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Introduktion
Skövde är en plats med fantastisk natur, mysig
atmosfär, fin gemenskap och med makalöst
talangfulla invånare. Här finns oändliga möjligheter
att fullfölja sina drömmar, hitta sin livs kärlek, bilda
familj och bo bra.
Med nästan 60 000 invånare har Skövde historiskt
sett varit en liten stad, men med en stor stads
ambition. Vi har politiskt jobbat långsiktigt för att få
staden att växa och under den kommande mandatperioden ser vi att vi kommer stärka vår roll som
tillväxtnav i Västra Götaland. Skövde kommer att gå
från att vara en stor liten stad till en liten storstad,
med allt som det medför.
Det går lätt att se att den här utvecklingen redan
har börjat. Trots pandemin räcker det med att ta en
promenad genom Elins Esplanad, besöka några
bolag i vår teknikpark, ströva över Heden eller
besöka Trädgårdsstaden för att inse att Skövde
växer så det knakar på alla fronter - och att det
finns en enorm passion kring den resa som nu sker.
Under nästa mandatperiod vill vi se följande hända:

• Etablering av nya storföretag i regionen
• Utveckling och byggnation av nya stadsdelar och
bostäder i hela Skövde
• Satsningar och investeringar i vår teknikpark,
gröna näringar, industrikluster och besöksnäringen
för att nämna några
Dessa händelser kommer ställa krav på politisk
kraft, mod och vilja. Det har vi inom Moderaterna.
Under Moderaternas och Alliansens ledning har
Skövde de senaste åren varit en stad som skapat
möjligheter. En stad som attraherat globala företag
och investeringar, välkomnat internationella talanger
från världens alla hörn, och varit ett centrum för
innovation och smart företagande. En kommun som
står sig väl avseende utbildning, vård och omsorg
men som också ser problemen och rustar för att
möta de utmaningar som samhället står inför.
Vi i Moderaterna ska fortsätta med allt detta även
kommande år, men vi vill också göra lite till! För
precis som Skövde är vi ambitiösa, passionerade
och vi vet att det finns mer att göra!

Moderaternas vision för Skövde 2026
För oss Moderater är det viktigt att skapa förutsättningar för våra invånare så att de kan uppfylla sina
mål och drömmar. Som politiker är vi förvaltare av
det förtroende vi får av våra väljare och vår ambition
är att ge tillbaka. Vi vet att om vi skapar möjligheter
kommer Skövdes invånare och företagare att göra
resten för att skapa en fantastisk livsmiljö för stor
som liten.

• Skola, vård och omsorg
Välfärdens utmaningar är flera och stora, speciellt
under pandemier men även bortom dem. I Skövde
vill vi ha ett värdigt och robust välfärdssamhälle
som bygger på en kombination av eget, individuellt
ansvar och ett tydligt politiskt ansvar. Vi ska
fortsätta leverera bra samhällsservice i de uppdrag
som åligger kommunen.

Under ledning av Moderaterna och Alliansen har
Skövde utvecklats till den självklara motorn i Skaraborg. För oss har det varit en målmedveten,
långsiktig strategi som fört oss hit, och det politiska arbete vi gjort historiskt har byggt den stad
och kommun som vi nu lever i. Vi vill bygga vidare
på det vi gjort och utveckla ett Skövde som återspeglar mångfald i både demografi, arbetstillfällen
och möjligheter. Ett Skövde som tar utbildning på
största allvar, och som värnar om våra skolor och
utbildningar. Ett Skövde som har bolag i världsklass
och där en bred mängd olika företag verkar.

• Tillväxt
Vi vill stärka näringslivets förutsättningar och stärka
grunden för sund tillväxt i Skövde. Historiska satsningar tillsammans med högskola, förenings- och
näringsliv har skapat förutsättningar för företagsinkubator, spelunder, växande industrikluster och ett
företagande i världsklass. Vi är mycket stolta över
detta och vi vill fortsätta stötta och utveckla det
goda företagsklimat som finns i regionen.

