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Västerviks kommun – Livskvalitet varje dag 
Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. 
Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet 
och stolthet över att leva, arbeta och bo. 
 
Så här skapar vi livskvalitet varje dag till år 2030: 

Samverkan och innovation – för en tryggad välfärd 
Våra demografiska och geografiska förutsättningar innebär att allt färre medborgare 
ska försörja allt fler i en relativt gles region långt ifrån de expansiva storstäderna. 
Detta ställer särskilda krav på innovation, samverkan samt smarta och hållbara 
lösningar för vår kommunala verksamhet. För att behålla en tryggad välfärd med 
bra skola, vård och omsorg som ger livskvalitet varje dag behöver kommunen en 
ekonomi i balans, professionella ledare och medarbetare. Tillsammans förstår vi 
och tar oss an framtidens utmaningar. 
 
Prioriterade inriktningsområden till 2030: 

• Ökad samverkan inom kommunen och samverkan med andra kommuner. 
• Ökad samverkan mellan kommun, näringsliv, medborgare och ideella 

krafter.  
• Ökat antal innovativa lösningar för hållbar samhällsbyggnad. 

 

Kommunikationer – Närmare varandra och 
omvärlden 
Det är långt till större städer och vi behöver till viss del utvecklas på egen hand. För 
att få en gynnsam utveckling behöver vi också kunna ta del av och kommunicera 
med omvärlden både fysiskt och digitalt. Vi jobbar ständigt för att förbättra 
kommunikationerna med kortare restider inom och utanför kommunen, en hållbar 
och tillgänglig kollektivtrafik samt en bra och heltäckande digital infrastruktur. 
Detta skapar möjlighet till en utvidgad arbetsmarknadsregion. Förbättrade 
kommunikationer skapar livskvalitet och bygger förutsättningar för fortsatt 
utveckling på kort och lång sikt. 
 
Prioriterade inriktningsområden till 2030:  

• Förkortade restider och goda pendlingsmöjligheter inom kommunen, och 
även till och från kommunen.  

• Väl fungerande, tillgängliga och hållbara kommunikationer såväl på land 
som på vattnet. Detta gäller både kollektivtrafiken och den fysiska- och 
digitala infrastrukturen. 
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En attraktiv och trygg kommun där människor vill 
bo, jobba och leva 
Västerviks kommun erbjuder ett attraktivt boende och livskvalitet nära natur och 
skärgård. För att möta upp mot framtida utmaningar behöver vi ett brett utbud av 
arbeten och möjligheter till stimulerande och varierad fritid. Vår goda service, bra 
bemötande och professionalitet skapar delaktighet och gemenskap. För att lyckas 
skapar vi en starkare vi-känsla i hela kommunen som präglar samverkan mellan 
kommun och medborgare, mellan land och stad samt inom näringslivet. Genom att 
skapa en attraktivare och mer händelserik kommun för våra invånare får vi också en 
intressant och roligare kommun för de som besöker oss. 
 
Prioriterade inriktningsområden till 2030: 

• Skapa en attraktiv och trygg kommun med bred service vars främsta uppgift 
är att finnas till för sina medborgare. 

• Professionellt bemötande och service som genomsyrar hela 
kommunorganisationen. 

• Breddat utbud av bostäder som ger alla möjligheter till ett bra boende i hela 
kommunen. 

• En starkare vi-känsla som präglar samarbetet inom hela kommunen. 
• Det goda ledar- och medarbetarskapet skapar attraktiva arbetsplatser och 

goda ambassadörer. 
 

Vi visar vägen mot en hållbar miljöutveckling  
En god miljö med rent vatten, hållbar dricksvatten- och energiförsörjning, frisk luft 
att andas och en levande natur är en viktig del av vår livskvalitet. Vi tar klimathotet 
på största allvar och använder miljövänliga alternativ och giftfria kretslopp i stort 
och smått. Vi är en Ekokommun som visar vägen, ställer krav på och utbildar våra 
företag och invånare för att minska miljöpåverkan. I Västerviks kommun är vi 
särskilt beroende av att ekosystemen i Östersjön är i balans. Vi behöver investera 
ytterligare i miljöteknik och bättre främja ett hållbart företagande vad gäller 
tillverkningsindustri, gröna näringar och i tjänstesektorn. I första hand väljer vi 
miljövänliga, lokala alternativ som också bidrar till en cirkulär ekonomi med lokala 
kretslopp. Så visar vi vägen mot ett hållbart samhälle. 
 
Prioriterade inriktningsområden till 2030: 

• Vi använder förnyelsebara energiformer och byggnadsmaterial med hög 
energieffektivitet. 

• Våra ekosystem är livskraftiga och vi har utvecklat giftfria kretslopp. Det 
som produceras kan användas, återanvändas eller återvinnas med minsta 
möjliga resursförbrukning och miljöpåverkan. 

