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Att förverkliga en

vision

med gemensamma krafter
Skövderegionen ska blomstra till glädje
för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig
färdriktning och en gemensam framtidsbild för att skapa förutsättningar för
den nödvändiga tillväxten och det
goda livet i vår region. Därför fattade
Skövde kommunfullmäktige i juni 2010
ett enhälligt beslut om den vision som
beskrivs i den här foldern.
Skövde kommun kan emellertid inte
göra visionen verklig på egen hand. Det
är endast med gemensamma krafter vi når
resultat. Vi välkomnar därför alla aktörer
att medverka utifrån sina förutsättningar.

Skövde kommuns ansvar
och åtagande
Visionen ligger till grund för all övergripande
och strategisk planering inom det kommunala
ansvarsområdet. För varje mandatperiod har
våra politiker ansvaret att besluta om mål för
verksamheten – mål som syftar till att vi ska
nå vår vision.
Skövde kommun har ett ansvar och åtagande
att utveckla former för samverkan med
grannkommunerna i Skövderegionen, andra

offentliga verksamheter och inte minst näringslivet och den ideella sektorn.
Det är viktigt att Skövde stärker sin roll som
centralort för att locka fler människor och
verksamheter till Skövderegionen. En varumärkesstrategi för Skövde blir ett komplement
till visionen, som definierar vad som är bra och
unikt med Skövde och vad vi ska vara kända för.
Det är Skövde kommuns ansvar och åtagande
att tillsammans med andra aktörer ta fram denna
varumärkesstrategi och att verka för att den får
effekt och spridning i samhället.
Skövde kommun ansvarar för och åtar sig att
följa upp och utvärdera arbetet med förverkligandet av visionen. Årliga sammankomster där
kommuner i Skövderegionen och företrädare för
andra aktörer i samhället möts blir ett led i detta
arbete. Dialogen med alla Skövdes invånare
ska utvecklas för att uppnå ökad delaktighet i
samhällsutvecklingen.

Tillväxt – ett friskhetstecken!
Tillväxt handlar om att skapa ett rikare liv för alla i Skövderegionen, i alla avseenden.
Den utgör en förutsättning för att säkra välfärden – vården, skolan, omsorgen och annan
samhällsservice. För att lyckas behöver vi locka till oss fler invånare i yngre åldrar. Vi behöver
också stärka Skövderegionens attraktivitet och konkurrenskraft. Det skapar förutsättningar
för en hög livskvalitet, med fler utbildningar, jobb och bostäder att välja mellan och fler
möjligheter till upplevelser av olika slag. Med andra ord – fler sätt att leva våra liv.

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!

Våra prioriterade
utvecklingsområden
För att nå fram till vår vision krävs insatser på många olika plan. Här beskriver vi de prioriterade områden som ska vara styrande för utvecklingen
de kommande åren. För att göra vår vision mer konkret finns dessutom fem
utvalda indikatorer som mäter hur väl vi lyckas.

Regionen
Vi ska förstärka vår roll som attraktiv centralort
och agera draglok för hela Skövderegionen!
Vi ska verka för att skapa en större, gemensam
arbetsmarknadsregion – därför ska infrastrukturen
utvecklas så att vi enkelt kan röra oss inom
Skövderegionen och till eller från andra orter eller
centra som är viktiga för oss. Vi ska vara en aktiv
och tydlig aktör i Västra Götaland.

Attraktiva
boendemiljöer
Vi ska skapa attraktiva boendemiljöer som är anpassade till människors olika intressen och behov.
Förutsättningarna för nybyggnation av bostäder
ska utvecklas och vi ska stimulera intressenter att
investera i Skövde.

Kunskapsutveckling och
arbete
Vi ska arbeta för att det byggs upp erkända
spetskompetenser som lockar nyetableringar till
Skövderegionen. Våra skolor ska utvecklas mot
nationell toppklass! Vi ska arbeta för utbildningsmöjligheter som svarar upp mot kraven från
kunskapsintensiva företag och organisationer,
för att skapa förutsättningar för ett varierat och
blomstrande näringsliv.

Natur
och miljö
Vi ska värna den vackra naturen i hela
Skövderegionen. Närheten till naturen
berikar och ska erbjuda möjlighet till
rekreation och ett hälsosamt liv. Miljömedvetenheten ska öka och vi ska verka
för att såväl individer som organisationer lever
resurssnålt och ansvarsfullt, med kommande
generationer i åtanke.

Tillsammans
Tillsammans är vi starkare! Vi ska utveckla former
för att mötas och samverka på alla nivåer så att
alla invånare ska kunna känna delaktighet oavsett
ålder, kön eller ursprung. Mångfald, tolerans och
nyfikenhet ska prägla Skövderegionen. Ett rikt och
varierat kulturliv ska bidra till ökad livskvalitet.

Vårt varumärke
Vi ska göra Skövdes varumärke starkt och
tydligt. Marknadsföring och annan kommunikation
förstärks och ska utgå från en genomtänkt
varumärkesstrategi. Vi är alla stolta ambassadörer
för vår stad och för Skövderegionen!

Vi har lyckats skapa förutsättning för

det goda livet

om vi år 2025...
4

har invånare som är nöjda med sina liv 		
och den samhällsservice som erbjuds

4

använder så gott som uteslutande
förnybar energi

4

har en andel högskoleutbildade som
ökat snabbare än genomsnittet för riket

4

har ett varumärke som är välkänt i
hela Sverige

4

är 60 000 invånare i Skövde
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Skövdes visionslogotyp med sina
sammansatta S är en symbol för
mångfald och står för S som i Skövde,
Skaraborg, Samverkan, Samsyn,
Synergier – och inte minst Stolthet!
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