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Inledning
Syftet med den här programförklaringen är att beskriva de politiska ambitionerna 
och mandatperiodens politik för Skövdes utveckling. Politiken formuleras 
utifrån de förutsättningar som är kända vid mandatperiodens början och 
Vision Skövde 2025. Programförklaringen ligger till grund för de 
budgetar och investeringar som kommer att beslutas under 
mandatperioden, tillsammans med analyser om hur konjunkturen, 
omvärlden och våra verksamheter utvecklas.

Programmet har utarbetats av Moderaterna, Centerpartiet, 
Folkpartiet och Kristdemokraterna under ledning av 
kommunstyrelsens ordförande.

Det finns ingen inbördes rangordning eller prioriterings- 
ordning i detta dokument avseende de politiska målsättningar 
och ambitioner som lyfts fram. De uppdrag som ges till 
kommundirektören följer en ordning utifrån när rapportering 
ska ske.
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1. UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER 
FÖR SKÖVDES UTVECKLING

Några viktiga utmaningar för Skövde kommun: 
• urbaniseringen och arbetsmarknadens utveckling
• den förändrade demografin
• att ta tillvara och stimulera skövdebornas samhällsengagemang
• att långsiktigt hantera den kommunala ekonomin på ett ansvarsfullt sätt

Skövde som kommun och regionalt centrum
Skövde är en bra kommun att leva, bo och verka i. Det vet vi genom olika undersökningar 
som Skövde deltagit i och genom många möten med våra invånare. Vi är stolta över vår 
kommun och all personal som tillsammans med oss har ett stort engagemang för att 
fortsätta leda Skövdes utveckling framåt. 

Möjligheterna är många, men det är också utmaningarna som ska hanteras. Skövde 
är en tillväxtkommun och utpekat som ett viktigt delregionalt centrum i Västra Götaland. 
Samtidigt är Skövde ett av de minsta regioncentrumen i Sverige och det gör uppdraget 
till en tuff utmaning. För att lyckas behöver vi i Skövde bli specialister på att samverka 
och använda tillgängliga resurser på ett effektivt sätt. 

Det faktum att Skövde är en expansiv kommun, på väg mot 60 000 invånare, inne-
bär att det finns behov av att utöka kapaciteten för de välfärdstjänster som kommunen 
erbjuder. Att aktivt verka för att fler bostäder och fler jobb skapas är viktigt för en ort 
som växer.

Skövde har idag en stark ekonomi, men för att klara av att möta skövdebornas behov, 
både nu och i framtiden, är svårigheten att balansera nytta på kort och på lång sikt (hur 
vi använder våra resurser), att ha långsiktiga strategier för Skövdes utveckling, värna ett 
gott arbetsklimat och fortsätta utveckla kommunens verksamheter till att vara effektiva, 
flexibla och följsamma gentemot skövdebornas behov.  

Demografisk utveckling och folkhälsa
Precis som övriga Sverige har Skövde en demografisk utmaning att hantera. Under den 
kommande tioårsperioden kommer ett högt barnafödande att ställa ökade krav på barn-
omsorg och skola. Skövde får också en ökad andel personer som är över 65 år. Under 
mandatperioden sker ökningen främst bland gruppen 65-79 år. 

Skövde har idag runt tio invånare som fyllt 100 år. Under 2020-talet ökar antalet 
personer över 85 år och enligt många forskare beräknas omkring 25 procent av alla 
barn som föds idag att fylla 100 år. Skövde måste börja omställningen för att möta den 
förändringen redan idag. Många äldre är friska och engagerade i föreningsliv, volontärar-
bete eller är på annat sätt aktiva i samhället. Det är en stor tillgång som bättre bör 
tas tillvara. 

Skövde klarar relativt väl av den urbanisering som pågått under en längre tid. I Sverige 
sker tillväxt i de tre storstadsregionerna och i de kommuner som har universitet eller hög-
skola. Skövde kommer sannolikt att behålla en andel yrkesverksamma av befolkningen kring 
50 procent och ha den mest gynnsamma utvecklingen i Skaraborg. För övriga kommu-
ner i Skaraborg är det av stor betydelse att Skövde befäster sin position som centralort.
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Livsvillkor och livsmiljöer
Vision Skövde 2025 är en vision om tillväxt, men också om ett samhälle där människor 
trivs, verkar och mår bra. Som kommun kan vi påverka hur människor mår genom att 
utveckla de livsvillkor och livsmiljöer som skövdeborna lever i. 

