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Värdeord Skinnskattebergs kommun 

En attraktiv 
hållbar 

framtidskommun 
med tillväxt av 

invånare, 
näringsliv och 

ekonomi

En kompetent, attraktiv, 
transparent, hållbar och 

effektiv organisation

En attraktiv 
kommun där 
individen lever ett  
gott liv med en 
hållbar välfärd och 
trygghet genom 
livet

Skinnskattebergs kommun ska i 

en global värld växa genom att 

lokalt vara en attraktiv kommun 

att leva och verka för både 

människor och företag 

5. Skinnskattebergs kommun är ”Kulturriket i
Bergslagen”. Kommunen arbetar aktivt med kultur 
och fritid samt uppmuntrar föreningsliv och ideella 
krafter att erbjuda ett levande, rikt och brett 
hälsofrämjande kultur och fritidsliv. 

8. Skinnskattebergs kommun är en attraktiv arbetsgivare som

kontinuerligt utvecklar medarbetare och ledare. Kommunen 

arbetar med ett gott ledarskap som bidrar till ett hälsofrämjande 

hållbart arbetsliv och möter aktivt framtidens 

kompetensförsörjningsbehov genom en tydlig och långsiktig 

rekryteringsprocess. 

1. Skinnskattebergs kommun har en aktiv och uppsökande
verksamhet för invånare som är i behov av stöd och en 
meningsfull sysselsättning. Kommunen erbjuder ett aktivt och 
motiverande stöd vid missbruk och psykisk ohälsa. 
Kommuninvånare ska inspireras till en hälsosam livsstil där 
gemenskap står i fokus. 

4. Skinnskattebergs kommun ska vara en attraktiv
landsbygdskommun där miljö och klimatarbete är 
prioriterat. Vi tar ansvar för att vara en klimatsmart och 
hållbar kommun som utvecklas med invånare, näringsliv 
och besökare. Infrastrukturen ska förbättras och säkras 
för att underlätta tillväxt och in -och utpendling. 

6. Skinnskattebergs kommun står för en hållbar
tillväxt ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. Kommunen ska erbjuda olika former av 
attraktiva boenden och detaljplanera för attraktiva 
tomter. Näringslivsutveckling och nyetableringar är 
viktigt för tillväxt och ska erbjudas möjlighet till 
etablering.  

3. Skinnskattebergs kommun ska arbeta för att
invånarna känner sig trygga, säkra och nöjda. Den 
kommunala servicen ska utvecklas i samverkan med 
det invånarna efterfrågar.  

2. Skinnskattebergs kommun tillser att elever i
grundskolan ges goda förutsättningar att gå vidare 
till gymnasiestudier. Att få möjlighet till bildning och 
utbildning i alla åldrar är en mycket viktig del av livet 
och där utgör god samverkan med kommunens 
lokala utbildningssäten en självklar roll. 

7. I en tid av utveckling och utmaningar har Skinnskattebergs

kommun en ansvarsfull, långsiktig och ekonomisk politik som 

präglas av smarta, effektiva lösningar. De olika verksamheterna 

inom kommunen ska ständigt utvecklas för att höja kvaliteten 

på kommunens service och tjänster. 