För oss är följande fyra huvudområden nyckeln för
att nå vår vision:
• Trygghet
När otryggheten breder ut sig i Sverige ska Skövde
gå i en annan riktning. Skövde ska vara en trygg
stad att bo och vistas i. Brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande åtgärder är högprioriterade för
oss. Genom fokuserade satsningar tillsammans
med kommun, polis och näringsliv vill vi öka
tryggheten i regionen och vi kämpar hårt för att
de mest brottsutsatta platserna i vår kommun ska
kamerabevakas.

• Samhällsbyggnad och infrastruktur
I Skövde behöver det finnas bra bostäder till alla.
Skövdeborna vill bo på olika sätt beroende på var i
livet de befinner sig. Vi vill stärka alla delar av
bostadsmarknaden. Vi behöver öka mängden
bostäder som byggs både i staden och på landsbygden. Infrastrukturen ska utvecklas för att möta
Skövdes tillväxttakt. 49:ans sträckning genom
Skövde och 26:ans sträckning norr om Södra Ryd
måste utredas under perioden för att Trafikverket
ska påbörja sin planering i tid.

• att fler poliser utbildas och stannar kvar i yrket så
vi får fler poliser i Skövde och Skaraborg. Lönerna
behöver höjas och utbildningen bör åter kunna ske
som anställd
• att trygghetsåtgärderna vid resecentrum
förbättras

Skola och utbildning

Trygghet
Moderaterna har ett tydligt fokus på att upprätthålla
lag och ordning. Vi prioriterar det brottsförebyggande arbetet och arbetar kontinuerligt med att
redan på planeringsstadiet säkerställa trygga livsmiljöer. Vi samverkar med polisen och civilsamhället
för att gemensamt hitta lösningar som ökar tryggheten i vår vardag.
Brottslighet och gängstrukturer ska stävjas genom
god samverkan och verkansfulla åtgärder mellan
kommun, skolan, förenings- och näringsliv och
framförallt kommunens invånare.
För Moderatrena har det alltid varit självklart att det
finns tydliga förväntningar på ett hederligt levnadssätt. Den som istället väljer en kriminell väg ska
mötas av tidiga och tydliga reaktioner. Därför är
det viktigt att ett förtroligt och medvetet samarbete
mellan socialtjänsten, skolan och polisen upprätthålls.
I Skövde ska man inte behöva se sig över axeln
eller vara orolig över att gå ensam hem från skola,
jobb eller fritidsaktiviteter. Vi kommer att fortsätta
kämpa för att få fler poliser till Skövde. Vi kommer
fortsätta kräva att få kamerabevaka brottsutsatta
platser i vår kommun.
Resecentrum är en plats som på vissa tider på
dygnet upplevs som otrygg och som fungerar som
tillhåll. I samverkan med fastighetsägaren och polisen vill vi utveckla idéer och lösningar för hur denna
viktiga plats är trygg och säker under dygnets alla
timmar.
Moderaterna vill:
• att arbete med drogförebyggande insatser sker
i alla kommunens verksamheter samt i samverkan
med föreningsliv och företag
• att kameraövervakning blir tillgängligt för att både
förebygga brott men också för att bistå i polisens
utredning