För att folkhälsan ska utvecklas positivt är det avgörande att människor känner sig 
delaktiga i samhället och har inflytande över sin egen och sin familjs livssituation. Att ha 
ett arbete eller på annat sätt vara till nytta för sig själv och andra i sin närhet är att vara 
delaktig. Bra mötesplatser som naturligt stimulerar till kontakt och samhörighet mellan 
människor är en viktig förutsättning för ett välmående samhälle.

Attrahera unga är nyckeln till framgång 
För att möta framtidens utmaningar är den avgörande nyckeln att attrahera fler unga att 
stanna i eller flytta till Skövde. Unga människor är kraften i vår utveckling. Unga söker 
stadens puls och ett stort utbud av handel, restauranger och möjlighet till ett rikt kultur- 
och fritidsliv. Eftersom det är särskilt avgörande och viktigt att behålla och stärka 
Skövdes attraktivitet gentemot unga människor vi vill prioritera att: 

• fortsätta stödja utvecklingen av Högskolan i Skövde
• tillsammans med studentkåren och Högskolan ta fram en strategi för att bli 

Årets studentstad
• skapa bostäder för unga
• stimulera till ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
• fortsätta utveckla och satsa på Skövdes stadskärna
• tillsammans med övriga aktörer i centrum ta fram en strategi för att bli 

Årets stadskärna
• knyta ihop stad och land till att bli en hållbar helhet som på bästa sätt motverkar 

sociala klyftor
• uppmärksamma och arbeta bort de enkelt åtgärdade hinder som finns för funk-

tionsnedsatta och verka för ett samhälle där mångfald är en tillgång
• uppmärksamma och stimulera alla de fantastiska insatser som görs inom före- 

ningsliv och andra ideella verksamheter, samt verka för att föreningsbidragen ska 
vara jämställda och så likvärdiga som möjligt för de olika verksamheterna.
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2. MANDATPERIODENS POLITIK UTIFRÅN VISIO-
NENS PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN
För att nå Vision Skövde 2025 har sex stycken utvecklingsområden lyfts fram som 
särskilt viktiga att fokusera på för Skövdes tillväxt och utveckling. Den politiska 
målsättningen för mandatperioden beskrivs nedan.

REGIONEN

Målbild
Vi ska förstärka vår roll som attraktiv centralort och agera draglok för hela 
Skövderegionen! Vi ska verka för att skapa en större, gemensam arbets-
marknadsregion – 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.

Det här vill vi uppnå under mandatperioden
Vi vill att det regionala arbetet förstärks under mandatperioden. Skövde är en del av 
Västra Götalandsregionen och behöver som ledare för ett av regionens delregionala cen-
trum i än högre utsträckning än idag ta ansvar för att leda Skövdes del av det regionala 
utvecklingsarbetet. Skövdes förmåga att samverka har stor betydelse för hur väl Skövde 
kommun kommer att uppnå de långsiktiga målen. Vi kommer under mandatperioden att 
fokusera på samverkansformer och dess innehåll, Högskolan i Skövdes roll och betydelse 
(inklusive miljön runt Gothia Science Park) och infrastruktur. 

Vi kommer agera för att:
• utveckla det strategiska samarbetet mellan kommunerna i Skaraborg
• utveckla driftsamverkan med kommuner i vårt omland
• driva regionala utvecklingsprojekt inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet
• aktivt verka för att Skaraborg blir en arbetsmarknadsregion
• aktivt stödja Högskolan i Skövde i deras utvecklingsarbete
• aktivt stödja utveckling av Gothia Science Park
• Skövde fortsätter att vara ett viktigt nav för kollektivtrafik och för att underlätta för 

arbetspendling både kollektivt och med bil
• en utbyggnad av E20 till 4-fältsväg och att nödvändiga planer och åtgärdsvals- 

studie för en utbyggnad av riksväg 49 till minst 3-fältsväg
• kapaciteten på västra stambanan ökar
• det under mandatperioden tas fram nödvändiga planer för ny genomfartsled 

för väg 49 genom Skövde, med syftet att undvika trafikstockningar och dålig 
stadsmiljö

• en utveckling och modernisering av resecentrum
• tillgången till parkeringsplatser förbättras bl a genom ett nytt centralt P-hus
• utveckla vårt lobbyarbete och bygga strategiska relationer med andra 

samhällsaktörer
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ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER

Målbild
Vi ska skapa attraktiva boendemiljöer som 
är anpassade till människors olika in- 
tressen och behov. Förutsättningarna för 
nybyggnation av bostäder ska utveck-
las och vi ska stimulera intressenter att 
investera i Skövde.

