del	  i	  ett	  långsiktigt	  uthålligt	  tänkande.	  Under	  
mandatperioden	  kommer	  en	  ny	  biogasanläggning	  att	  byggas.	  I	  den	  upphandling	  av	  ny	  
kollektivtrafik	  som	  ska	  ske	  2014	  kommer	  biogasbussar	  att	  upphandlas.	  	  	  
	  



Biogasinfrastrukturen	  behöver	  på	  sikt	  förbättras.	  En	  långsiktig	  plan	  kommer	  att	  arbetas	  
fram	  hur	  biogasnätet	  kan	  byggas	  ihop	  med	  kringliggande	  kommuner	  avseende	  rågas	  och	  
uppgraderad	  fordonsgas.	  

Ungdomsfrågor	  	  
Att	  ge	  ungdomar	  en	  bra	  start	  i	  livet	  är	  oerhört	  viktigt.	  Under	  den	  förra	  mandatperioden	  
har	  resurserna	  ökats	  för	  det	  förebyggande	  arbetet	  kring	  barn	  och	  unga.	  Vi	  kommer	  
fortsätta	  att	  satsa	  och	  kraftsamla	  resurser	  ekonomiskt	  och	  personellt	  på	  det	  
förebyggande	  arbetet	  och	  vi	  kommer	  prioritera	  ökad	  samverkan	  mellan	  de	  olika	  aktörer	  
som	  ungdomar	  kommer	  i	  kontakt	  med.	  	  
	  
En	  central	  punkt	  kommer	  att	  vara	  det	  Ungdomens	  Hus	  som	  under	  2011	  ska	  öppnas	  i	  
centrala	  Skövde.	  Ungdomens	  Hus	  ska	  vara	  den	  naturliga	  samlingspunkten	  för	  
ungdomar.	  2011	  kommer	  ett	  ungdomspolitiskt	  program	  att	  antas	  av	  
kommunfullmäktige,	  programmet	  ska	  vara	  levande	  och	  alla	  förvaltningar	  ska	  ha	  med	  ett	  
barn	  och	  ungdomsperspektiv	  i	  sitt	  arbete.	  	  
	  
De	  arbetsmarknadspolitiska	  instrument	  kommunen	  förfogar	  över	  är	  ganska	  få.	  Detta	  till	  
trots	  så	  ska	  kommunen	  på	  ett	  aktivt	  sätt	  i	  samverkan	  med	  näringsliv,	  arbetsförmedling	  
och	  andra	  aktörer	  arbeta	  för	  att	  unga	  bereds	  sysselsättning.	  Den	  ökning	  som	  skett	  av	  
kommunens	  feriearbeten	  under	  förra	  mandatperioden	  ska	  bestå.	  Ambitionen	  är	  att	  alla	  
som	  ska	  önskar	  sommarjobb/	  feriepraktik	  ska	  erbjudas	  det.	  	  

Kultur	  
Ett	  rikt	  och	  aktivt	  kulturutbud	  är	  viktigt	  och	  är	  ofta	  avgörande	  för	  att	  invånarna	  ska	  
trivas	  och	  känna	  stolthet	  över	  sin	  kommun.	  Kulturhuset	  med	  alla	  dess	  olika	  
verksamheter	  är	  navet	  i	  Skövde	  kommuns	  kulturarbete.	  Därför	  skall	  detta	  moderniseras	  
genom	  att	  öppnas	  upp	  och	  göras	  än	  mer	  tillgängligt	  för	  alla.	  Biosalongen	  Odeon	  ska	  
digitaliseras.	  	  
	  
Den	  redan	  påbörjade	  satsningen	  på	  barn	  och	  unga	  i	  Södra	  Ryd	  skall	  fortsätta	  för	  att	  på	  
så	  sätt	  fördjupa	  integrationen	  och	  berika	  ungdomars	  kulturliv.	  	  
	  
Köerna	  till	  Musikskolan	  bör	  kortas.	  Under	  mandatperioden	  ska	  en	  kultur-‐	  och	  
entreprenörsskola	  utredas.	  Även	  möjligheten	  att	  utlokalisera	  delar	  av	  verksamheten	  
utanför	  centralorten	  ska	  utredas.	  	  
	  
Kommunen	  ska	  medverka	  till	  att	  Garnisonsmuseet	  finner	  lokaler	  i	  Skövde	  för	  att	  befästa	  
sin	  roll	  i	  regionen	  och	  långsiktigt	  ges	  möjlighet	  att	  utöka	  sin	  verksamhet.	  

Fritid	  
Ett	  rikt	  och	  aktivt	  förenings	  och	  fritidsliv	  är	  viktigt	  ur	  såväl	  samhörighets	  som	  
folkhälsoperspektiv.	  Kommunen	  värdesätter	  såväl	  breddidrott	  som	  idrott	  med	  
spetskompetens.	  	  
	  
Fritidsverksamheten	  bärs	  till	  stor	  del	  av	  ideella	  föreningar	  med	  stöd	  av	  kommunen.	  Fler	  
idrottsanläggningar	  bör	  drivas	  och	  utvecklas	  av	  föreningarna	  själva.	  Detta	  ska	  
stimuleras	  genom	  väl	  anpassade	  anläggningsbidrag.	  
	  



Bidrag	  till	  studieförbund	  och	  föreningar	  skall	  värdesäkras	  genom	  koppling	  till	  
inflationsutvecklingen	  så	  att	  mottagarna	  av	  dessa	  kan	  ha	  en	  långsiktighet	  i	  sin	  planering	  
baserad	  på	  kända	  ekonomiska	  förutsättningar.	  
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