


Skövde är och har alltid varit en 
viktig mötesplats – ett centrum för 
innovation och laganda. Här satsar 
vi stort och växer med kraft . 
Tillsammans förverkligar vi drömmar. 

I Skövde finns drivet att utforska 
och skapa nytt. Vi växer hållbart med 
hänsyn till kommande generationer. 
Vi hittar balansen mellan hårda och 
mjuka värden.

I Skövde har vi modet att lyssna 
och leda. Vi visar vägen och inspirerar 
till utveckling både i och utanför vårt 
område. Tillsammans med andra når
 vi längre.

I Skövde tror vi på varandra. 
Vi vill att alla ska kunna mötas och 
växa på sina villkor. I Skövde är varje 
människa viktig och välkommen.
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För att uppfylla visionen behöver 
vi ta rejäla kliv framåt. De områden 
som vi vill trycka särskilt på kallar 
vi för fokusområden. 
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Vi utmanar gamla spelregler, bryter ny mark och 
använder idéutveckling och innovativ teknik för 
att driva omställningen till ett hållbart samhälle. 

Tillsammans skapar vi ett konkurrenskraft igt 
näringsliv och en samhällsutveckling i framkant. 
Vi nöjer oss inte – vi vill mer.

Vi använder utbildning som driv för att människor och 
företag ska växa. Genom att samla näringsliv, akademi, 
off entliga aktörer, civilsamhälle och medborgare till en 
unik kraft  stimulerar vi såväl spetskompetens som 
livslångt lärande.  

Tillsammans skapar vi en stark utbildningskedja som 
både säkrar kompetens och får människor att växa.
Vi nöjer oss inte – vi vill mer.

Vi skapar möjligheter till ett gott liv i alla åldrar. 
Vi knyter samman stad och land för en enkel och 
nära vardag. Med gemensam kraft  formar vi 
upplevelser och mötesplatser som berikar våra liv. 

Tillsammans skapar vi ett tryggt Skövde där vi 
stärker livskvaliteten för oss själva och varandra.
Vi nöjer oss inte – vi vill mer.



3LEDORD

För att nå framgång inom våra 
fokusområden och uppfylla vår  
vision krävs hårt arbete. 

Våra ledord beskriver hur vi ska agera 
för att lyckas. 



Vi lyssnar aktivt och lär av andra. 
Vi testar, utvärderar och utvecklar.

Vi tänker nytt, hittar 
oväntade lösningar och 
skapar nya samarbeten.

Vi satsar, tar ledningen 
och delar med oss.

HUR?
2040



TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DR ÖMMAR OCH FÅR SKÖVDE ATT VÄXA
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VISION SKÖVDE 2040

Läs mer på skovde.se/visionskovde2040