Det här vill vi uppnå under 
mandatperioden
Skövde behöver fler bostäder för att 
tillgodose skövdebornas behov, men 
också de behov inflyttare har. Lång-
siktigt ska Skövde förverkliga målet 
om 300 bostäder per år. Vår målsätt-
ning för mandatperioden är att 1000 
nya bostäder ska byggas. Det är en hög 
målsättning som kräver hårt arbete, men 
också en gynnsam konjunkturutveckling. 

Det Skövde kommun ska göra för att sti-
mulera bostadsbyggande är att upplåta mark, 
utveckla infrastruktur, ta fram planer, föra en god 
dialog med olika aktörer och ha tydlighet i vilka spelregler 
och vilken utbyggnadsordning som gäller. Det kommunala 
bostadsföretaget, AB Skövdebostäder, är ett värdefullt verktyg för att nå 
våra uppsatta mål och ska utgöra katalysator vid exploatering av nya stads-
delar och områden.

Stor variation av bostäder
Vi vill att bostadsutbudet ska kännetecknas av att det finns en stor variation av bostäder 
i hela Skövde kommun. Skövdeborna och inflyttare ska kunna välja mellan boenden 
med olika upplåtelse- och ägandeformer, mellan boende på landsbygd, yttertätort och 
stadsmiljö samt boenden i olika prislägen. 

För att få variation och tryck i bostadsproduktionen behöver Skövde ha fler aktörer på 
bostadsmarknaden. Vi vill i olika sammanhang öka marknadsföringen av Skövde som en 
välkomnande och växande stad och aktivt arbeta för att fler aktörer bygger och förvaltar 
bostäder för att gynna Skövdes utveckling. Mångfald på alla plan är viktigt. Vi har också 
en positiv inställning till nybyggnation utanför detaljplanerat område.

Nyproducerade bostäder är, jämfört med äldre bebyggelse, förknippat med högre 
boendekostnader som kan vara svåra för framförallt unga familjer, unga, studenter och 
soldater under utbildning att klara av ekonomiskt. Det är nödvändigt att det finns en 
rörlighet på bostadsmarknaden som frigör äldre bostäder till nyinflyttade eller andra. 

Skövde kommun kan påverka rörligheten på marknaden bland annat genom att bygga 
attraktiva och funktionella bostäder för seniorer. Under mandatperioden kommer bland 
annat ett nytt trygghetsboende färdigställas på Aspö. Vi vill att det under mandatperi-
oden planeras för trygghetsbostäder utanför centrala Skövde med början på någon av 
följande platser: Södra Ryd, Stöpen, Skultorp och Timmersdala. 



7

KUNSKAPSUTVECKLING OCH ARBETE

Målbild
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 
utvecklingsmöjligheter som svarar upp mot kraven från kunskapsintensiva företag och 
organisationer, för att skapa förutsättningar för ett varierat och blomstrande näringsliv.

Det här vill vi uppnå under mandatperioden
Varje år genomför Svenskt näringsliv en undersökning av näringslivsklimatet i Sveriges 
kommuner där alla kommuner rankas. För oss är det viktigt att Skövde kommun och 
dess företrädare har bra relationer med näringslivet och vi vill verka för fler företags- 
etableringar och ett ökat entreprenörskap i Skövde. Det är avgörande för att Skövde ska 
utvecklas positivt. Under mandatperioden vill vi att Skövde klättrar i ranking från plats 
55 (av 290 kommuner) till topp 30. 

Ett exempel på ett område där samverkan mellan Skövde kommun och näringslivet 
behöver stärkas är i arbetet med att matcha arbete och kompetens. Rent konkret hand-
lar det om att identifiera behov av vuxenutbildning och spetskompetenser, erbjuda och 
samordna praktik- och lärlingsplatser, validera utbildning samt att stimulera ett ökat en-
treprenörskap. Under mandatperioden vill vi se ett fördjupat samarbete med företrädare 
för näringsliv och offentliga aktörer inom vår region. 

