Kommunen vill skapa
ett bättre Skövde i framtiden!

Vision Skövde 2025 på lättläst svenska

Kommunen vill skapa
ett bättre Skövde i framtiden!
Vi är många i kommunen som vill
att det ska bli ännu bättre att bo och arbeta i Skövde.
Det är viktigt för att kommunen ska kunna växa.
Vi har nu skapat en bild av framtiden, en vision,
av hur vi vill att det ska bli i Skövde år 2025:
Många människor känner till Skövde
som en välkomnande plats
där människor möter varandra,
arbetar och mår bra.
Det är lätt att leva här
och få tid till både arbete, fritid och familj.
Vi i Skövde kommun
vill att Skövde ska vara en plats
dit många människor vill flytta
och där många människor vill bo.
Vi vill också ha fler företag
så att det blir fler arbeten för alla som bor här.
Kommunfullmäktige som bestämmer i Skövde kommun
har i juni år 2010 sagt ja
till hur det här arbetet för framtiden ska se ut.
De som bor i Skövde har varit med
och valt partierna i kommunfullmäktige.
Och nu vill vi också att alla som bor
och de som har företag i vår kommun
ska vara med och hjälpa till med
att göra Skövde ännu bättre.
När kommunen beslutar i viktiga frågor
ska vi alltid tänka på visionen, vår bild av framtiden.
Vi ska också samarbeta
med de andra kommunerna
som finns i vår region.
Skövde kommun ska ansvara för samarbetet
eftersom vi är den största kommunen i regionen.

Så här vill kommunen arbeta
för ett bättre Skövde i framtiden
Många människor känner till Skövde
som en välkomnande plats där människor möter varandra,
arbetar och mår bra.
För att det ska bli ännu bättre att bo och arbeta här
vill vi på kommunen arbeta mer med det här:
Lättare att resa i regionen
Om fler människor ska få arbete i regionen
måste de lätt kunna resa
från en plats i regionen till en annan.
Fler och bättre bostäder
Vi vill att det ska finnas bra bostäder
som passar alla.
Vi ska försöka få fler företag att börja bygga bostäder här.
Bättre skolor
Om fler företag ska komma hit
måste de som ska arbeta i företagen vara duktiga.
Därför vill vi arbeta för att våra skolor ska vara bra
så att de kan ge bra utbildning.
Vi vill skydda naturen
Det är nära till naturen om man bor i Skövde
och vi vill skydda naturen och miljön
så att det är lika fint att leva här i framtiden.
Vi ska arbeta tillsammans
Vi ska arbeta för att fler människor kan träffa varandra,
lära känna varandra och få säga vad de tycker.
Vi tror att mer kultur gör livet bättre för många.
Fler ska känna till Skövde
Vi ska berätta för många om hur bra Skövde
och vår region är.
Vi vill att alla som bor här
ska känna sig stolta.

Vårt nya märke
S:et som är Skövdes nya märke för framtiden
är sex S som sitter tillsammans.
S:en är sex olika ord som alla börjar på S.
Orden ska beskriva hur vi vill att det ska vara i Skövde.
Orden är: Skövde, Skaraborg, Samverkan,
Samsyn, Synergier och Stolthet.
Det betyder att Skövde och Skaraborg
ska samarbeta och se på frågor på samma sätt,
kunna hjälpa varandra och tjäna på det
och också vara stolta över det arbetet.
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