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Avstämning och workshop kring övergripande mål på
kommunfullmäktiges sammanträde 23 februari
Kommunfullmäktige fastställde fyra övergripande utvecklingsmål för kommunen i maj 2015.
Dessa överlämnades för verkställighet till kommunchefen. Till sin hjälp i det strategiska arbetet har
kommunchefen sin chefsgrupp. Metoden för att identifiera och genomföra aktiviteter för
måluppfyllelse inom de övergripande målen bygger på en projektmetodik där varje mål kommer att
bedrivas i projektform med en projektledare. Varje målprojekt kan komma att innehålla flera
delprojekt.
Ur chefsgruppen har en styrgrupp för varje mål bildats med en utsedd ordförande. Även en
projektledare från utvecklingsenheten har utsetts till varje mål.
Det inledande arbetet med de övergripande utvecklingsmålen har varit att tolka olika begrepp i
målformuleringarna för att säkerställa att den politiska intentionen uppfattas rätt. Denna tolkning
har stäms av med kommunstyrelsen i januari och kommer att stämmas av med kommunfullmäktige
23 februari.
Avstämningen med ledamöterna i kommunfullmäktige kommer att ske under sammanträdets första
punkt genom att ledamöterna grupperas till vart och ett av målen och tillsammans med ordförande
alt. projektledare för målet går igenom den framtagna tolkningen. För att inte grupperna ska bli för
stora kopplas två grupper till varje mål.
I samband med detta utskick bifogas tolkningarna av de fyra målen. Dessa kommer att utgöra
underlag vid gruppdiskussionerna 12 januari. Grupperna kommer att fokusera på varsitt
utvecklingsmål utifrån gruppindelning, se följande sidor.
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Tolkning och beskrivning av Mål 1
Vision1
Vi växer för en hållbar framtid!
Hållbarhet och tillväxt
Vi i Falkenbergs kommun vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett
hållbart samhälle, såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt, samtidigt som vi jobbar för ökad
attraktivitet och skapar lokala konkurrensfördelar i en global verklighet. För en fungerande framtid
behöver hållbarhet och tillväxt gå hand i hand.

Hållbarhet
Vi i Falkenberg vill skapa förutsättningar för ett samhälle där alla kan ta del. En plats som inger
trygghet, en plats för mångfald och inkludering, ett öppet och tolerant samhälle med ett väl
fungerande och jämlikt välfärdssystem. Vi vill också skapa förutsättningar för en rättssäker och väl
fungerande demokrati, där det ska kännas enkelt att både påverka och bidra. Ett samhälle som
håller ihop blir mer hållbart.
Vi som kommun har i uppdrag att verka för en ansvarstagande och god ekonomisk hushållning
med tillräckliga resurser för att möta behov och efterfrågan, både på kort och på lång sikt. Vi ska
förvalta och utveckla vår verksamhet och vår plats i balans mellan det vi vill och det vi måste.
Vi har medvetet valt en hög ambitionsnivå som miljökommun och vill vara ett gott föredöme
genom att värna natur och miljö. Vi ska jobba för att minimera vår klimatpåverkan och stimulera
utvecklingen av förnybar energiproduktion och innovativ miljöteknik. Vi är måna om att använda
vår plats på rätt sätt, värna jordbruksmarken och öka medvetenheten om ekologiska samband. I vår
vardag tänker vi klimatsmart, vi hushållar med våra resurser och förbrukar inte mer än vad vi
behöver.

