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Vision Högsby kommun
Utvecklingsstrategen har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att lämna
förslag på en vision – en långsiktig framtida målbild för Högsby kommun.
Visionen ligger sedermera till grund för de styrande dokument (strategier
och handlingsplaner) som verksamheterna ska förhålla sig till, med syftet
att arbeta för visionens förverkligande.
En omfattande insamling av synpunkter, tankar och idéer kring visionens
utformning har genomförts bland kommuninvånare, företag, organisationer
och inte minst kommunanställda, vilket har lett fram till att fem
huvudområden/kärnpunkter/värdeord har utkristalliserat sig:
•
•
•
•
•

Attraktivitet
Kommunikationer
Hållbar/Välmående
Service
Företagsam

Dessa fem kärnpunkter har fått ligga till grund för det förslag till vision för
Högsby kommun som redovisas här. Samtidigt bör även dessa utgöra
kärnan i de strategier som lämpligtvis tas fram i samarbete med
verksamheterna för den framtida målbildens presumtiva förverkligande.
Strategierna ska i sin tur ligga till grund för de handlingsplaner som
respektive verksamhet tar fram och som beskriver de planerade
arbetsinsatserna under innevarande verksamhetsår.
Strategier och handlingsplaner bör således även revideras årligen för att
hela tiden anpassas i förhållande till visionens presumtiva förverkligande
utifrån de insatser som genomförs.
Förslag till vision för Högsby kommun:
Högsby kommun 2025
Högsby kommun är en attraktiv och välmående kommun där alla känner
sig välkomna - en kommun där det företagsamma klimatet, bra
kommunikationer och en välutvecklad service skapar goda förutsättningar
för människors självförverkligande.
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Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag
Att Visionen – Högsby kommun 2025 godkännes och fastställs.
Högsby kommun 2025
Högsby kommun är en attraktiv och välmående kommun som brukar utan
att förbruka, och där alla känner sig välkomna. En kommun där
företagsamhet, bra kommunikationer och en välutvecklad service skapar
goda förutsättningar för människors utveckling.
Förslag till strategier för visionens förverkligande med utgångspunkt i ovan
nämnda kärnpunkter ska tas fram.

Beslutsunderlag
KS § 3, 2016-01-19.pdf

Beslutsmottagare
Utvecklingsstrategen
Informatören
Skolchef
Socialchef
Personalchef
Ekonomichef
Kommunchef
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