Vi vill stimulera det lokala och regionala näringslivet på flera olika sätt. Skövde 
kommun är en stor aktör som upphandlar varor och tjänster varje år till stora ekonomiska 
värden. Vi vill stimulera det lokala näringslivet att delta i de upphandlingar som genom-
förs. För att möta framtidens kompetensbehov är det viktigt att utveckla samverkan och 
samordningen mellan olika utbildningsaktörer.

Gothia Science Park (GSP) har utvecklats på ett mycket positivt sätt sedan starten 
år 2000. Här samverkar Skövde kommun med akademi och näringsliv för att stimulera 
till jobb i nya branscher, inte minst har dataspelutvecklingen vunnit erkännande. Idag 
arbetar cirka 800 personer i de miljöer som finns kring GSP. Vi kommer under mandat- 
perioden fortsätta att stödja Sweden Game Arena och skapa möjligheter för fortsatt 
expansion av GSP. Vi vill också utöka samarbetet med Högskolan i Skövde utifrån 
kommunens långsiktiga behov av kompetensförsörjning.



Utbyggnaden av fibernät till våra yttertätorter och på landsbygden behöver fortsätta och 
till delar finansieras med kommunala medel. Det är viktigt för oss att behålla en levande 
landsbygd. Tillgång till fiber spelar stor roll för möjligheten att driva näringsverksamhet 
och kommunal service, samt bidrar till ett attraktivt boende även på landsbygden.

Vi ser ett behov av att attrahera fler människor att jobba inom vård- och omsorgs- 
yrkena. Vi vill initiera det så kallade ”omsorgslyftet” där Skövde kommun i samverkan 
med andra arbetsgivare inom regionen kommer att verka för att höja statusen inom 
omsorgsyrket.

Skövde behöver ha riktigt bra skolor för att våra barn ska ha goda förutsättningar att 
nå sina mål och ta tillvara sina förmågor. Vi tror på att en huvudman har helhetsansvaret 
för hela utbildningskedjan 0-19 år och att möjligheterna därmed blir större för att tidigt 
kunna sätta in resurser där det behövs för att barn och unga ska få de bästa förutsätt-
ningarna för utveckling och lärande. Alla barn och ungdomar ska när de lämnar de olika 
utbildningsnivåerna ha tillräckliga kunskaper för att gå vidare till nästa steg i utbildnings-
kedjan. Vi ska erbjuda varierad barnomsorg såsom nattis och förskola där vårdnads- 
bidraget finns som ett komplement.

Verktyg behöver utvecklas för att nå högre resultat och måluppfyllelse för att Skövde 
ska utvecklas mot att vara en ledande kommun i skolutveckling. För att ytterligare stärka 
kvalitet och valfrihet för Skövdes invånare, vill vi verka för att fler huvudmän inom för- 
skoleverksamhet etableras. Vi ser även behov av att införa karriärtjänster även för 
förskolelärare när statliga medel finns att tillgå. Inom grund- och gymnasieskolan ska ut-
vecklingen inom ämnesområdena teknik, naturvetenskap och matematik särskilt priorite-
ras. Det är också viktigt att fortsätta att satsa på ökat entreprenörskap och på att stärka 
samverkan mellan skola och arbetsliv.
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NATUR OCH MILJÖ

Målbild
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 ansvars-
fullt, med kommande generationer i åtanke.

Det här vill vi uppnå under mandatperioden
Vi vill underlätta för skövdeborna att leva klimatsmart. För att stärka den lokala efter- 
frågan på biogas kommer vi verka för ytterligare ett tankställe. Vi ska också agera för fler 
laddstationer för elbilar. Cykeln är ett viktigt transportmedel som behöver synliggöras på 
ett bättre sätt. En cykelstrategi ska tas fram och ligga till grund för kommunalt 
planeringsarbete. 

En annan åtgärd för att minska miljöbelastningen av transporter, men också för att 
höja kvaliteten i måltidsverksamheterna, är att öka andelen svensk, närodlad mat i 
Skövde kommuns skolor och till våra äldre.

De senare åren har medvetenheten ökat kring den onödiga användningen av kemi-
kalier i vårt samhälle. Vi vill kunna följa förbrukningen av de skadliga kemikalier som 
förekommer mest frekvent i kommunens verksamheter. Därför får kommundirektören i 
uppdrag att ge förslag på lämpligt eller lämpliga tillvägagångssätt och vilka verksam- 
heter/kemikalier som ska omfattas.