Tillväxt
För oss i Falkenberg är tillväxt inte bara kopplat till ekonomiska värden, utan även till livskvalitet.
Som tillväxtkommun ska vi ta tillvara på den kompetens och kraft som finns hos våra invånare och
företag och ge alla goda möjligheter att bidra till vår gemensamma vision. Vi vill skapa en attraktiv
plats för alla som bor, verkar och besöker oss. År 2030 vill vi vara minst 50 000 invånare. Vår
ambition är att du som invånare ska känna dig stolt över din kommun och det som erbjuds här. Vi
vill att du ska leva ett gott liv. Det ska finnas tillgång till bra sysselsättning och god utbildning med
möjligheter till en meningsfull fritid. Falkenberg ska vara en plats för kreativt utbyte, personlig
utveckling och kulturell tillväxt.
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I Falkenberg är vi måna om att vårda det goda näringslivsklimatet. Det ska vara lätt att starta,
etablera och utveckla företag. Vi vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer för alla och attraktiva
bostadsorter i hela kommunen. Vi vill både kunna njuta av en levande stad och en modern
landsbygd och verka för en förbättrad infrastruktur, både för ny teknik och för transporter.
I vårt uppdrag ingår att skapa förutsättningar för en väl fungerande och bra vardag för dig, ge en
god samhällsservice och stötta dig som kommuninvånare i livets alla faser. Varje dag ska vi sträva
efter att bli bättre och våga möta de krav och förväntningar som ställs på oss som en modern
kommun och attraktiv arbetsgivare. I Falkenberg vill vi att alla ska lyckas.

Övergripande utvecklingsmål
Kopplat till visionen finns fyra övergripande utvecklingsmål
 Falkenberg ska bli mer inkluderande
 Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela kommunen med god kommunal service i
livets alla skeden
 Ett breddat och dynamiskt näringsliv i hela kommunen
 Den ekologiska hållbarheten ska öka.

Övergripande utvecklingsmål 1
Falkenberg ska bli mer inkluderande
Inriktning1
För en hållbar tillväxt är det viktigt att alla känner sig inkluderade och behövda och får möjlighet
att vara delaktiga i kommunens utveckling. Falkenberg ska vara ett samhälle för alla, varje individ,
vem man än är, ska ha lika värde och samma rättigheter och skyldigheter i samhället.
Utanförskapet och klyftorna i samhället ska minska genom minskad arbetslöshet, bättre integration,
god folkhälsa, ökad jämlikhet och aktivt samhällsdeltagande. Alla falkenbergare ska ha goda
förutsättningar och möjlighet att leva ett tryggt och gott liv.

Önskvärt resultat1










Folkhälsan ska förbättras
Minskat utanförskap
Acceptansen för olikheter i samhället ska öka
Bemötande och tillgängligheten i våra verksamheter ska förbättras.
Möjligheten till insyn, inflytande och delaktighet i kommunens utveckling ska öka
Arbetslösheten ska minska
Försörjningsstödet ska minska
Allas kunskaper och vilja att utbilda sig ska tas till vara på ett bättre sätt
Fler elever ska uppnå gymnasiekompetens

Definition av viktiga begrepp och ordval
Inkluderande innebär att varje individ – vem man än är – räknas med och har lika värde. Alla
individer har lika möjligheter att nyttja sina rättigheter och ställs inför lika skyldigheter.
Alla som bor, verkar och vistas i Falkenbergs kommun ska få den information de behöver och
önskar för att kunna vara delaktig i kommunens utveckling. Alla ska ges möjlighet att vara

delaktiga genom att lämna synpunkter och på så sätt bidra till kommunens utveckling inom givna
ramar. Återkoppling ska i möjligaste mån ske då någon lämnat synpunkter och gjort sin röst hörd.
Likabehandlingsprincipen råder, vilket innebär att alla ska behandlas lika både vad gäller
rättigheter och skyldigheter.
En känsla eller upplevelse av att inte få eller kunna vara med. Att uppleva ett utanförskap kan
skapa känslor om att känna sig mindre värd än de som får eller kan vara med.
Klyftor i samhället kan innebära en upplevd eller faktisk skillnad mellan olika människor eller
olika grupper av människor. Klyftor i samhället kan försklaras som; Skillnader mellan människor
som beror på t.ex. utbildningsgrad, yrke, inkomstnivå, sociala nätverk, fysiska och psykiska
förutsättningar, upplevd eller avsaknad av tillhörighet, etniskt ursprung, kulturell tillhörighet,
sexuell läggning eller könsöverskridande identitet.