Vår konkurrenskraft som ort beror på hur vi lyckas
rekrytera, utveckla och behålla kompetens. Utbildningssystemet är i varje steg en viktig motor i denna
utveckling, från förskola till högskola. Moderat
politik eftersträvar att stärka enskildas förmåga att
komma i utbildning och arbete. Vi vill bli bättre på
samverkan med entreprenörer och näringsliv så att
utbildning sker i större samklang med arbetsmarknadens behov.
Barnomsorg ska präglas av trygghet och
kvalitet men också förbereda för skolan. Skövde
ska ha en skola som rustar barn och ungdomar
med de kunskaper som krävs för arbete och fortsatta studier. Skolan ska ta vara på viljan att lära
och ha ett tydligt fokus på kunskapsutveckling, vara
fri från mobbning och bidra till att elever blir stärkta
och självständiga. Det förutsätter att vi värnar god
samverkan mellan föräldrar, skola och socialtjänst
samt näringsliv.
Utbildningssystemet måste också fånga upp behovet av livslångt lärande. Lärande är vårt främsta
verktyg för att möta förändringstakten i arbetslivet.
Spetsutbildningar på högskolan och Science Park
Skövdes spetskompetenser är viktiga för Skövde.
För att uppnå den skola som Skövdeborna förutsätter behöver kommunen vara en bra och modern
arbetsgivare för skolans personal.

Moderaterna vill:
• att arbetet mot kränkningar och mobbning bygger
på en nolltollerans. Ingen ska fara illa i skolan. Brott
ska polisanmälas
• att skolan tidigt fångar upp både elever med
studiesvårigheter relaterat till motivation och/eller
särskilda behov och elever med behov av extra
utmaningar för att stimulera lärande
• att elevhälsan i samverkan med andra utvecklar
arbetet för att främja psykisk hälsa
• att grundskolan genom samverkan med högskola
och näringsliv bidrar till ökat intresse för de tekniska
ämnena
• att friskolor fortsätter vara ett värdefullt inslag i
kommunens utbildningsutbud i förskola, grundskola
och gymnasieutbildning
• att utbildning som leder till arbete prioriteras
• att Skövdemodellen utvecklas så att än fler kan
gå från försörjningsbidrag till eget arbete med egen
inkomst. Egen försörjning ger individer frihet och
främjar jämställdhet

Vård och omsorg
Att befolkningen lever allt längre är en bra utveckling. Men det ställer också krav på ett samhälle som
klarar av att skapa de intäkter som bekostar den
vård och omsorg som människor behöver genom
hela livet. Det ställer krav på att teknikens
möjligheter tas tillvara så att den allt mindre del av
befolkningen som är i arbetsför ålder räcker till. Vår
vilja är att vara med i framkant när utveckling sker.
Det ger Skövde goda förutsättningar för att klara
både finansieringen och kompetensförsörjningen i
ett förändrat arbetsliv.
Vård och omsorg ska först och främst vara anpassad till individens behov men också hålla god och
jämn kvalitet, vara tillgänglig, jämlik och effektiv. Det
ska vi uppnå genom fortsatt arbete med att se
kvalitetsbristerna och samverka för att åtgärda
dem.
Att vara delaktig i sin vardag när man behöver kommunens hjälp förutsätter att de som arbetar i vården
förstår och talar svenska. Flerspråkighet är såklart
en tillgång.

Moderaterna vill:
• att valfrihet är en central del av välfärdsmodellen.
Individens behov ska stå i centrum och omsorgen
ska utformas så att man upplever självbestämmande och trygghet i sin vardag
• att verksamheterna tar vara på medarbetare och
invånares engagemang och kunskap för att uppnå
delaktighet och kvalitet
• att rekrytering och fortbildning tydligt fokuserar på
att skapa värde för dem som behöver kommunens
hjälp

viktiga redskap för både leveranssäkerhet och hållbar utveckling.
När vi utvecklar bostadsområden och nya stadsdelar ska vi redan från början planera för en hållbar
livsstil och trygga livsmiljöer. Vi ser utbyggnad av
laddinfrastruktur, gång- och cykelvägar som en
naturlig del av detta. Minskad klimatpåverkan är ett
måste och vi vill bidra till goda förutsättningar för
Skövdebor och företag att minska sina klimatavtryck.

