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Sjöbo kommun är en kommun i stark utveckling. Vi blir hela tiden fler, näringslivet
växer, och vi har lagt en grund för en fortsatt positiv utveckling i kommunen. Vision
2020 sätter upp mål och strategier för att
genomföra arbetet och är ett ansvar för
kommunens förtroendevalda och hela den
kommunala förvaltningen, men också ett
ansvar för varje kommuninvånare.
Engagemanget i arbetet är avgörande för
visionens uppfyllelse. Det är en utmaning
för oss alla i vår kommun.

Stefan Lundgren
Kommunalråd

Vision 2020 Sjöbo – en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende består av
fem målområden:
•
•
•
•
•

Livskvalitet
Kunskap
Företagande och arbete
Infrastruktur
Hållbar utveckling

Visionens målområden är de samhällsområden där en positiv utveckling påverkar alla
kommunens invånare och har stor betydelse för framtidens Sjöbo. Redan i dag är målområdena viktiga för kommunens utveckling och visar på styrka och framförhållning.
Visionen förstärker detta och intensifierar utvecklingsarbetet.
Med Sjöbo avses i visionen hela det geografiska området Sjöbo kommun. Om endast
centralorten Sjöbo avses framgår det av texten.

Vad visionen är

Vision 2020 är ett dokument som presenterar Sjöbo kommuns målsättning fram till år
2020.
Bakgrunden till Vision 2020 är de övergripande mål som fastställdes för perioden 2001
till 2010.
Dokumentet Vision 2020 har formulerats av medborgarnas förtroendevalda, det vill
säga av Sjöbos kommunpolitiker, tillsammans med olika grupper och organisationer
i kommunen, såsom företagarna, LRF, föreningar, pensionärsorganisationer och ungdomsråd med flera.
Vision 2020 har fastställts av kommunfullmäktige.
Vision 2020 berör alla kommunens invånare och alla funktioner i kommunen, det vill
säga näringsliv, handel, skolor, samhällsservice med mera.
Visionen pekar mot en kommun där tillväxten ekonomiskt och företagsmässigt är positiv. Fler företag etablerar sig i kommunen, fler arbetstillfällen skapas, inflyttningen ökar
och allt detta sammantaget ger ett gott välstånd för alla i kommunen.
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Vision 2020

Livskvalitet

Sjöboborna är friskast i landet.
Tillgängliga vandrings-, cykel- och
ridleder gör att de som lever här tillbringar mycket tid i naturen. Kulturhuset Flora är en samlingsplats för
alla och det finns många aktiviteter
att välja på i föreningslivet.

Ett gott liv varje dag och en aktiv fritid

Sjöbos invånare erbjuds ett gott liv varje dag i livets alla skeenden. Här finns ett rikt och
varierat kulturliv. Det är nära till god vård och omsorg för alla i kommunen.
Sjöbo erbjuder en aktiv fritid. Naturen och tystnaden finns nära för alla. Idrott i en god
idrottsmiljö finns för barn, unga och vuxna. Folkhälsan blir allt bättre.

Tillgänglighet och delaktighet

Alla kommuninvånare känner sig delaktiga i samhället och i samhällets utveckling. Alla har
möjlighet att ta del av det som bjuds och kan påverka utbudet. I Sjöbo är det nära till beslutsfattare och korta beslutsvägar. Det är lätt att hitta rätt i samhället och i livet.

Attraktivt och mångsidigt boende

Samhälle eller landsbygd, flerfamiljshus, villa, gård eller lägenhet – valmöjligheterna när
det gäller boende är många i Sjöbo. Nya bostadsområden för nybyggnation finns centralt
i Sjöbo, men också i områden utanför centralorten. Sjöbo erbjuder unika möjligheter vad
gäller nybyggnation med närhet till skolor, affärer och företagsbyar, men också till skog och
rekreation.

Mångfald och valfrihet

Sjöbo har plats för alla och uppmuntrar och värnar om mångfald i samhället. Kommunen
är till för alla och alla har samma frihet att göra sina livsval. Och det finns mycket att välja
på genom hela livet – fri och offentlig förskola, skola och yrkesutbildningar, privat och
offentlig vård och omsorg. Sjöbo är öppen för alla oavsett etnisk bakgrund, kultur, religion
eller sexuell läggning.
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Vision 2020
År 2020 utses Sjöbo till årets skolkommun. De eftergymnasiala utbildningarna i kommunen håller så
hög kvalitet att eleverna är attraktiva
på den internationella arbetsmarknaden och har arbete samma dag de
slutar skolan.