Hur ser kommuninvånarna att Falkenberg har blivit
mer inkluderande?
Fler deltar på arbetsmarknaden och föreningslivet. Alla kommuninvånarna upplever en ökad
tillgänglighet där fler får tillgång till goda boendemiljöer och goda uppväxtvillkor. Frågor kring
inkludering lyfts med barn och ungdomar. Kommunorganisationen upplevs som öppen och
transparent. Kommuninvånaren tillfrågas mer och ges ökade möjlighet till delaktighet. Det finns en
strävan hos kommunen att föra dialog och kommunikation med kommuninvånaren tidigt i en
process.

Tolkning och beskrivning av Mål 2
Vision1
Vi växer för en hållbar framtid!
Hållbarhet och tillväxt
Vi i Falkenbergs kommun vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett
hållbart samhälle, såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt, samtidigt som vi jobbar för ökad
attraktivitet och skapar lokala konkurrensfördelar i en global verklighet. För en fungerande framtid
behöver hållbarhet och tillväxt gå hand i hand.

Hållbarhet
Vi i Falkenberg vill skapa förutsättningar för ett samhälle där alla kan ta del. En plats som inger
trygghet, en plats för mångfald och inkludering, ett öppet och tolerant samhälle med ett väl
fungerande och jämlikt välfärdssystem. Vi vill också skapa förutsättningar för en rättssäker och väl
fungerande demokrati, där det ska kännas enkelt att både påverka och bidra. Ett samhälle som
håller ihop blir mer hållbart.
Vi som kommun har i uppdrag att verka för en ansvarstagande och god ekonomisk hushållning
med tillräckliga resurser för att möta behov och efterfrågan, både på kort och på lång sikt. Vi ska
förvalta och utveckla vår verksamhet och vår plats i balans mellan det vi vill och det vi måste.
Vi har medvetet valt en hög ambitionsnivå som miljökommun och vill vara ett gott föredöme
genom att värna natur och miljö. Vi ska jobba för att minimera vår klimatpåverkan och stimulera
utvecklingen av förnybar energiproduktion och innovativ miljöteknik. Vi är måna om att använda
vår plats på rätt sätt, värna jordbruksmarken och öka medvetenheten om ekologiska samband. I vår
vardag tänker vi klimatsmart, vi hushållar med våra resurser och förbrukar inte mer än vad vi
behöver.

Tillväxt
För oss i Falkenberg är tillväxt inte bara kopplat till ekonomiska värden, utan även till livskvalitet.
Som tillväxtkommun ska vi ta tillvara på den kompetens och kraft som finns hos våra invånare och
företag och ge alla goda möjligheter att bidra till vår gemensamma vision. Vi vill skapa en attraktiv
plats för alla som bor, verkar och besöker oss. År 2030 vill vi vara minst 50 000 invånare. Vår
ambition är att du som invånare ska känna dig stolt över din kommun och det som erbjuds här. Vi
vill att du ska leva ett gott liv. Det ska finnas tillgång till bra sysselsättning och god utbildning med
möjligheter till en meningsfull fritid. Falkenberg ska vara en plats för kreativt utbyte, personlig
utveckling och kulturell tillväxt.
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I Falkenberg är vi måna om att vårda det goda näringslivsklimatet. Det ska vara lätt att starta,
etablera och utveckla företag. Vi vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer för alla och attraktiva
bostadsorter i hela kommunen. Vi vill både kunna njuta av en levande stad och en modern
landsbygd och verka för en förbättrad infrastruktur, både för ny teknik och för transporter.
I vårt uppdrag ingår att skapa förutsättningar för en väl fungerande och bra vardag för dig, ge en
god samhällsservice och stötta dig som kommuninvånare i livets alla faser. Varje dag ska vi sträva
efter att bli bättre och våga möta de krav och förväntningar som ställs på oss som en modern
kommun och attraktiv arbetsgivare. I Falkenberg vill vi att alla ska lyckas.