Billingens friluftsområde är en oas för skövdeborna och för stadens besökare. Vi vill 
att området ska fortsätta utvecklas. Vägledande i arbetet blir den pågående förstudien 
om visionen ”Billingen 2020 för själ och hjärta”. Den innehåller ambitionen att Billingens 
fritidsområde ska utvecklas till att bli ett av södra och västra Sveriges mest välbesökta 
besöksmål, sommar som vinter.

En annan, stadsnära, oas är Boulogner som under de senare åren fått ett lyft. 
Badsjön blev snabbt en succé och vi avser att fortsätta utveckla parken till en mötes-
plats där såväl ung som gammal kan finna nöje och rekreation.

ETT
BERG AV UPPLEVELSER
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TILLSAMMANS

Målbild
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.

Det här vill vi uppnå under mandatperioden
Vi vill att alla skövdebor ska känna sig inkluderade i samhället – ung som gammal, 
kvinnor och män, nyinflyttad eller skövdebo sedan generationer tillbaka. Föreningslivet 
spelar en stor roll för människors upplevelse av delaktighet och kulturlivet är en motor 
för kreativitet. Ett välmående samhälle har en väl fungerande integration för nya invå-
nare. Integration sker i kommunens alla verksamheter och ansvaret bör samordnas från 
kommunstyrelsen.

En av kommunens grundläggande utmaningar är att ta vara på och stimulera till ett 
högt medborgarengagemang. Skövde kommuns verksamheter ska ha ett förhållningssätt 
som inbjuder till och underlättar för Skövdes medborgare att vara med och tillsammans 
utveckla Skövde.   

Volontärtorget, en paraplyorganisation för ideella organisationer som verkar i Skövde, 
etablerades under år 2014. Skövde kommun avser att förstärka samarbetet med ideella 
organisationer via volontärtorget och de etablerade föreningar som finns. Förenings- 
bidragen ska räknas upp årligen så att de inte urholkas. 
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Alla barn och unga ska få möjlig-
het att delta i musikskolans verk-
samheter. Vi ser gärna ett utökat 
samarbete med andra aktörer inom 
musikskoleverksamheten och att 
verksamheten i förlängningen ut-
vecklas till en kulturskola.

Kommunens bibliotek fyller en 
viktig samhällsfunktion liksom Skövde 
kulturhus. Kommundirektören får 
därför i uppdrag att ge förslag på 
vilket sätt Skövde kulturhus kan ut-
vecklas för att bibehålla och utveckla 
lyskraften.

Dagens isytor på Billingehov 
räcker inte till för idrottsrörelsen och 
allmänheten. Kapaciteten har varit 
konstant under 30 år och under tiden 
har befolkningen ökat med cirka 
7000 nya skövdebor. Jämställdheten 
stärks genom att den tjejdominerade 
konståkningen får tillgång till mer 
istid. Vår målsättning är att under 
mandatperioden fatta beslut om att 
ytterligare en isyta ska tillskapas på 
Lillegårdens idrottsområde.



VÅRT VARUMÄRKE

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

Det här vill vi uppnå under mandatperioden
Vi vill fortsatt stärka Skövdes varumärke för att ta större plats på Sverigekartan. Stolthet 
byggs inifrån och Skövde kommun behöver bli bättre på att visa upp för skövdeborna 
vad Skövde erbjuder för att gemensamt kunna glädjas åt våra styrkor och framgångar. 
Kraft, mod och glädje är kärnvärden som Skövde ska förknippas med och vara kända 
för. Många skövdebor är goda ambassadörer och vi vill se fler ambassadörer för Skövde.

Arena Skövde, Billingen, klustret kring resecentrum, högskolan, Gothia Science Park, 
Balthazar Science Center, Boulognerskogen, stadskärnan, Försvarsmakten, Skaraborgs 
sjukhus och Skövdes starka närings- och föreningsliv är viktiga värden som ska utveck-
las och kommuniceras. Den positiva attityd och kultur som finns i Skövde, viljan att 
engagera sig i föreningsliv och att samarbeta är unikt. Vi vill värna skövdebornas enga-
gemang och allt oftare lyfta fram det som en tillgång och framgångsfaktor för Skövdes 
framtida utveckling.