Kunskap
Elevens förutsättningar står i centrum

Alla barns och ungas unika egenskaper och förutsättningar att utvecklas och ta till sig kunskap och färdigheter är ständigt i fokus i skolarbetet. Eleverna har stor delaktighet och stort
inflytande över skolans arbete.

Hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten

Sjöbos pedagogiska verksamhet utvecklas ständigt. Nya pedagogiska rön fångas upp och
appliceras i skolarbetet. Detta ger hög kvalitet på utbildningen och kontinuerlig förnyelse
inom hela skolområdet i Sjöbo.

Möjligheter för livslångt lärande

I Sjöbo finns goda möjligheter till vidareutbildning. Det finns många olika studievägar att
välja bland.

Yrkesinriktad högre utbildning

I dag finns grundskola, gymnasieskola med program för yrkesutbildning inom transport,
bygg och frisöryrke och utvecklas vidare. Högskoleutbildningar etableras i kommunen.
Eftergymnasiala utbildnings- och lärlingsprogram etableras med stor flexibilitet för att tillgodose småföretags och olika branschers behov av yrkesutbildad arbetskraft.
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Företagande och arbete

Sjöbo har flest nyföretagare i Sverige.
Innovativa företag har etablerat sig i
den nya företagsparken. Flera lantbruk
har specialiserat sig på högkalitativa
produkter som säljs i gårdsbutiker och
i saluhallen på Sjöbo Väst.

Positivt klimat för entreprenörskap

Sjöbo erbjuder goda förutsättningar för företagsutveckling och ser det som en viktig del av
framtidsarbetet att tillgodose samhällets behov. Sjöbo värnar om småföretagen inom alla
branscher. Område för boende, handel och företag finns att tillgå och täcker de behov som
uppstår.

Fortsatt satsning på ”de gröna näringarna”

Lantbruksföretagen har genomgått en förändring under den senaste tioårsperioden. Sjöbo
arbetar för en god lantbruksutveckling. Hästnäringen är en betydande del av Sjöbos gröna
näringar och en fortsatt positiv utveckling sker. Djuromsorgen och livsmedelsproduktionen
inom de gröna näringarna håller hög kvalitet för att erbjuda konsumenterna förstklassiga,
närproducerade livsmedel och har genom detta stärkt lantbruksföretagens konkurrenskraft.

Ett livskraftigt näringsliv

Sjöbos näringsliv präglas av stabilitet, resurshushållning och utvecklingskraft, det vill säga
hållbarhet med lönsamma företag och många arbetstillfällen. Tillgången på välutbildad
arbetskraft är god och kommunen eftersträvar att erbjuda de utbildningar som efterfrågas.
Näringslivet karaktäriseras av mångsidighet och nyskapande.

Samverkan med forskning och utbildning

Samarbete mellan företag och näringsliv, högskola, universitet och forskning och den offentliga sektorn och politiken är viktigt för näringslivsutvecklingen, och är en integrerad del
i Sjöbos näringslivspolitik. Nya produkter, nya forskningsrön och utveckling av skolor och
utbildningar utvecklar Sjöbos näringsliv.
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Infrastruktur
Utbyggnad av vägnät och ökad
trafiksäkerhet

Det är lätt att ta sig fram, vägnätet, såväl för
motorfordon som för gång- och cykeltrafikanter, och kommunikationerna har hög
standard och hög säkerhet.

Kortare pendlingstider, fler bussturer och spårbunden trafik
Pendlingstiderna till storstadsområdena
har kortats genom utbyggd infrastruktur
och förbättrade allmänna kommunikationer. De allmänna kommunikationerna har
ökats genom turer även mot norra Skåne
och Mellanskåne. Tågförbindelser ger stora
miljövinster.

Modern ICT - informations- och
kommunikationsteknik

Utvecklingen av nya kommunikationstekniker följs och möjliggörs kontinuerligt i alla
kommundelar.
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Vision 2020
Nya järnvägen invigs 2021. Kommunikationerna har hög standard
och hög säkerhet. Genom snabba
transporter når man Köpenhamn,
sydvästra Skåne och Kristianstad på
kort tid.

Hållbar utveckling
Kommunen arbetar för att alla invånare ska
kunna bo och verka i Sjöbo utan att belasta
miljön. Det finns ett väl utbyggt system för
förnyelsebar energi. Vi hushållar med våra
naturresurser och tar hänsyn till våra miljövärden och klimatutvecklingen.

Vision 2020
Biogas värmer stora delar av kommunen
och utveckling av ytterligare förnyelsebara energitillgångar pågår. Alla kan bo
och verka utan att belasta miljön.
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