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PÅ VÄG MOT 2030

Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i 
juni 2013. Det strategiska programmet anger riktningen och väg-
valen för att nå visionen, och har ett tidsperspektiv på en mandat-
period.

Det strategiska programmet innehåller tre områden; Bo och 
Leva, Folkhälsa och Hållbarhet. Samtliga områden är beroende av 
varandra för att skapa en sammanhållen bild av den strategi vi ska 
använda oss av för att nå vision 2030. Som ett exempel är folkhäl-
sa och planeringen av den fysiska boendemiljön viktiga redskap 
för att nå hållbarhet. Strategiområdena ska läsas som en helhet och 
alla aspekter i strategin måste beaktas i det dagliga arbetet för att 
vi ska hitta vägarna som bär framåt. Det strategiska programmet 
kompletteras även av andra styrdokument, som har betydelse för 
styrningen inom ramen för strategierna.

Alla förtroendevalda och anställda i Hammarö kommun har en 
viktig roll i arbetet utifrån mål, strategier och vision. Alla behövs 
och alla kan bidra och ta ansvar för att förverkliga det strategiska 
programmet och visionen.

Siw Gidlöf  (S)
kommunstyrelsens ordförande





Bakgrund

Hammarö har utvecklats från att vara ett fiskesamhälle, till ett brukssam-
hälle som därefter utvecklats till dagens moderna samhälle. Hammarö 
är idag en attraktiv boendekommun med närhet till natur och skärgård 
och många möjligheter till naturupplevelser. Kulturen har varit och är en 
viktig del i att bygga det moderna, hållbara samhället. Vi måste ta vara på 
det som varit för att kunna ge utrymme för det som är nytt. Hammarös 
kulturbygd är kittet mellan vår historia och det samhälle vi lever i idag. 
Genom kulturbygden lär vi oss om Vänerns betydelse för Hammarös 
utveckling.

Hammarö är en tillväxtkommun, och det ställer stora krav på kommu-
nens service. Den stora utmaningen inför framtiden är att kunna bygga 
ut samhällsservicen i samma takt som tillväxten sker, med samma goda 
kvalitet på det kommunala tjänsteutbudet. Tillväxten får heller inte ske på 
bekostnad av öns vackra, orörda natur som är viktig för rekreation och 
välbefinnande. Att hitta hållbara lösningar är avgörande för att Hammarö 
ska fortsätta utvecklas i samma positiva riktning. 

Strategiområde

BO OCH LEVA



Strategi

Boende
I Hammarö kommun ska man kunna välja mellan en stor variation av 
bostäder beroende på vilken fas i livet man befinner sig i. Samhällspla-
neringen ska utformas så att socialt utanförskap motverkas och naturliga 
mötesplatser över generationsgränser kan skapas. Bebyggelseutvecklingen 
ska ske på ett sådant sätt att unika naturmiljöer bevaras. Orörd natur är 
viktig för att skapa det hållbara samhället. Ny bebyggelse ska huvudsakli-
gen förläggas till den norra delen av ön.

Kommunal service med god kvalitet
Hammarö kommun har verksamheter med god kvalitet, och det ger 
kommunen ett gott rykte. All kommunal service genomsyras av engage-
mang och en vilja att skapa bästa möjliga verksamheter för invånare och 
företag. En kommunal service med god kvalitet är avgörande för ett bra 
näringslivsklimat och för att det ska vara gott att bo och leva på Ham-
marö. Hammarö kommuns verksamheter har toppkvalitet, vilket ger en 
positiv anda i hela samhället. Att vara en attraktiv boendekommun som 
uppmuntrar och utvecklar entreprenörskap och nytänkande i bland annat 
skolan, är kommunens viktigaste bidrag till att skapa goda förutsättningar 
för ett starkt näringsliv.

Arbete
Att ha ett arbete är en förutsättning för att kunna skapa ett gott liv. Möj-
ligheten till förvärvsarbete är avgörande för att Hammarö i fortsättningen 
ska vara en attraktiv boendekommun som dessutom kan erbjuda goda 
förutsättningar för integration. Hammarö kommun ska genom arbets-
marknadsinsatser bidra till den enskildes möjligheter till arbete med egen 
försörjning. Kommunen behöver göra insatser för att kunna rekrytera nya 
medarbetare med rätt kompetens och säkra personalförsörjningen inför 
framtiden. 

Strategiområde

BO OCH LEVA



Strategiområde

FOLKHÄLSA

Bakgrund

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. Utifrån detta övergripande mål har en målstruktur med elva 
nationella målområden utvecklats:

• Delaktighet och inflytande i samhället.
• Ekonomiska och sociala förutsättningar.
• Barns och ungas uppväxtvillkor.
• Hälsa i arbetslivet.
• Miljöer och produkter.
• Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
• Skydd mot smittspridning.
• Sexualitet och reproduktiv hälsa.
• Fysisk aktivitet.
• Matvanor och livsmedel.
• Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Folkhälsomyndighetens elva målområden är tillsammans med  
Värmlandsstrategin viktiga utgångspunkter i folkhälsoarbetet.