Besöksnäringen är en av de enskilt snabbast växande näringarna i Sverige och i Ska-
raborg. Vi ska på ett hållbart sätt knyta ihop stad och land. Skövde behöver en attraktiv 
och levande stadskärna. Besöksnäringen är en av de viktigaste byggstenarna för att 
stärka både handeln och restaurang- och hotellbranschen. Under mandatperioden är vår 
ambition att besöksnäringen ska utvecklas inom både turism, möten och evenemang. 
Next Skövde Destinationsutveckling AB har en viktig roll i denna utveckling och i arbetet 
med att marknadsföra Skövde. Vi vill även aktivt uppmuntra och inspirera alla som verkar 
i Skövde att använda sina kontakter för att fler möten och evenemang ska förläggas till 
Skövde. Kommundirektören får i uppdrag att utreda hur Skövde kommunkoncerns orga-
nisation, arbetssätt och lokaliteter behöver utvecklas utifrån att stärka besöksnäringen. 
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3. MANDATPERIODENS POLITIK UTIFRÅN 
KOMMUNALA VERKSAMHETER

Demokrati
Skolan har ett viktigt uppdrag i att utbilda i demokrati och de grundläggande principer 
som styr vårt land. Nöjda medborgare förutsätter att kommunen och dess företrädare för 
bra dialoger med olika samhällsgrupper och enskilda invånare. Vår ambition är att alla 
som företräder kommunala verksamheter i större utsträckning än idag genomför olika 
former av medborgardialoger i syfte att uppnå delaktighet och inflytande. Såväl tjänste-
män som politiker ska vara aktiva i dialogerna. 

Hälsa för alla
I takt med att Skövde växer ökar behoven av stöd, vård och omsorg. Barn och ungas 
hälsa behöver särskilt uppmärksammas. Med individen i centrum vill vi under mandat-
perioden se ett utökat samarbete mellan berörda nämnder för att förebygga behov av 
insatser eller för att nödvändiga insatser görs i ett tidigt skede.

Det ska vara tryggt att åldras i Skövde. I planeringen av den kommunala servicen 
för äldre och funktionsnedsatta ska individens perspektiv stå i centrum, dennes rätt till 
valfrihet och att så långt som möjligt själv kunna få påverka sin vardag. Skövde kommun 
ska stödja och stimulera den enskilde skövdebon att klara sig själv och fortsätta leva sitt 
liv så normalt som möjligt även vid hög ålder, skada eller sjukdom. Vi vill också stimulera 
till fler kontakter mellan människor. För att må bra behöver människor, människor omkring 
sig. Många äldre tenderar att hamna i ofrivillig ensamhet. För att skapa social trygghet 
för Skövdes invånare vill vi att kommunens verksamheter tillsammans med frivilligsektorn 
arbetar förebyggande. Mycket förändras i de äldres förutsättningar. Därför ger vi kommun- 
direktören i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som ska ligga till grund för att 
utforma ett äldrepolitiskt program. 

Andelen invånare som får försörjningsstöd är låg i Skövde jämfört med andra kommu-
ner. Vi vill genom att villkora försörjningsstödet bli ännu bättre på att stödja skövdeborna 
till egen försörjning och ökad delaktighet i samhället. Kommundirektören får i uppdrag 
att ta fram ett beslutsunderlag för på vilket sätt det kan förverkligas.

• Vi avser att öppna ytterligare en familjecentral under mandatperioden och ser 
gärna inslag av alternativ driftsform istället för kommunal regi. 

• Vi vill öka valfriheten och brukarens inflytande inom den biståndsbedömda 
hemtjänsten.

• Vi vill att alla invånare som fyllt 85 år ska erbjudas minst ett personligt besök per år 
från Skövde kommun eller dess samverkanspartners inom Volontärtorget.
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Mat och måltider
För de äldre är maten viktig, inte minst det sociala inslaget runt måltiden. Vi vill under 
mandatperioden se en utveckling där de äldre i större utsträckning serveras svensk, 
närodlad mat och även ges möjlighet att bli mer delaktiga i planeringen av vad som 
ska serveras. 

För de äldre som bor hemma i eget boende vill vi se en utveckling där fler äldre än 
idag har möjlighet att äta i gemenskap med andra. Vi tror att verksamheten Guldkanten 
har stor betydelse för att detta ska kunna bli möjligt. Guldkanten är en verksamhet som 
är väldigt uppskattad av många äldre. Vi vill att denna försöksverksamhet blir permanen-
tad och fortsätter att utvecklas, gärna i samverkan med Volontärtorget.

Även inom skolans måltidsverksamheter vill vi öka andelen svensk, närodlad mat.