Övergripande utvecklingsmål
Kopplat till visionen finns fyra övergripande utvecklingsmål
 Falkenberg ska bli mer inkluderande
 Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela kommunen med god kommunal service i
livets alla skeden
 Ett breddat och dynamiskt näringsliv i hela kommunen
 Den ekologiska hållbarheten ska öka.

Övergripande utvecklingsmål 2
Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela kommunen med
god kommunal service i livets alla skeden
Inriktning1
För en hållbar tillväxt i hela kommunen är attraktiva och hållbara boendemiljöer grundläggande. I
boendemiljöerna är god samhällsservice, hållbar infrastruktur, tilltalande utformning och fokus på
social och ekologisk hållbarhet viktigt. Planering och uppförande av nya boendemiljöer ska ske i
balans mellan olika intressen. Miljöerna ska så långt som möjligt bestå av olika boendeformer så att
olika boendebehov kan tillgodoses. Planering av nya boendemiljöer ska utgå ifrån Översiktsplanens
strategier.

Önskvärt resultat





Bostadsbyggandet ska öka i hela kommunen
I bostadsområdena ska blandningen av olika boendeformer öka
Bebyggelsen i befintliga boendedemiljöer ska förtätas primärt genom användning av redan i
anspråktagen mark
Befintliga boendemiljöer ska göras mer attraktiva

Definition av viktiga begrepp och ordval
Med hela kommunen avses hela den geografiska platsen Falkenbergs kommun (1 156,34 km² ).
Utgångspunkten för ny bebyggelse för bostäder och verksamheter är att förstärka den befintliga
bebyggelsestrukturen genom förtätning och komplettering där det redan är byggt. Det är framför
allt till utpekade orter, knutpunkter, serviceorter och noder[1] som bebyggelsen styrs för att därmed
skapa förutsättningar för att upprätthålla god servicen i hela kommunen. Att göra det möjligt att
bygga bostäder även ndspå labygden är av vikt för tillväxt i hela kommunen.
[1]

Enligt Översiktplanen är Falkenbergs stad och Ullared knutpunkter, där ska full, respektive i det närmaste
all service ska finnas. Som serviceorter räknas Ätran, Vessigebro, Glommen och Slöinge. Där ska en
omfattande service finnas. Orterna Älvsered, Köinge/Okome, Ljungby/Bergagård, Årstad, Heberg,
Ugglarp/Långasand, Långås och Morup är noder, där goda kommunikationer och lämplig lokalisering av
bebyggelse ska skapa bättre förutsättningar för bibehållen service.

Boendemiljö är den fysiska miljön/omgivningen där vi bor. Bebyggelsens täthet avgör
boendemiljöns geografiska utsträckning, ju tätare byggnation desto mindre radie omfattar
boendemiljön.
Attraktiv boendemiljö är där människor vill bo.
Med hållbarhet avses utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodo se sina behov.
En hållbar boendemiljö förutsätter attraktiv boendemiljö och mångfald d.v.s. blandad bebyggelse,
blandning av boendeformer och är hållbart ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.
I begreppet samhällsservice innefattas den service som det offentliga har ansvar för, d.v.s. statlig,
regional och kommunal verksamhet. En god samhällservice innebär att all samhällsservice finns
tillgänglig i knytpunkterna och i serviceorterna finns en omfattande service. Förutsättningar för
bibehållen service i noderna skapas genom goda kommunikationer och lämplig lokalisering av
bebyggelse. Det ska också finnas användarvänlig internetbaserad service med hög tillgänglighet.1
Hållbar infrastruktur innebär ett tillförlitligt elnät, tillgängligt bredband och förnybar
energitillförsel. Ett vägnät med långsiktigt underhåll av vägstandard och som ger fördelar till
kollektivtrafik och cykeltransporter. Det finns tillgång till drivmedel och funktionell kollektivtrafik.
Det finns dessutom ett tillförlitligt och miljövänligt vatten/avloppssystem.
Tilltalande utformning skapas genom gestaltning, utformning och material som har värden för att
hålla på lång sikt. Genuina miljöer värnas och kompletteras med respekt.

