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VISION HAMMARÖ 2030

Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av
kommunfullmäktige i juni 2013. 

Ett strategiskt program som anger riktningen och vägvalen
för att på sikt nå visionen har tagits fram. Det strategiska
programmet, som antogs enhälligt av kommunfullmäktige i
oktober 2013, har ett tidsperspektiv på en mandatperiod. 

Värdeorden samverkan, engagemang och omtanke ska
stödja utvecklingen av en organisationskultur som gör det
lättare att nå mål och vision.



VISION HAMMARÖ 2030

BOENDE



VISION HAMMARÖ 2030

BOENDE

Bo och leva

Hammarö kommun är en attraktiv boendekommun där det alltid är nära till
skärgården, naturen, rekreation och god service. Som invånare har du
möjlighet att välja mellan en stor variation på bostäder och omgivningar
beroende på tid i livet och intressen. I Hammarö erbjuder vi nya lösningar för
en enklare vardag.

Det finns utrymme för både bebyggda områden och mer orörda platser där
man kan ströva och uppleva vår gröna ö.

- Kommunens översiktsplan är styrande för kommunens fysiska utveckling 
och säkerställer en helhetssyn vid planering.

- Det ska vara möjligt att i olika åldrar och i olika skeden i livet ha ett bra 
boende.

- Vårt centrum ska vara levande och upplevas som en trygg och trevlig 
mötesplats.
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Det är av stort värde för människors välbefinnande att under sin fritid ha
möjligheter att odla sina intressen. Det kan vara att engagera sig i någon av de
många föreningar som finns nära i kommunen eller att på egen hand utöva
sina intressen. I kommunen finns något för alla, gammal som ung.

Vi erbjuder möjligheter till motion, rekreation och kulturupplevelser.
Hammarö ligger strategiskt som Vänerns hjärta i dess vackra skärgård. Tar
man båten eller kajaken är det nära till stillhet och naturupplevelser i de olika
reservaten. Här finns utrymme och möjligheter för både boende och turister
att utforska vår ö året runt.

- Kommunen stimulerar möjligheterna till en aktiv och varierande fritid.
- Kulturbygden kring Hammarö kyrka med Hammarö Skärgårdsmuseum 

utvecklas. 
- Den regionala kulturplanen följs upp av en lokalt förankrad kommunal 

plan.
- Det organiserade, ideella och 

engagerande föreningslivets 
verksamheter ger förutsättningar 
för livskvalitet för alla.

- Oavsett om du bor på Hammarö 
eller besöker oss ska det vara 
enkelt att nå skärgården och 
strandremsan.

FRITID
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HÅLLBAR UTVECKLING

Utvecklingen i Hammarö ska vara hållbar ur ett socialt, ekonomiskt och
ekologiskt perspektiv. Hammarö är en grön ö, där vi visar omtanke genom att
bygga vårt samhälle kretsloppsanpassat med god resurshushållning, sunda
livsmiljöer, hög andel förnybar energi och en trygg energiförsörjning. I
kommunen erbjuder vi nya lösningar som underlättar en miljösmart vardag
för våra invånare. 

Det är nära till gemensamma mötesplatser. Närheten gör att det är enkelt för
gående, cyklister och trafikanter att tryggt ta sig till och från jobb, skola,
aktiviteter och service. Bilen är därför inte det enda alternativet för vår
livsstil, utan Hammarö är en grön ö med många möjligheter. Bredband
kommer att bli en nödvändig förutsättning för att exempelvis kunna arbeta,
driva företag och utbilda sig. Hammarö Stadsnäts bredband byggt med
fiberkablar är en viktig infrastruktur precis som vägar, vatten och avlopp. 

- Kommunen ska ta vara på och stimulera miljöengagemanget hos 
Hammaröborna. Grön 
framåtanda ska uppmuntras.

- Gång-, cykel- och kollektivtrafik 
ska utvecklas.

- Fler Hammaröbor ska erbjudas 
kommunalt vatten och avlopp.

- Våra unika naturmiljöer ska 
bevaras och utvecklas. 

- Ännu fler Hammaröbor ska kunna ansluta sig till Hammarö Stadsnät.
- Kommunen ska verka för en bättre anslutning till E18 från Hammarö.
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Framgångsrika företag bidrar med framåtanda. Ett positivt företagsklimat
och förenklade kontakter mellan kommun och företag har stor betydelse för
samhällets utveckling. Besöksnäring, fritid och kultur har en viktig roll när
kommunen vill stärka varumärket Hammarö som en bra plats att bo och leva
på. 

- Hammarö kommun ska fortsätta arbetet med att förenkla för 
entreprenörer och företagare i enlighet med kommunens strategier för 
näringslivsarbetet.

- Det påbörjade arbetet med skola - arbetsliv - entreprenörskap ska 
fortsätta och utvecklas.

- Kommunen ska arbeta strategiskt för att ge en positiv bild av Hammarö 
och Karlstadsregionen. 

- Kommunen ska verka för att göra Vänern och skärgården tillgänglig och 
skapa förutsättningar för turism.