Ekonomi
Skövde kommun har en stark ekonomi, men Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
bedömer att kommunernas resultatutveckling kommer att försvagas markant de kom-
mande tio åren. Den demografiska utvecklingen innebär ökade behov av stora satsningar 
både för unga och äldre målgrupper. 

Skövdes utmaning är att använda sitt starka utgångsläge för att ytterligare stärka sin 
position som regionalt centrum och samtidigt säkra bra välfärd för dagens skövdebor 
och kommande generationer. Den kommunala organisationen behöver kontinuerligt 
arbeta med förnyelse och effektiviseringar för att långsiktigt klara att hantera sitt väl-
färdsuppdrag. För att minska behovet av upplåning är det prioriterat att budgetera och 
planera för att skapa årliga ekonomiska överskott. 

• Vår avsikt under mandatperioden är att behålla nuvarande skattesats och att taxor 
och avgifter fortsatt ska vara konkurrenskraftiga.

• De gemensamma anläggningstillgångarna ska användas på ett ansvarsfullt sätt för 
att generera maximal nytta för Skövdes framtida utveckling. 

• Investeringarna ska planeras för att möjliggöra att en större del upphandlas och 
genomförs under lågkonjunktur. Detta för att stimulera den lokala arbetsmarkna-
den och samtidigt använda våra gemensamma resurser optimalt.

• Vi eftersträvar ett resultat på 2 procent av skatter och bidrag i genomsnitt under 
mandatperioden.
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Attraktiv arbetsgivare 
Skövde kommun är en av Västra Götalands 
största arbetsgivare med sina drygt 4 300 
anställda. Vi ska ha en aktiv arbetsgivarpolitik 
där medarbetare och chefer ges möjlighet att 
växa inom sin yrkesroll eller göra intern karriär 
inom Skövde kommun. Lön och delaktighet är 
viktiga incitament och särskilt goda insatser 
på alla nivåer ska premieras. Vi ska verka för 
att minska löneskillnaderna mellan kvinnor 
och män.

För att behålla och attrahera rätt medarbe-
tare och chefer är det viktigt att vårda och ut-
veckla Skövdes arbetsgivarvarumärke. Redan 
idag är vissa kompetenser svåra att rekrytera 
och bedömningen är att konkurrensen mellan 
olika arbetsgivare kommer att öka i framtiden. 
Inom bland annat vård- och omsorgsyrkena 
finns ett särskilt behov av att öka intresset för 
att arbeta inom de yrkesgrupperna. 

• Vi vill forma en strategi för hur den interna rörligheten ska öka och för att stimulera 
medarbetare att göra intern karriär inom Skövde kommun.

• Vi vill hitta former för att identifiera morgondagens chefer inom Skövde kommuns 
organisation och för dem skapa ett chefsutvecklingsprogram.

• Vi vill förbättra de verktyg som används för individuell lönesättning i syfte att pre-
miera särskilt goda insatser. Pedagogisk verksamhet/personal är ett prioriterat område 
men verktygen ska över tid även omfatta merparten av kommunens anställda.

Den kommunala förvaltningen och bolag
Under mandatperioden kommer vi att fortsätta fokusera på kvalitets- och analysarbete 
inom den kommunala förvaltningen. Kommunen behöver bättre kunskap om invånarnas 
behov för att utifrån det kunna utforma framtidens välfärdstjänster. Vi vill att det på ett 
enkelt sätt ska gå att följa utfall på insatta resurser. Medborgarna ska via webben enkelt 
kunna ta del av kommunens utbud, dess kvalitet och kundnöjdhet. 

Ett kontaktcenter ska öppnas under första hälften av mandatperioden. Kontaktcentret 
blir ”en väg in” till kommunen. Här ska Skövdes invånare i första led få professionellt 
stöd och bra service. Kontaktcentret ska vara ett komplement till de e-tjänster och den 
information som finns på skovde.se. I stadsdelen Södra Ryd ska filialen till kontaktcentret 
vidareutvecklas.

Vi uppmuntrar och har förväntningar på att alla verksamheter aktivt arbetar med 
omvärldsbevakning och tar del av ny teknik och forskning. Under mandatperioden vill vi 
se ett ökat internationellt engagemang. I alla kontakter och möten med andra människor 
och organisationer ska alla som representerar Skövde kommun vara goda ambassadörer 
för kommunen och ha ett generöst förhållningssätt till att dela med sig av erfarenheter 
och kompetenser.