Översiktsplanens 5 strategier
1. Planera för en hållbar samhällsutveckling- T.ex. genom att Ta in det sociala perspektivet
tidigt i planeringen, delaktighet, planera för såväl spontana och planerade möten i offentliga
och privata miljöer, Förstärk den befintliga bebyggelsestrukturen i kommunens knutpunkter,
serviceorter och noder.
2. Satsa på hållbara person- och godstransporter, t.ex genom att prioritera tillgänglighet till
kollektivtrafik och samla ny bebyggelse till kollektivtrafikstråken.
3. Förstärk Falkenbergs stad – t.ex. genom att arbeta aktivt med att förstärka Falkenbergs stads
attraktivitet som servicecentrum, verksamhetsort. Komplettera och blanda bebyggelse för att
öka mångfalden och skapa en levande bebyggelsemiljö.
4. Styr bebyggelseutvecklingen i kustnära lägen, bl.a. för att bevara stora obebyggda
landskapsrum
5. Skapa förutsättningar för bebyggelseutveckling på landsbygden, t.ex. genom att stärka
Ullared som knutpunkt för hela inlandet och som boendeort, stöd kompletterande bebyggelse i
tät- och småort, som tar vara på områdets specifika förutsättningar och är anpassad till ortens
struktur, karaktär, skala, natur, kultur och värden för friluftsliv.

Hur ser kommuninvånarna att Falkenberg har attraktiva boendemiljöer
i hela kommunen med god kommunal service i livets alla skeden?
Det finns en god tillgång till kommunal service av hög kvalitet i hela kommunen för alla
åldersgrupper. Falkenbergs kommun växer – fler väljer att flytta hit. Här finns många olika
1

Enligt Översiktplanen är Falkenbergs stad och Ullared knutpunkter, där ska full, respektive i det närmaste
all service ska finnas. Som serviceorter räknas Ätran, Vessigebro, Glommen och Slöinge. Där ska en
omfattande service finnas. Orterna Älvsered, Köinge/Okome, Ljungby/Bergagård, Årstad, Heberg,
Ugglarp/Långasand, Långås och Morup är noder, där goda kommunikationer och lämplig lokalisering av
bebyggelse ska skapa bättre förutsättningar för bibehållen service.

attraktiva boendemiljöer att välja mellan; oavsett om man väljer att bosätta sig på landsbygd, tätort,
kustnära boende eller inne i centrum.

Tolkning och beskrivning av Mål 3
Vision1
Vi växer för en hållbar framtid!
Hållbarhet och tillväxt
Vi i Falkenbergs kommun vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett
hållbart samhälle, såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt, samtidigt som vi jobbar för ökad
attraktivitet och skapar lokala konkurrensfördelar i en global verklighet. För en fungerande framtid
behöver hållbarhet och tillväxt gå hand i hand.

Hållbarhet
Vi i Falkenberg vill skapa förutsättningar för ett samhälle där alla kan ta del. En plats som inger
trygghet, en plats för mångfald och inkludering, ett öppet och tolerant samhälle med ett väl
fungerande och jämlikt välfärdssystem. Vi vill också skapa förutsättningar för en rättssäker och väl
fungerande demokrati, där det ska kännas enkelt att både påverka och bidra. Ett samhälle som
håller ihop blir mer hållbart.
Vi som kommun har i uppdrag att verka för en ansvarstagande och god ekonomisk hushållning
med tillräckliga resurser för att möta behov och efterfrågan, både på kort och på lång sikt. Vi ska
förvalta och utveckla vår verksamhet och vår plats i balans mellan det vi vill och det vi måste.
Vi har medvetet valt en hög ambitionsnivå som miljökommun och vill vara ett gott föredöme
genom att värna natur och miljö. Vi ska jobba för att minimera vår klimatpåverkan och stimulera
utvecklingen av förnybar energiproduktion och innovativ miljöteknik. Vi är måna om att använda
vår plats på rätt sätt, värna jordbruksmarken och öka medvetenheten om ekologiska samband. I vår
vardag tänker vi klimatsmart, vi hushållar med våra resurser och förbrukar inte mer än vad vi
behöver.

