
Vision 2025
Västkustens kreativa mittpunkt

Så lyder Varbergs kommuns gemen-
samma vision som beslutades av 
kommunfullmäktige i november 2011.

Visionen kan jämföras med en 
ledstjärna som hjälper oss att gå åt 
samma håll. Den är styrande för 
kommunens utveckling som helhet 
och i kommunens arbete är den 
vägledande i allt från målformule-
ringar till handlingsplaner. 

VISION: 

Västkustens
kreativa
mittpunkt 
Varberg har unika möjligheter med    
sitt läge, havet och naturen. För att  
utnyttja den fulla potentialen ska  
Varberg utvecklas till Västkustens  
kreativa mittpunkt. För att lyckas  
krävs nytänkande, framåtanda,  
kunskap och mod. Visionen skapar 
förutsättningar för tillväxt i hela kom-
munen och en fantastisk livsmiljö.

VERKSAMHETSIDÉ: 

Vi ska
förenkla
människors
vardag och
inspirera dem 
att uppnå  
sina drömmar.

Hållbarhet
Vi ska tillgodose dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 

Delaktighet
Vi har ett öppet klimat och ett inklu-
derande förhållningssätt som känne-
tecknas av mångfald, inflytande och 
omtanke.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT: HUR KOM VISIONEN TILL?

Visionen har tagits fram i nära sam-
arbete mellan företagare, invånare, 
politiker och tjänstemän i Varbergs 
kommun. 
    Engagemanget från Varbergs- 
borna var stort under förarbetet. 
Runt 800 personer svarade på en-
käter, mejlade eller hörde av sig på 
andra sätt med idéer, tankar och 
förslag om hur Varberg kan utveck-
las. Ytterligare 200 personer med-
verkade i fokusgrupper. Förslagen 
från dessa 1 000 invånare hade stor 
betydelse för hur visionen kom att 
utformas.

Samtidigt tillhör visionen alla som 
bor eller rör sig i Varbergs kommun. 
Invånare, företagare, föreningar, 
skolor och organisationer kan alla 
vara med och påverka kommunens 
framtid och bidra till ett kreativare 
Varberg. 

Till visionen hör också förhållnings-
sätten hållbarhet och delaktighet. 
Dessutom ingår en verksamhetsidé 
som riktar sig till kommunens 5 500 
medarbetare med fokus på det vik-
tiga uppdrag som alla kommunens 
anställda och politiker har gemen-
samt.
 



Vision 2025
Frågor? Idéer? Tankar?

Kontakta oss på Varbergs kommun
på det sätt som passar dig bäst.

Telefonnummer: 0340-880 00 
Besöksadress: Engelbrektsgatan 15

  Östra Vallgatan 12 
Postadress: Varbergs kommun, 432 80 Varberg 

E-postadress till kommunstyrelsen: ks@varberg.se
Webbplats: www.varberg.se 

Facebook: www.facebook.com/varbergskommun
Twitter: www.twitter.com/varbergskommun –  

#varberg2025
E-postadress för visionen: kreativa@varberg.se 

Visionens webbplats: www.varberg2025.se

Västkustens kreativa mittpunkt

Frågor och svar
Här svarar kommunstyrelsens ordfö-
rande Ann-Charlotte Stenkil och kom-
mundirektör Carl Bartler tillsammans 
på fyra viktiga frågor om Vision 2025.

1. Vad gör visionen för skillnad?
Visionen ger tydligt grönt ljus för att 
tänka nytt och prova nya vägar, och 
det märks i kommunens verksamhet. 
Utveckling tar tid och vi är en stor 
organisation – det handlar mycket 
om inställning hos var och en och 
den förändringen pågår hela tiden. 
Alla våra verksamheter utgår från 
visionen när de sätter mål och for-
mar riktlinjer, och vi vet att många 
medarbetare vågar ta extra kliv där-
för att visionen uppmanar till mod 

och framåtanda. Resultaten visar 
sig i allt från dagliga handlingar hos 
varje enskild medarbetare till hur vi 
utvecklar medborgardialog och ar-
betar med vår stadsutveckling.
     Vi är också glada över att flera 
lokala företag har gett positiva sig-
naler och vi vet att visionen är med 
och bidrar till att attrahera nya med-
arbetare till vår kommun.

2. Hur påverkar visionen mig som 
bor eller arbetar i Varbergs kommun? 
Visionen uppmuntrar dig att vara 
med och bidra till Varbergs utveck-
ling. Det finns många vägar in till 
kommunen när du vill dela med dig 
av åsikter, idéer och tankar. Detta 
är förstås en rättighet du har som 
medborgare oavsett visionen, men 
vårt fokus på kreativitet, hållbarhet 
och delaktighet sätter extra ljus på 

att det är vi tillsammans som formar 
Varbergs framtid. 
     Visionen är även en satsning på 
att förbättra kommunens service och 
tillgänglighet. Vår verksamhetsidé 
om att förenkla människors vardag 
sammanfattar huvuduppdraget för 
varje medarbetare och politiker i 
Varberg och här arbetar vi hela tiden 
för att utvecklas och bli bättre.  
     Hållbarhet och delaktighet inne-
bär också att både stad och lands-
bygd ska tas tillvara och utvecklas. 
Det är viktigt att poängtera att visio-
nen gäller hela kommunen.

3. Hur påverkar visionen framåt?
Varberg växer i hög takt och vi har 
många stora utmaningar framför 
oss. Då är det en styrka att ha en 
vision som är beslutad av kommun-
fullmäktige, som tydligt berättar vad 

som gäller och hur vi ska tänka när 
vi tar små och stora beslut: Vi ska 
använda oss av nytänkande, framåt- 
anda, kunskap och mod och vi ska 
främja hållbarhet och delaktighet. 
Det är inte alltid enkelt, men det är 
betydligt enklare och ger bättre re-
sultat när vi vet att vi gör det tillsam-
mans.

4. Vem bestämmer vad som är krea-
tivt?
Du och jag. Alla kan vara kreativa!
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På www.varberg2025.se kan du läsa mer 
om visionen. Där hittar du bland annat fler 
frågor och svar samt tankar från Varbergs 
kommunalråd Ann-Charlotte Stenkil (M) 
och Jana Nilsson (S).


