Vassbotten med Sanden och småbåtshamnen i förgrunden.

Vår vision för Vänersborg
Fyra generella perspektiv

Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun
känd för nytänkande, effektivitet och god
service, en kommun där medborgarna
känner sig trygga, delaktiga och har inflytande. Närheten till vattnet utnyttjas som
en viktig resurs för boende, näringsliv och
turism.

Fortsatt arbete skall utformas utifrån följande
generella perspektiv:
■ Samverkan

■ Jämställdhet
■ Omvärldsorientering
■ Integration

En god företagsmiljö, snabba kommunikationer, ett rikt utbildningsutbud och en livaktig kultur- och fritidsverksamhet gör
kommunen attraktiv för såväl företagsamhet som boende.

Med samverkan avses
Vid all utveckling är det viktigt att söka samverkan med andra aktörer. Vänersborg samverkar i första hand med kommunerna i Fyrbodal
och med Regionen för en väl utvecklad infrastruktur för boende, arbete, utbildning, vård
och omsorg, kultur och fritid.
Det kan också vara andra svenska eller
internationella och globala aktörer inom och
utanför Sveriges gränser.

All kommunal verksamhet omfattas av
tanken på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Miljömål antagna
och genomförda.

Med jämställdhet avses
Att ta vara på resurser hos både kvinnor och
män innebär bredare perspektiv och större
möjligheter till nytänkande och utveckling.
I utvecklingsarbetet ska varje insats analyseras och beskrivas utifrån ett kvinno-/mansperspektiv.

7

Med omvärldsorientering avses
Vänersborg blir alltmer omvärldsberoende i
takt med internationalisering och ekonomisk
integration. Det gäller såväl näringslivet som
andra sektorer och verksamheter.
Det är viktigt att följa utvecklingen i omvärlden för att kunna möta förändringar och nya
företeelser.
Med integration avses
Integration har samband med de mest grundläggande värderingarna i vårt samhälle - allas
rätt att delta i samhället på likvärdiga villkor
vad avser utbildning, arbete, kultur, inflytande
och delaktighet.

Varje år drar Vårruset över 10 000 personer till Skräcklan. Alla
löp- och klädstilar är tillåtna.

Fyra strategiska
utvecklingsområden

Kultur och fritid - inriktningsmål
En livaktig kultur- och fritidsverksamhet gör
kommunen attraktiv för såväl företagande som
boende och besökare.
Med musikskolan, orkestermusikerutbildningen och den frivilliga musikverksamheten
som bas ska Vänersborg utvecklas till Sveriges
bästa musikkommun.
På sportcentrum, teatern, Sanden, Skräcklan
och i Plantaget bjuder många aktörer på olika
evenemang och upplevelser för invånare och
besökare.

■ Boende
■ Näringsliv och turism
■ Kultur och fritid
■ Utbildning
Dessa är de nuvarande strategiska utvecklingsområdena. Dessa kan ändra med tiden.
Boende - inriktningsmål
Boendet ska upplevas stimulerande och tryggt
med närhet till service och rekreation.
Det ska finnas olika boendealternativ:
Hyresrätter, bostadsrätter och ägande, i flerbostadshus, i småhus och i radhus.
Nya bostäder och bostadsområden byggs
centrumnära men också sjönära och grönnära
för att ta vara på Vänersborgs naturvärden.
Alla förändringar ska bidra till upplevelsen av
Vänersborg som en vacker stad och
kommun.

Utbildning - inriktningsmål
Ett rikt utbildningsutbud gör kommunen
attraktiv för såväl företagsamhet som boende.
Ett unikt utbud av gymnasieprogram lockar
sökande från såväl regionen som övriga landet
och Norge.
Kvalitetsarbetet på både grundskolan och
gymnasieskolan leder till mycket goda resultat
och uppmärksammas nationellt.
Vänersborgs högskolecentrum är ett regionalt utvecklingscentrum för skola, psykiatri,
rättspsykiatri, kriminalvård och ungdomsvård.
Skolan och Vänersborgs högskolecentrum
bidrar till tillväxt och nyföretagande genom
olika utbildningsinsatser.

Näringsliv och turism - inriktningsmål
Tillväxt är en viktig förutsättning för goda levnadsvillkor. Vänersborg ska ha ett gott företagsklimat som stöder befintliga företag och attraherar nya och stimulerar till nyföretagande.
I Vänersborg är samverkan mellan näringsliv,
organisationer och kommunen väl organiserad.
I denna samverkan satsar Vänersborg på
besöksnäringen, turismen, evenemang och upplevelser och utveckling av centrum och centrumhandeln.
En bredare näringslivsbas kompletterar
befintliga företag och minskar beroendet av de
stora aktörerna.
Vänersborg är ett av Syd- och MellanSveriges mest besökta resmål för privatturister
med fokus på natur- och kulturintresse.
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