Tillväxt
För oss i Falkenberg är tillväxt inte bara kopplat till ekonomiska värden, utan även till livskvalitet.
Som tillväxtkommun ska vi ta tillvara på den kompetens och kraft som finns hos våra invånare och
företag och ge alla goda möjligheter att bidra till vår gemensamma vision. Vi vill skapa en attraktiv
plats för alla som bor, verkar och besöker oss. År 2030 vill vi vara minst 50 000 invånare. Vår
ambition är att du som invånare ska känna dig stolt över din kommun och det som erbjuds här. Vi
vill att du ska leva ett gott liv. Det ska finnas tillgång till bra sysselsättning och god utbildning med
möjligheter till en meningsfull fritid. Falkenberg ska vara en plats för kreativt utbyte, personlig
utveckling och kulturell tillväxt.
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I Falkenberg är vi måna om att vårda det goda näringslivsklimatet. Det ska vara lätt att starta,
etablera och utveckla företag. Vi vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer för alla och attraktiva
bostadsorter i hela kommunen. Vi vill både kunna njuta av en levande stad och en modern
landsbygd och verka för en förbättrad infrastruktur, både för ny teknik och för transporter.
I vårt uppdrag ingår att skapa förutsättningar för en väl fungerande och bra vardag för dig, ge en
god samhällsservice och stötta dig som kommuninvånare i livets alla faser. Varje dag ska vi sträva
efter att bli bättre och våga möta de krav och förväntningar som ställs på oss som en modern
kommun och attraktiv arbetsgivare. I Falkenberg vill vi att alla ska lyckas.

Övergripande utvecklingsmål
Kopplat till visionen finns fyra övergripande utvecklingsmål
 Falkenberg ska bli mer inkluderande
 Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela kommunen med god kommunal service i
livets alla skeden
 Ett breddat och dynamiskt näringsliv i hela kommunen
 Den ekologiska hållbarheten ska öka.

Övergripande utvecklingsmål 3
Ett breddat och dynamiskt näringsliv i hela kommunen
Inriktning1
Ett brett och dynamiskt näringsliv är viktigt för en hållbar tillväxt. Ett livskraftigt näringsliv med
många olika branscher lockar en mångfald av människor som kan bidra till platsens utveckling.
Växande framtidsbranscher ställer krav på en hög innovationsnivå. I takt med att näringslivet växer
och utvecklas behövs medarbetare med kompetens som matchar företagens behov. Därför är en
ökad utbildningsnivå bland invånarna viktigt för kommunen.

Önskvärt resultat1










Företagsklimatet ska bli bättre
Innovationsnivån ska öka
Nyetableringarna ska öka
Tillväxten i befintliga företag ska öka
Nystartade företag med livskraft ska öka i hela kommunen
Antalet tjänsteföretag ska öka
Säkra och öka service och arbetstillfällen inom regional och statlig verksamhet i Falkenberg
Möjligheten för företagen att rekrytera rätt kompetens ska öka
Utbildningsnivån i kommunen ska öka

Definition av viktiga begrepp och ordval
Ett breddat näringsliv innebär att det finns flera olika storlekar på företag inom olika branscher
som vänder sig mot olika marknader. Ett breddat näringsliv innebär möjlighet för nya och
befintliga branscher att växa och på så vis skapa tillväxt.
Ett dynamiskt näringsliv är föränderligt, aktivt, energiskt och initiativrikt. Det finns en vilja att
utvecklas i samverkan med samhället, omvärlden, teknik och miljö. Ett dynamiskt näringsliv har
förmågan att ta tillvara möjligheter och efterfrågan och därigenom växer över tid. Det innebär att

näringslivet är innovativt, framåtsträvande, utvecklar verksamheter och företagande samt skapar
arbetstillfällen.
Med hela kommunen avses hela den geografiska platsen Falkenbergs kommun (1 156,34 km² ).
Framtidsbranscher är branscher där efterfrågan kommer att vara stor i framtiden.
I organisationer med hög innovationsnivå finns en drivkraft, acceptans och förmåga till förändring
och nytänkande, här tas goda idéer tillvara, omsätts och förverkligas.
En ökad utbildningsnivå innebär att en högre andel av kommunens invånare har minst tre årig
eftergymnasial utbildning. Inom näringslivet efterfrågas inte bara högutbildade akademiker utan
även medarbetare med yrkesutbildning.