Skövdes kommunala bolag är en värdefull tillgång som behöver användas på ett 
klokt sätt för att i än högre grad stimulera och bidra till Skövdes utveckling. Vi vill under 
mandatperioden ta nästa steg i utvecklingen av Skövde Stadshus AB utifrån en grun-
dad analys rörande de finansiella möjligheterna samt koncernens betydelse för framtida 
strategiska samhällsinvesteringar.
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4. UPPDRAG TILL KOMMUNDIREKTÖREN
Vi politiker har höga ambitioner för Skövdes utveckling och för Skövdes invånare. För att 
leda Skövde in i framtiden får kommundirektören en rad uppdrag med syftet att ta fram 
väl genomarbetade underlag inför kommande beslut i viktiga strategiska frågor och för 
att utveckla den kommunala förvaltningen på bästa sätt. 

För samtliga uppdrag ska ett utredningsdirektiv eller dylikt formuleras och beslutas av 
kommunstyrelsen innan uppdragen påbörjas. Kommundirektören ska vid två tillfällen per 
år redovisa till kommunstyrelsen aktuellt läge för de olika utredningarna.

Uppdrag
1. Förbättra verktygen som kan användas för individuell lönesättning i syfte att premiera 
särskilt goda insatser. Utgångspunkten för att bedöma vad som är särskilt goda in- 
satser ska vara olika kvalitetsverktyg som finns, eller håller på att utvecklas, för att mäta 
resultat i kommunens verksamheter. Pedagogisk verksamhet/personal är ett prioriterat 
område men verktygen ska över tid även omfatta merparten av kommunens verksam- 
heter/medarbetare. Återredovisning ska ske fortlöpande till kommunstyrelsen.

2. Ge förslag på hur koncernen Skövde Stadshus AB kan stärkas för att tydligare bidra 
till Skövdes utveckling, samt hur styrningen av kommunkoncernen kan stärkas. Upp- 
draget ska årligen redovisas till kommunstyrelsen.

3. Ta fram förslag på hur uppföljning av kemikalieanvändning i kommunala verksamheter 
bör ske och vilka verksamheter som bör omfattas. Förslaget redovisas för kommun- 
styrelsen senast i december 2015.

4. Ta fram ett beslutsunderlag för hur försörjningsstöd kan villkoras i syfte att stödja 
kommunens invånare till egen försörjning och ökad delaktighet i samhället. Underlaget 
ska redovisas för kommunstyrelsen senast under första halvåret 2016.
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5. Kommundirektören får i uppdrag att utreda hur Skövde kommunkoncerns organi-
sation, arbetssätt och lokaliteter behöver utvecklas utifrån att stärka besöksnäringen. 
Eventuella investeringar som föreslås ska i utredningen preciseras avseende kapacitet, 
finansiering och placering. Uppdrag ska redovisas till kommunstyrelsen senast under 
första halvåret 2016.

6. Ta fram ett program eller på annat sätt redovisa på vilket sätt förvaltningen ska arbeta 
för att få till stånd ett ökat medborgarengagemang och utbyte med civilsamhället. Redo-
visningen som ska ske till kommunstyrelsen senast år 2016 ska omfatta såväl konkreta 
åtgärder, rutiner som förhållningssätt som tar tillvara på initiativ och engagemang från 
enskilda medborgare eller civilsamhället.

7. I en utredning belysa de kommunalekonomiska konsekvenserna av den demografiska 
utvecklingen i Skövde och Skövderegionen för åren 2015-2030 utifrån långsiktiga be-
folkningsprognoser. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen inför budgetarbetet 
avseende åren 2017-2019.

8. Ta fram ett beslutsunderlag som ligger till grund för utformningen av ett äldrepolitiskt 
program. Syftet är att ta fram en långsiktig plan för hur vi som kommun ska möta de be-
hov som efterfrågas av äldre invånare med behov av omsorg. Uppdraget ska redovisas 
för kommunstyrelsen senast under år 2017.

9. Ta fram förslag på hur Skövde kulturhus bör utvecklas för att ha fortsatt lyskraft och 
bidra till Skövdes utveckling och tillväxt. Redovisning ska ske till kommunstyrelsen under 
år 2017.

10. Inför mandatperioden 2019-2022 redovisa om de effekter som eftersträvats av den 
nya organisation som införts per 1 januari 2015 uppnåtts och om behov finns av att 
justera organisationen för att nå ökad måluppfyllelse. Uppdraget ska redovisas till 
kommunstyrelsen under andra halvåret 2017.