• Vi är drivande i det gemensamma arbetet att skapa och bevara en levande 
Östersjö med ekosystem och livsmiljö i balans. 
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• Genom kunskapsutveckling, miljöteknik, och nytänkande har 
förutsättningar utvecklats för lokala företag baserade på förnybara råvaror. 
Detta bidrar till utvecklingen av en cirkulär ekonomi. 

Ett näringsliv i tillväxt i en hållbar kommun 
Vi har vår natur, vår kunskap och kreativitet som främsta resurser. Det möjliggör 
en växande besöksnäring och ett entreprenörskap som bildar ett varierat, hållbart 
och välmående näringsliv. För att ytterligare höja innovationsnivån och 
entreprenörskapet samarbetar vi med högre utbildning och forskning vid flera av 
landets högskolor och universitet. Vid sidan av näringslivet måste det även finnas 
en stark och välmående offentlig sektor med hög kompetens och ett engagerande 
ledarskap och professionella medarbetare. Västerviks kommun behöver en bred 
arbetsmarknad som matchar många olika typer av kompetenser som välkomnar alla 
typer av människor. 
 
Prioriterade inriktningsområden till 2030: 

• En kreativ kommun med ett hållbart och varierat näringsliv, hög 
sysselsättningsgrad, god tillväxt, tillgång till kompetenta medarbetare. 

• Här är det attraktivt och enkelt att starta, driva och utveckla företag.  
• Vi tar tillvara och utvecklar de unika möjligheterna som finns inom 

kommunen för att främja besöksnäringen, och tryggar en god tillgänglighet 
till natur och skärgård. 

• Utvecklad samverkan mellan destinationer inom kommunen och i 
närområdet. 

 

Utbildning och kompetens i toppklass 
Förskola, skola och fortbildning är kommunens viktigaste verktyg för att säkerställa 
framtidens kompetensförsörjning och skapa välmående, framgångsrika medborgare, 
företag och arbetsplatser. En bra och trygg förskola och skola ger lust att lära samt 
livskvalitet för både barn och föräldrar, men också för alla andra som bor i 
kommunen. Västerviks kommun ska ligga i topp vad gäller kvalitet på utbildningen. 
Det ska mätas både i resultat och i hur barn, elever och föräldrar upplever våra 
verksamheter. Bättre möjligheter måste också ges till vidare studier på alla nivåer 
under hela livet. 
 
Prioriterade inriktningsområden till 2030: 

• Genom att alla barn, elever och studerande känner lust att lära och når 
målen tar vi ansvar för kommunens framtid och utveckling. 

• Vi främjar det livslånga lärandet genom att vi har utbildning och 
fortbildning i toppklass, där hänsyn tas både till individens och till de lokala 
och regionala arbetsgivarnas behov. 

• Genom nära samverkan med högskolor och universitet ges möjligheter att 
studera vidare inom de flesta områden utan att behöva flytta.  
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En rik och varierad kultur och fritid 
Livskvalitet är också att utvecklas och stimuleras genom ett brett kultur- och 
fritidsliv. Det är viktiga motorer i besöksnäringen och inte minst för 
kommuninvånarnas välbefinnande och utveckling. Kultur föder öppenhet, 
kreativitet och innovation, som på sikt stärker kompetensen på många plan, både 
privat och i arbetslivet. Kultur tillsammans med ett öppet idrotts- och föreningsliv 
främjar också integration, delaktighet, nyföretagande och i övrigt en demokratisk 
utveckling. Vi uppmuntrar och stöttar våra ideella krafter i deras insatser. 
 
Prioriterade inriktningsområden till 2030: 

• Vi har ett rikt kultur- och föreningsliv med många goda mötesplatser för 
både barn, ungdomar och vuxna.  

• Det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter, kultur och nöjen hela året i 
hela kommunen. 

 

Alla är delaktiga och känner trygghet 
Västerviks kommun visar vägen genom att ligga i framkant vad gäller integration, 
jämställdhet och likabehandling. Det är en förutsättning för demokratin och 
säkerställer livskvalitet varje dag för alla kommuninvånare. Vi har också 
informationsytor, trygga mötesplatser och arenor som skapar delaktighet i 
kommunens utveckling. Vi verkar för att skapa trygga kommuninvånare som alla 
har likvärdiga möjligheter att utvecklas och verka till sin fulla kapacitet. 
 
Prioriterade inriktningsområden till 2030: 

• God tillgång till information och mötesplatser i kommunen som bidrar till 
ett stort engagemang i kommunens utveckling. 

• Vi har trygga kommuninvånare som alla har likvärdiga möjligheter att 
utvecklas och verka till sin fulla kapacitet. 

• Ett gott integrationsarbete som skapar delaktighet och samhörighet. 
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