
Vision Lysekil

2030 

U
T

K
A

ST
 



Vision Lysekil 2030 
”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som  

kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar  
mötesplats och ledande inom maritima näringar.” 

För att kunna styra en segelbåt dit man  
vill måste man först veta vart man vill.   
På samma sätt är det med en kommun att nå. F

och därför har vi arbetat fram en vision som 
 Visionens roll är att inspirera och ta ut rikt  

ningen – den ska vara ambitiös men inte omöjlig  
 okus ligger på det som är viktigast, det vi 

 kan påverka, det som är unikt och det som utmanar. 
beskriver vad vi vill ska känneteckna Lysekils  Visionen blir ett viktigt verktyg, en ständig  
kommun i framtiden. ledstjärna, när vi i kommunen fattar beslut om  

”Vi” är kommunens politiker och tjänstemän  hur vi satsar våra gemensamma resurser. Men  
som tagit hjälp av svar från enkäten Lysekil  den avgörande faktorn för om vi ska nå visionens  
2030 som genomfördes under 2016. Circa 350  önskade läge är vi själva: du och jag och alla andra  
intresserade personer ur alla led – unga och  som bor och verkar i Lysekil. Tar vi gemensamt  
gamla, män och kvinnor, kommunens personal,  ut kursen och arbetar tillsammans finns det inga  
aktiva inom näringslivet – har bidragit med syn- gränser för vad som är möjligt. Lysekil har fantas
punkter på hur man vill se sitt Lysekil utvecklas. tiska resurser för att möta framtidens utmaningar! 
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Lysekil – det hållbara samhället 
Vi ställer om till ett hållbart samhälle där det lokala 
och förnyelsebara är vårt förstahandsval – vi vågar 
satsa på vågorna, vinden, solen och jorden som ger 
oss energi och tillgångar. Vi värnar det unika i vår 
natur och står upp för kulturen – vi vågar uppskatta 
dess värden och möjligheter. 

Lysekil – det attraktiva 
samhället året runt 
Lysekil är en attraktiv plats som erbjuder livs
kvalitet. Vi tar till vara vårt unika läge med havet 
ständigt närvarande. Vi har balans i tillvaron men 
bejakar samtidigt kontraster – vi väger in kustsam
hällets årsrytmer, olika miljöer och möjligheter. 

Lysekil – kreativitet 
och framtidstro 
Vi känner stolthet över vår kommun, vår historia 
och tror på framtiden – vi gör vågen för människors 
och företags kreativa initiativ. Vi är en kommun 
med växtkraft, såväl i stadskärnan som i de mindre 
samhällena och ute på landsbygden. 

Lysekil – den självklara 
mötesplatsen 
Vi är öppna för nya intryck och nya människor. 
Tillit och tolerans är honnörsord – vi vågar se 
varandra, mötas och utvecklas. Lysekil är känt 
för sitt goda värdskap, spännande aktiviteter och 
evenemang som lockar besökare året runt. 

Lysekil – ledande inom 
maritima näringar 
Vi satsar på det som finns i, vid och på havet 
– vågor inspirerar oss. Ledande aktörer inom 
forskning, utveckling, utbildning och företagande 
inom den maritima sektorn ser det som en 
självklarhet att finnas i Lysekil. 
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 Vision och värdegrund för Lysekils 
kommun – en del av styrmodellen 
Enligt Lysekils kommuns styrmodell utgör 
visionen och värdegrunden tillsammans  
med kommunala och statliga styrdoku- 
ment grunden för verksamheternas uppdrag. 

Visionen ska vara en ledstjärna som hjälper 
oss att gå åt samma håll. Den ska ge inrikt-

ning och energi för utvecklingsarbetet  
och visa vägen till en bättre verksamhet  
och ett bättre Lysekil. 

Vår värdegrund – Öppet, Enkelt och  
Värdigt – anger de önskvärda förhållnings- 
sätt som ska genomsyra verksamheten. 

Tyck till:  Vad säger du själv om ditt Lysekil 2030? Det är aldrig försent att vara  
med att påverka. Hör gärna av dig med dina tankar och idéer till registrator@lysekil.se. 

Besöksadress: Kunsgatan 44–46  |  Lysekils Kommun 453 80 Lysekil  |  0523 61 30 00  |  www.lysekil.se 
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