Hur ser invånarna att Falkenbergs kommun har ett breddat och
dynamiskt näringsliv i hela kommunen?
Som invånare i Falkenbergs kommun hittar vi Falkenberg högt upp i olika rankingar och
varumärket Falkenberg syns i positiva sammanhang. Här finns en låg arbetslöshet och
arbetstillfällen finns inom såväl privat, kommunal som regional och statlig verksamhet.
Kommunens invånare har en hög utbildningsnivå och inflyttningen är stor. Som invånare upplever
vi ett stort utbud av arbetstillfällen, butiker, företag och aktiviteter. Företagen i kommunen är
attraktiva arbetsgivare som lockar till sig unga medarbetare. Här är det lätt att bo, leva och verka.
Kommunen har en god infrastruktur som innebär goda möjligheter att pendla så väl inom som till
och från kommunen.

Tolkning och beskrivning av Mål 4
Vision1
Vi växer för en hållbar framtid!
Hållbarhet och tillväxt
Vi i Falkenbergs kommun vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett
hållbart samhälle, såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt, samtidigt som vi jobbar för ökad
attraktivitet och skapar lokala konkurrensfördelar i en global verklighet. För en fungerande framtid
behöver hållbarhet och tillväxt gå hand i hand.

Hållbarhet
Vi i Falkenberg vill skapa förutsättningar för ett samhälle där alla kan ta del. En plats som inger
trygghet, en plats för mångfald och inkludering, ett öppet och tolerant samhälle med ett väl
fungerande och jämlikt välfärdssystem. Vi vill också skapa förutsättningar för en rättssäker och väl
fungerande demokrati, där det ska kännas enkelt att både påverka och bidra. Ett samhälle som
håller ihop blir mer hållbart.
Vi som kommun har i uppdrag att verka för en ansvarstagande och god ekonomisk hushållning
med tillräckliga resurser för att möta behov och efterfrågan, både på kort och på lång sikt. Vi ska
förvalta och utveckla vår verksamhet och vår plats i balans mellan det vi vill och det vi måste.
Vi har medvetet valt en hög ambitionsnivå som miljökommun och vill vara ett gott föredöme
genom att värna natur och miljö. Vi ska jobba för att minimera vår klimatpåverkan och stimulera
utvecklingen av förnybar energiproduktion och innovativ miljöteknik. Vi är måna om att använda
vår plats på rätt sätt, värna jordbruksmarken och öka medvetenheten om ekologiska samband. I vår
vardag tänker vi klimatsmart, vi hushållar med våra resurser och förbrukar inte mer än vad vi
behöver.

Tillväxt
För oss i Falkenberg är tillväxt inte bara kopplat till ekonomiska värden, utan även till livskvalitet.
Som tillväxtkommun ska vi ta tillvara på den kompetens och kraft som finns hos våra invånare och
företag och ge alla goda möjligheter att bidra till vår gemensamma vision. Vi vill skapa en attraktiv
plats för alla som bor, verkar och besöker oss. År 2030 vill vi vara minst 50 000 invånare. Vår
ambition är att du som invånare ska känna dig stolt över din kommun och det som erbjuds här. Vi
vill att du ska leva ett gott liv. Det ska finnas tillgång till bra sysselsättning och god utbildning med
möjligheter till en meningsfull fritid. Falkenberg ska vara en plats för kreativt utbyte, personlig
utveckling och kulturell tillväxt.
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I Falkenberg är vi måna om att vårda det goda näringslivsklimatet. Det ska vara lätt att starta,
etablera och utveckla företag. Vi vill kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer för alla och attraktiva
bostadsorter i hela kommunen. Vi vill både kunna njuta av en levande stad och en modern
landsbygd och verka för en förbättrad infrastruktur, både för ny teknik och för transporter.
I vårt uppdrag ingår att skapa förutsättningar för en väl fungerande och bra vardag för dig, ge en
god samhällsservice och stötta dig som kommuninvånare i livets alla faser. Varje dag ska vi sträva
efter att bli bättre och våga möta de krav och förväntningar som ställs på oss som en modern
kommun och attraktiv arbetsgivare. I Falkenberg vill vi att alla ska lyckas.