Strategi

Folkhälsa är en viktig del i arbetet för att uppnå social hållbarhet. Faktorer 
som är hälsofrämjande finns inom alla tre dimensioner i hållbarhetsbe-
greppet (social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet). För att skapa bra 
förutsättningar för en god folkhälsa bör åtgärder vidtas inom alla tre 
dimensioner.

Hammarö kommuns folkhälsoarbete ska inriktas på ett hälsofrämjande 
och sjukdomsförebyggande arbete för att utjämna skillnader i folkhälsa. 
Utgångspunkten är att alla, oavsett bakgrund, ska ha lika möjligheter till 
trygga levnadsförhållanden och en god hälsa.

Folkhälsoarbetet ska bedrivas över förvaltningsgränser och i bred sam-
verkan med de aktörer i samhället som har en nyckelroll i arbetet med att 
förbättra folkhälsan. Hammarö kommuns roll ska dels vara att samordna 
det övergripande folkhälsoarbetet och hitta samverkansvinster mellan 
kommunen och andra aktörer, och dels att utföra insatser för folkhälsan i 
kommunen.

Strategiområde

FOLKHÄLSA





Bakgrund

Hållbar utveckling och tillväxt måste äga rum på miljöns villkor. En hållbar 
utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att även-
tyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov ¹. 

Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer 
varandra:

Social hållbarhet
Handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 
alla individer får sina rättigheter respekterade. Alla ska på lika villkor erbju-
das en livsmiljö där de kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en 
god hälsa.

Ekologisk hållbarhet
Handlar om att långsiktigt bevara och hushålla med vattnens, jordens och 
ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen 
och människans hälsa.

Ekonomisk hållbarhet
Handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Hållbar arbetsgivare
Till hållbarhetsbegreppet lägger Hammarö kommun även hållbar arbets-
givare, som innebär att medarbetarna är vår viktigaste resurs i arbetet med 
att ständigt utveckla och förbättra de kommunala verksamheterna.

¹ Brundtlandskommissionens definition av hållbar utveckling, WCED 1997, 
Brundtlandrapporten”Our common future”.

Strategiområde

HÅLLBARHET



Strategiområde

HÅLLBARHET
Strategi

Vi ska lämna över ett långsiktig hållbart samhälle till kommande genera-
tioner; ett samhälle som är socialt och ekologiskt hållbart, där ekonomin 
används som ett verktyg för att uppnå det. Vi bygger ett samhälle som 
hushåller med naturen och mänskliga resurser, sluter kretslopp, bevarar 
naturen, skapar sunda livsmiljöer och ger människan god hälsa. Vi ska 
vara en förebild som andra kan lära och inspireras av.

Social hållbarhet
Folkhälsa, jämställdhet och mångfald är viktiga strategiska områden för 
att nå social hållbarhet. Jämställdhet innebär att, så långt det är möjligt, 
arbeta för att skapa lika villkor för kvinnor och män i samhället. Männ-
iskors engagemang och delaktighet i samhällsutvecklingen främjas genom 
att vi fortsätter utveckla våra mötesplatser och motverkar segregation och 
ojämlika livsvillkor i samhällsplaneringen. Socialt ansvar mot omvärlden 
genom rättvis handel och etisk konsumtion ska stärkas i upphandlings- 
och inköpsarbetet.

Ekologisk hållbarhet 
I vår samhällsplanering reducerar vi användningen av resurser från berg-
grunden, såsom olja, metaller och andra mineraler, genom att hushålla 
med naturresurser och använda förnybar energi. Vi kretsloppsanpassar 
för att undvika miljö- och hälsoskadliga ämnen i vår vardag och i naturen. 
Vi bevarar och utvecklar livsuppehållande ekosystem och sunda livsmil-
jöer för samhället och naturen. Naturvården utvecklas för ökad biologisk 
mångfald och attraktivt friluftsliv.



Ekonomisk hållbarhet
Kommunens ekonomi ska baseras på långsiktigt tänkande, med satsningar 
på en samhällsutveckling som stärker ekologisk och social hållbarhet.

Hållbar arbetsgivare
I Hammarö kommun har vi arbetsplatser där medarbetarna trivs, har goda 
arbetsvillkor och möjlighet att växa och utvecklas. Tillsammans skapar 
vi en kultur där vi visar omtanke, främjar delaktighet och känner stolthet 
över att arbeta i Hammarö kommun. 

Hammarö kommuns ledare har tillit till sina medarbetare i arbetet med att 
skapa största möjliga värde för invånarna. I ledarskapet ingår att inspirera, 
utmana och stödja medarbetarna i att ständigt finna och utveckla nya väg-
ar för att verksamheten ska vara i framkant. Det ska vara spännande och 
stimulerande att arbeta i Hammarö kommun.

Att vara anställd i Hammarö kommun innebär att ständigt hitta nya sätt 
att förbättra verksamheten. Innovativa idéer och arbetssätt ska efterfrågas 
och uppmuntras.

I begreppet hållbar arbetsgivare ingår även att hitta proaktiva, långsiktiga 
och innovativa lösningar för att säkra personalförsörjningen inför framti-
den. 

Strategiområde

HÅLLBARHET
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