
Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 
Prioriterade utvecklingsmål
 

 
Målområde  

 
Tillväxt och attraktionskraft  

Målformulering  Skövde växer genom att attrahera både invånare och företag  

Konkreta effekter 
som ska uppnås  

 75 000 invånare år 2040 med befolkningstillväxt i hela kommunen    
 Stärkt näringsliv och kompetensförsörjning  
 Ökad upplevelse av livskvalitet, delaktighet och tillgänglighet   

Varför är detta 
målområde så 
viktigt?  

Med fokus på tillväxt och kompetensförsörjning kan vi erbjuda en välfärd 
för alla åldrar. Ett rikt näringsliv med många arbetstillfällen attraherar 
invånare och bidrar till att trygga vår välfärd. För att klara 
kompetensförsörjningen behöver vi locka hit och behålla arbetskraft och 
företagsetableringar. Trygghet, delaktighet och möjlighet till en hållbar 
livsstil är värden som bidrar till Skövdes attraktionskraft.  

Resultatmätningar  Ett antal resultatmätningar kommer att utgöra underlag för uppföljning 
och analys av målområdet.    Av analysen ska det framgå om utveckling 
sker i den takt som krävs för att uppnå de effekter vars tidshorisont 
sträcker sig längre fram än 2026.

 
Målområde  

 
Klimat och miljö  

Målformulering  Skövde bedriver ett offensivt miljö- och klimatarbete  

Konkreta effekter 
som ska uppnås  

 Skövdes klimatavtryck är noll år 2045  
 Förbättrade möjligheter för invånare och företag att verka och leva 

hållbart.
 Stärkt förmåga att möta klimatförändringarna   

Varför är detta 
målområde så 
viktigt?  

Skövde kommun ska ligga långt fram i klimatomställningsarbetet.  Genom 
att samverka och hitta innovativa lösningar ställer vi om till ett hållbart 
samhälle.  Omställningen är nödvändig för att begränsa den globala 
uppvärmningen. Den är också nödvändig för att attrahera kompetens och 
företagsetableringar till Skövde.   

Resultatmätningar  Ett antal resultatmätningar kommer att utgöra underlag för uppföljning 
och analys av målområdet.  Av analysen ska det framgå om utveckling 
sker i den takt som krävs för att uppnå de effekter vars tidshorisont 
sträcker sig längre fram än 2026.

 
Målområde  

 
Barn och unga  

Målformulering  Skövde kommun ger alla barn och unga förutsättningar till ett gott liv  

Konkreta effekter 
som ska uppnås  

 Förbättrad psykisk och fysisk hälsa   
 Ökad trygghet och jämlikhet samt ökat inflytande  
 Fler barn och unga ska fullfölja sina studier  

Varför är detta 
målområde så 
viktigt?  

Barn och unga i Skövde ska få de allra bästa förutsättningarna för en 
bra start i livet. I Skövde ges barn och unga inflytande över sina egna liv 
och görs delaktiga i samhällsutvecklingen. Genom fokus på barn och ungas 
utbildning, fritid och uppväxtvillkor lägger vi grunden för hälsa, 
framtidstro och morgondagens kompetensförsörjning.   

Resultatmätningar  Ett antal resultatmätningar kommer att utgöra underlag för uppföljning 
och analys av målområdet.  Av analysen ska det framgå om utveckling 
sker i den takt som krävs för att uppnå de effekter vars tidshorisont 
sträcker sig längre fram än 2026.

  



Finansiellt mål    

Finansiellt mål för kommunkoncernen:  
1. Årets resultat* för kommunkoncernen ska, efter finansiella poster, som ett genomsnitt uppgå till 
minst 6 procent av skatter och bidrag över en rullande sexårsperiod**.  
2. Årets resultat* för kommunen ska som ett genomsnitt uppgå till minst 3 procent av skatter och 
bidrag per år över en rullande sexårsperiod**.  

 
*Med årets resultat menas kommunens ekonomiska resultat inklusive exploateringsöverskott, reavinster på 
anläggningstillgångar och redovisningsmässiga effekter från värdeförändringen i placeringar. I uppföljningen 
ska det specificeras i vilken omfattning de ovanstående punkter bidrag till uppfyllelse av det finansiella 
målet. 
** Den rullande sexårsperioden omfattar tre år bakåt i tiden och tre år framåt i tiden, vilket med 2023 
som startår omfattar perioden 2020-2025. För budgetåret 2024 omfattar sexårsperioden i stället åren 
2021-2026, o.s.v. .
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