Övergripande utvecklingsmål
Kopplat till visionen finns fyra övergripande utvecklingsmål
 Falkenberg ska bli mer inkluderande
 Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela kommunen med god kommunal service i
livets alla skeden
 Ett breddat och dynamiskt näringsliv i hela kommunen
 Den ekologiska hållbarheten ska öka.

Övergripande utvecklingsmål 4
Den ekologiska hållbarheten ska öka
Inriktning1
I en hållbar tillväxt är den ekologiska hållbarheten grundläggande. Nuvarande och kommande
generationer ska kunna leva ett fullgott liv med frisk luft, friskt vatten, begränsade
klimatförändringar, säker mat och en giftfri omgivning. Den biologiska mångfalden ska värnas för
att säkra våra framtida behov. I samhällsplanering och framtidstrategier är den ekologiska
hållbarheten ett centralt begrepp. Arbetet ska utgå ifrån Planen för den ekologiska hållbarheten.

Önskvärt resultat1









Minska påverkan av gifter för människor och miljö
Vattenkvaliteten ska förbättras
Skyddet för god jordbruksmark ska öka
Lokalt producerad förnyelsebar energi ska öka
Andelen fossilfria fordon i kommunen ska öka
Andelen resande kollektivt och med cykel ska öka
Maten ska bli säkrare både att äta och producera
Förstärka den biologiska mångfalden

Definition av viktiga begrepp och ordval
Med hållbarhet avses utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodo se sina behov. Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har
med jordens ekosystem att göra.
När man talar om nuvarande och kommande generationer används ofta ett tidsperspektiv som
sträcker sig ungefär 100 år fram i tiden, eller till år 2100. Detta hindrar inte att det i många fall kan
anses ändamålsenligt att fokusera på delaktiviteter som har ett betydligt kortare tidsperspektiv men
som bidrar till ökad långsiktig hållbarhet.

Ett fullgott liv handlar om tillgång till frisk luft, friskt vatten, begränsade klimatförändringar, säker
mat och en giftfri omgivning. Detta ger möjlighet att verka och utvecklas på ett bra sätt utifrån ett
ekologiskt perspektiv. Utifrån ett mer övergripande perspektiv innebär ett fullgott liv god hälsa,
frihet att uttrycka sina åsikter och utveckla sitt liv utan att andra kommer till skada.
Säker mat innebär en strävan att det vi har på tallriken har så liten påverkan som möjligt på såväl
människa som miljön, det innebär också en säkrad tillgång över tid.
Naturvårdsverket har definierat giftfri miljö; ”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i
eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och
ekosystem är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”
"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt - för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer
ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald,
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd."
Framtidsstrategier är val av arbetsinriktning för att nå önskade resultat.
Den ekologiska hållbarhetsplanen utgår från de nationella miljömålen och konkretiserar dessa
utifrån Falkenbergs unika förutsättningar, delmål och aktiviteter definieras. Av totalt sexton
miljömål har 9 prioriterats.

Hur ser invånarna att Falkenbergs kommun Den ekologiska
hållbarheten ska öka?
Aktiviter som exempelvis cykelvägar, vind/solkraft, elfordon, upphandling av fordon eller
ekologisk mat är tydliga signaler till invånarna att kommunen gör medvetna ekologiska val. Dessa
val kommuniceras tydligt ut mot kommuninvånarna och det går dessutom att följa status och
måluppfyllnad på kommunens webbplats.