Tillväxt
Skövde ska ha ett starkt företagsklimat. Skövde
ska ligga i framkant inom kunskap, innovation och
utveckling samt vara en attraktiv etableringsort för
företag. Vår ambition är att företag ska uppleva
kommunen som en serviceorganisation med
positivt bemötande, snabb handläggning och
tydliga besked i de olika tillstånds- och planärenden
som kräver kommunens medverkan.
Volvobolagen, garnisonen och sjukhuset kommer
även framgent vara av stor betydelse för Skövde.
Vi vill fortsätta att eftersträva ett kompletterande,
varierat näringsliv och arbetsutbud i Skövde. På så
vis ökar stadens attraktion och kommunens
sårbarhet minskar.

Klimatavtryck
Vi har både ett individuellt och gemensamt
ansvar för att det vi gör ger kommande generationer likvärdiga eller bättre förutsättningar än de vi har
idag. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är
nödvändig, hänger ihop och förutsätter tillväxt. Vårt
ansvar gentemot kommande generationer kräver
tankeförmåga och handling: innovationer, hushållning och kloka politiska beslut.
Ansvar för framtiden innebär också politik som
säkerställer Skövdebornas tillgång till tillförlitlig och
hållbar infrastruktur för vatten, avlopp, el, värme
och bredband mm. Här är våra kommunala bolag

Att den som kan arbeta också gör det är en förutsättning för att vi ska kunna hålla uppe kvalitén
i vår gemensamma välfärd. Moderaterna kommer
fortsätta att kräva att den som har försörjningsstöd
men är arbetsför deltar i kompetensutveckling för
att öka sin anställbarhet.
Att utveckla tillräcklig kunskap i svenska språket
är ett viktigt inslag. I samverkan med näringslivet
ska kommunen fortsätta ge långtidsarbetslösa
praktikplatser som kan utvecklas till stadigvarande
anställningar. Vi ska ta vara på människor och deras
förmåga. Det är Skövdemodellen.
Internationella etableringar ställer krav på fortsatt
arbete med bred rekrytering och det talent
attraction-program som redan finns på plats.

veckling att vara stolt över och som behöver fortsätta för att klara de mål som vi har satt upp.
Det är även viktigt med fortsatt utveckling av det
som kallas trygghetsbostäder. Möjligheten
för seniorer att bo i närhet till både andra människor
och viss service har visat sig ha positiv effekt på
livskvalitet och hälsa. Det är främst bra för individen
men också för samhället i stort eftersom behoven
av vård och omsorg minskar.
Tillväxttakten i både Skövde och Skaraborg förutsätter att infrastrukturen knyter ihop arbetsmarknadsregionerna från dagens två till en. Det
ställer krav på både Trafikverket och kommunen.

Samhällsbyggnad och infrastruktur
I Skövde finns det stad, tätort och landsbygd. Vi
behöver fler bostäder i hela kommunen och det
behöver vara en blandning av hyres- och bostadsrätter, flerfamiljshus och villor i både staden,
yttertätorter och på landsbygden. Skövde behöver
förtätas och central mark behöver användas även
på höjden. Att fler bor och verkar i centrum är
nödvändigt för en livfull stadskärna som i sin tur är
viktig för stadens attraktivitet. Tillväxt ska ske både
i staden och i ytterområden.
Landsbygdens unika livsmiljöer och närhet till natur
och rekreation behöver tillvaratas. Kommunikationer
mellan stad, tätorter och landsbygd behöver möjliggöra rörelse i flera riktningar. Stadskärnans
förtätning och nya bebyggelse måste ske med
känsla och god arkitektonisk gestaltning.
Kommunens större samhällsinvesteringar behöver
fokuseras till det som ger förutsättningar för sund
tillväxt i hela kommunen och tryggar kärnuppdraget inom offentlig service. Arbete med
planering, hantering av bygglov och andra tillstånd
ska ha tillräckliga resurser för att Skövde ska
behålla och utveckla sina goda förutsättningar.
Effektiv lokalanvändning, klokt planerat och genomfört underhåll av fastigheter är god hushållning
och ger oss bättre förutsättningar för att prioritera
resurser till kärnverksamheten.
Genom tydliga direktiv till Skövdes eget bostadsbolag vill vi bidra till att bostadsmarknaden utvecklas
i hela kommunen. Vi har fått värdefulla tillskott av
hyresrätter i Timmersdala och det finns planer även
för Tidan. Skövdebostäder har nyligen öppnat möjligheten för hyresgäster att ombilda hyres- till
bostadsrätter. Vi har flera engagerade bostadsföretag som väljer att växa i Skövde. Det är en ut-

