Vision 2045
Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling
skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans.
Skurups kommun är platsen för det goda livet.
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Vision 2045
Vision 2045 är Skurups kommuns allra mest övergripande styrdokument
och en ledstjärna i kommunutvecklingen. Visionen beskriver den utveckling
som önskas i Skurups kommun och visar färdriktningen för
kommunkoncernen. Till visionen kopplas årliga handlingsplaner.
Skurups kommuns vision 2045 sammanfattad:
Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar
vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är
platsen för det goda livet.

Platsen för det goda livet
I vår kommun får hela livet plats. Här finns omsorg och utbildning för våra
yngsta, utmärkta kommunikationer för dig som är mitt i yrkeslivet, stort och
varierat utbud av boendeformer för det sköna livet hemma och
valmöjligheter för livet på äldre dar. Med det blomstrande näringslivet i
centralorten och i kommunens byar finns det rika utbudet av handel och
service runt knuten. Platser och aktiviteter för fritid och rekreation är en
viktig pusselbit i ett samhälle som präglas av gemenskap, delaktighet och
livskvalitet. Vi tänker och arbetar hållbart. Smarta val idag ska vara smarta
val även imorgon.
Med Skurups kommun menas hela den geografiska platsen - från åsen i norr
till kusten i söder, från väster till öster, landsbygd såväl som tätort.

Skurup vill och vågar
I Skurups kommun finns det utrymme och möjligheter för företag och
invånare att växa och utvecklas. För den som hittar en plats att kalla sin
egen i vår kommun står möjligheterna öppna. Här finns en närhet, mänsklig
såväl som geografisk. Vi värdesätter tryggheten i det småskaliga livet
hemma och har storstadens puls bekvämt nära. I söder den vackra
kuststräckan och den vida horisonten. Kanske är det därför vi drömmer lite
större, lite djärvare. Skurup vill och vågar.
Vår vision pekar ut tre fokusområden som gör det möjligt att ytterligare öka
attraktiviteten som etableringsort, inflyttningsort och boendeort.
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Trygghet
I Skurups kommun är trygghet grogrunden för utveckling och livskvalitet.
Värnandet om tryggheten följer med genom alla beslutsprocesser och ses
som en självklar tillväxtfaktor.
•
•
•

Öppna mötesplatser och ett aktivt föreningsliv skapar liv, rörelse och
gemenskap.
I vår kommun är man välkommen precis som man är. Vi värnar om
varandra och värdesätter det som olikheterna tillför.
I Skurups kommun erbjuder vi individanpassad omsorg i livets alla
skeden – livskvalitet och trygghet genom hela livet.

Kommunikationer
Skurup är det bultande hjärtat i ett nätverk av förbindelser mellan
Öresundsregionen och kontinenten. Utmärkt infrastruktur och
kommunikationer gör Skurup till en medspelare att räkna med nu och i
framtiden.
•
•
•

Det strategiska läget vid E65, närheten till två flygplatser, Malmö,
Köpenhamn, Trelleborg, Ystad och därmed kontinenten gör Skurup
till en magnet för nyetableringar.
Inflyttande värderar de goda förbindelserna med framtidens
utbyggda Öresundsregion, som gör det möjligt att snabbt och enkelt
ta sig till arbete, utbildning och nöjen.
Yrkesarbetande och studerande väljer att bosätta sig i trygg och
naturnära miljö. Med det väl utbyggda fibernätet arbetar och studerar
vi på distans med hela världen inom räckhåll.

Skola och utbildning
I Skurups skolor är det självklart att alla ska lyckas. Därför är våra
skolresultat bland de bästa i Sverige. Vi vet att alla inte är stöpta i samma
form och går långt i vår strävan att erbjuda varje individ de bästa möjliga
förutsättningarna att utvecklas och aktivt bidra till samhället - genom
förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.
•
•

Med stort utbud av förskolor och skolor med olika lärmiljöer
erbjuder Skurups kommun varje individ möjligheten att utvecklas
utifrån sina egna förutsättningar.
Lärare och förskollärare söker sig till Skurups kommun och är
förebilder inom yrket.
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•

Skolan är viktig för näringslivet och näringslivet är viktigt för
skolan. Genom samverkan skapar vi förutsättningar för ett växande
lokalt näringsliv och kompetensförsörjning i hela regionen.

Skurups kommun
kansli@skurup.se

