
Vision 2025



Tillsammans skapar vi det 
goda livet för invånarna i 
Skara kommun!

Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra 
invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara Vision 
2025 sätter vi ord på våra tankar om framtiden och beskriver vår 
vision om det goda livet för skaraborna.

Visionen ska ange riktningen för oss som arbetar för Skara kommun 
och hjälpa oss i vårt utvecklingsarbete. Visionen är vår målbild. Så 
här vill vi att Skara ska vara år 2025!

En välfärd med god kvalitet är självklar. Men vi vill mer än så. Vi vill 
skapa attraktionskraft! Både inom och utanför kommunen.

I visionen har vi pekat ut utvecklingsområden där Skara har extra 
stor potential. Vi ska ha mod att prioritera och lägga kraft på det 
som behövs, nu och framåt:

• I Skara är vi stolta
• Livsstilen som konkurrenskraft
• Vi främjar entreprenörskapet
• Självklart hållbart



I Skara är vi stolta

År 2025 genomsyras Skara av en stolthet. Som invånare trivs vi med att 
leva och bo i Skara. Vi inser vad det är som gör Skara speciellt.

I Skara kommuns organisation är vi stolta över vårt arbete och vi 
motiveras av ett tydligt och visionärt ledarskap. Vi vågar göra 
prioriteringar och val utifrån vår situation. 
Skara har hittat sin egen väg framåt.

Tillsammans bidrar vi alla till att stärka varumärket Skara både i och 
utanför kommunen.



Livsstilen som konkurrenskraft

I Skara är det lätt att få familje- och yrkeslivet att gå ihop. Det är nära 
till allt och man kan kombinera det goda livet på landet med stadens 
utbud. Här finns mötesplatser för kreativitet, gemenskap, fritid och 
företagande. Hos oss finns tid att njuta och plats för alla.

Det äkta och det okonstlade finns ständigt närvarande i den vackra 
naturen, i våra levande kulturmiljöer och i den närproducerade maten.

Bra kommunikationer och snabba uppkopplingar tar oss ut i världen och 
hem igen. Skara är en kreativ och livskraftig kommun mitt i Skaraborg 
som erbjuder en attraktiv livsstil i tiden.



Vi främjar entreprenörskapet

I Skara är kreativitet och entreprenörskap givna inslag i vardagen – i alla 
åldrar. Barn och unga uppmuntras att prova nya saker och att utveckla 
sina förmågor och talanger.

I Skara finns en mycket väl fungerande samverkan och dialog med 
näringslivet. Skolan har ett givande samarbete med högre utbildning 
och arbetsliv. Därför är möjligheten att starta eget företag ett lika själv-
klart val som fortsatta studier och anställning efter studenten.

Skara har blivit hela Sveriges förebild för grön innovation och lands-
bygdsnäringar. Det driver på en spännande samverkan mellan lands-
bygdsentreprenörer som syns på många håll i kommunen.



Självklart hållbart

I Skara är det självklart att vi skyddar miljön och använder energi och 
naturresurser på ett effektivt vis. Våra hållbara vanor gör oss till ett 
föredöme som stärker normer och värderingar.

Både på landsbygden och i staden finns goda möjligheter till att försörja 
sig. Skara kommun har en stabil ekonomi, och vi tar vara på lokala 
produkter och tjänster. Vi har en långsiktigt hållbar tillväxt. 

Folkhälsan är god. Det finns ett starkt socialt skyddsnät och ett aktivt 
civilsamhälle där föreningslivet spelar roll. Våra invånare mår bra och 
deltar i samhället – oavsett bakgrund och livsstil. Det får hela Skara att 
må bra.



Visionen - utgångspunkten för vår målstyrning
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De utvecklingsområden som finns utpekade i visionen ska ligga till 
grund för hur vi formar vårt varumärke och för vilka konkreta mål som 
våra verksamheter ska uppnå. Visionen ska inspirera fullmäktige, 
nämnderna och förvaltningarna när de sätter sina mål så att målen hela 
tiden tar oss närmare vårt önskade läge. Målen skrivs in i budgeten och 
följs upp årligen. 



Vision 2025 är till för att användas. Den är en viktig målbild, i det stora och 
det lilla, varje dag.

Visionen hjälper oss att hitta vår väg framåt. Vår uppgift är att skapa en bra 
vardag för skaraborna, nu och i framtiden. Med visionen i sikte försäkrar vi 
oss om att vi är på rätt väg.

Tillsammans gör vi det 
möjligt!



Skara kommun
www.skara.se : 0511-320 00 : kommunikation@skara.se