ENTREPRENÖRSKAP
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Verksamheter med god kvalitet

All kommunal verksamhet ska genomsyras av omtanke, engagemang och ett
gott bemötande. En ledstjärna för personal i våra verksamheter ska vara att
samverka för goda resultat och positiva upplevelser. Vi ska ta vara på den
lilla kommunens fördelar, där vi har nära till allt och alla. Vi visar
framåtanda och rustar oss för morgondagen. Här på Hammarö ska alla alltid
känna sig välkomna! 

- Det ska vara lätt att komma i kontakt med Hammarö kommun oavsett
ärende.

- Vi ska utveckla våra tjänster utifrån Hammaröbornas behov.
- Alla som arbetar i Hammarö kommun ska alltid använda gåvoprincipen. 

Alla medarbetare tackar för synpunkten eller beklagar vid klagomål. Om 
möjligt åtgärdar vi problemet direkt och lovar att synpunktslämnaren får 
återkoppling.

SERVICE
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Verksamheter med god kvalitet

All kommunal verksamhet ska ha bra kvalitet. Till grund för kvalitetsarbetet
ligger kommunens styrsystem där vi arbetar med ständiga förbättringar.
Framåtanda ska finnas i organisationen. Vi ska ha en förståelse för varför vi
utvärderar och en vilja att göra ännu bättre. Hammaröbornas förväntningar på
kvalitet och effektivitet i verksamheterna ska infrias. Internationell samverkan
ska skapa ett mervärde för invånare och olika verksamheter.

- Det ska finnas system för ständiga förbättringar i våra verksamheter.
- Vi ska arbeta strukturerat och ha ett gemensamt system för att följa upp 

verksamheten med mått som visar på kvalitet.
- Vi ska jämföra oss med andra kommuner och verksamheter vilket leder 

till förbättringar, goda resultat och nöjda Hammaröbor.

KVALITET
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Verksamheter med god kvalitet

Personalen är verksamhetens viktigaste resurs. Genom delaktighet, inflytande
och ett gott och nära ledarskap skapas stolta medarbetare. Vi samverkar och
tar del av varandras erfarenheter och synpunkter för att fortsätta utveckla
Hammarö kommuns framåtanda.

- Vi ska arbeta systematiskt med kompetensutveckling i hela 
organisationen och konkret visa nyttan med förbättringsarbete genom att 
lyfta fram goda exempel.

- Vi ska utforma bra arbetsmiljöer där medarbetarnas kompetens och
engagemang tillvaratas i alla verksamheter.

- Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas som medarbetare och att 
prova nya vägar oavsett var i organisationen man arbetar.

MEDARBETARE
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Demokrati och dialog

För att kommunen ska bli ännu bättre att bo och leva i utvecklar vi ständigt
arbetet med att engagera Hammaröborna i olika frågor. Människors
engagemang och delaktighet i samhällsutvecklingen är en förutsättning för en
fungerande demokrati. Denna nära dialog skapar delaktighet och förankring.

Alla i kommunen ska kunna påverka, inte bara genom att gå och rösta vart
fjärde år, utan också genom att kunna engagera sig i samhällsfrågor på olika
sätt.

- Fler tekniker som möjliggör olika former av medborgardialog ska 
utvecklas.

- Dialogen ska utvecklas till att bättre nå samtliga målgrupper i Hammarö 
kommun i enlighet med kommunens riktlinjer för medborgardialog.

MEDBORGARDIALOG
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Demokrati och dialog

Tillgänglighet handlar om omtanke. I Hammarö kommun ska ingen uppleva
utanförskap. All information och möjlighet till inflytande ska göras tillgänglig
för alla. Det gäller såväl tillgänglighet till information som fysisk
tillgänglighet.

- Informationen ska vara nära och lättillgänglig för alla.
- Vi ska utarbeta stödjande IT-teknik för att möjliggöra jämförelser.
- Kommunen ska utveckla ett kontaktcenter för Hammaröborna – ”en väg 

in”.
- Fysisk tillgänglighet till samtliga offentliga lokaler ska vara en 

förutsättning.

TILLGÄNGLIGHET
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Demokrati och dialog

Hammarö kommun arbetar för att behålla den goda informationsspridning
som finns i kommunen och parallellt utveckla tvåvägskommunikationen. Att
sprida goda exempel på framåtanda, kvalitet och resultat bidrar till att skapa
en stolthet över att vara medarbetare i Hammarö kommun och/eller
Hammaröbo. För att kunna göra egna ställningstaganden och ha möjligheter
att påverka är det en förutsättning att man har tillgång till god information.

- Hammarö kommun ska med hjälp av webbutveckling i en 
medborgaranpassad kommunikationsplattform ligga i framkant gällande 
e-dialog.

- Fler e-tjänster ska göras tillgängliga för Hammaröborna i enlighet med 
kommunens riktlinjer för kommunikation.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
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Hammarö kommun
Mörmovägen 5
Box 26, 663 21 Skoghall

kommun@hammaro.se
054-51 50 00
www.hammaro.se