Moderaterna vill:
• att det tillskapas minst 1000 bostäder under
mandatperioden och att mixen matchar behovet
hos olika målgrupper
• att Simsjöns förutsättningar för åretruntboende
tillvaratas. Vi vill under perioden utreda hur området
omsorgsfullt kan exploateras och möjliggöra
boende för flera
• att förutsättningarna för att bolagisera kommunens fastighetsinnehav utreds nogsamt så att vi får
de bästa förutsättningarna för god förvaltning och
kloka investeringar
• att väg 49 och 26 utreds avseende sträckning och
kapacitet

Avslutning
Moderaterna värnar om människors frihet och egna
ansvar. Det genomsyrar vår politik på alla nivåer.
Vi moderater anser att framtidens trygghet skapas
bäst genom utveckling och lärande. Med realistisk
optimism vill vi ta oss an ännu en mandatperiod av
utveckling för ett starkare och tryggare Skövde.

Kultur och fritid
Välplacerat utmed Billingens platåberg finns i
Skövde stora möjligheter till ett rikt kultur- och
friluftsliv. Moderaterna och Alliansen har länge drivit
på för att stärka tillgången till friluftsliv, motion och
hälsa på hemmaplan för Skövdeborna men
också för att vara ett attraktivt resmål för dem som
vill besöka vårt berg. Billingens friluftsområde har
förutsättningar för att vara både och under alla fyra
årstider.
Lillegårdens utbud växer sig starkt när kommun och
näringsliv går framåt tillsammans. Här ser vi ännu
större möjligheter på sikt. Stadsnära har vi Stadsmuseet, Kulturhuset, kyrkparken och torget som
utvecklas och i yttertätorter skapas nu bättre förutsättningar för motionsspårens upplysning, trivsel
och trygghet. De är alla viktiga platser som vi vill
vårda och utveckla. Att Skövde äntligen har ett
fotbollslag i näst högsta divisionen medför ökat krav
på en modern arena för denna idrott.

Moderaterna vill:

• att föreningslivets förutsättningar stärks genom
samverkan kommunföreningar-näringsliv
• att Billingens fritidsområde fortsätter sin utveckling mot att bli en välbesökt plats för såväl Skövdeborna som de mer långväga gästerna.

Vi lovar att politiken ska hantera de problem som
kräver politisk handling och tar ansvar för att det
sker i samverkan med andra. Vi förstår att politiken
inte ensam sitter på alla lösningar, utan att vi måste
ta tillvara på de erfarenheter och det engagemang
som finns i vårt rika förenings- och näringsliv.
Tillväxt och utveckling kräver onekligen både tid
och pengar. Som moderater har vi stor respekt för
skattebetalarnas pengar och är måna om att de
används ansvarsfullt.
Med de ökande behoven inom utbildning och
omsorg samt de nödvändiga investeringarna i
närtid ser vi inte någon möjlighet att sänka kommunalskatten de närmsta åren men långsiktigt vill vi se
en utveckling där skatteintäkterna ökar för att
fler arbetar och att skattebördan på enskilda
därmed kan minska.
Moderaterna lovar att vi i ljuset av ny kunskap
ständigt är redo att vårda, utvärdera och ompröva
lösningar på samhällsproblemen. Att vi ständigt
prövar våra idéer mot såväl vetenskap som
verklighet.

