Strömstads kommun
Vision 2030 med långsiktiga mål
Kommunfullmäktige antog i april 2016 en ny vision och långsiktiga mål för
utvecklingen i Strömstads kommun.
Visionen är resultatet av en öppen process där ideér, förslag och synpunkter på framtidens
Strömstad bakats samman till en framtidsbild. Resan startade redan 2015 med dialogmöten
för medborgare, näringsidkare och föreningsaktiva. Därefter har tjänstemän och politiker
bearbetat materialet.

Vision 2030
Strömstad – attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet.
En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass!

Utgångspunkt för visionsarbetet
Strömstad har en unik position som tillväxtkommun i Västra Götaland, som mötesplats vid
EU:s yttre gräns och som knutpunkt mellan Oslo och Göteborg. En natur med internationell
dragningskraft, en attraktiv småstadsmiljö och våra mindre samhällen är viktiga tillgångar.
Fortsatt befolkningsökning, högre utbildningsnivå, god kompetensförsörjning och ett varierat
näringsliv skapar förutsättningar för bibehållen service och goda livsvillkor. En dynamisk
gränsregion, fronten mot Västerhavet och en hållbar utveckling ger energi till både
företagsamhet och föreningsliv.
År 2030 bor 16 000 personer i Strömstads kommun. Möjligheter till ett rikt friluftsliv i
vardagen, ett spännande kulturliv och bra service är starka motiv för att flytta hit.

Verksamhetsidé
Strömstads kommun är en aktiv aktör i utvecklingen av samhället. Vi svarar upp mot
kommuninvånarnas behov och eftersträvar samverkan med både offentliga, ideella och
privata aktörer.

Övergripande mål
•
•

2030 har Strömstad 16 000 invånare
2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun

Vägen mot övergripande mål och vision ska präglas av:
•
Ökat invånarengagemang
•
Effektiv ekonomisk och ekologisk hushållning
•
God social hållbarhet
•
Offensivt samhällsbyggande
Den önskade utvecklingen för kommunen beskrivs i sex utvecklingsområden med mål
per område;
•
Barn och utbildning
•
Stöd och omsorg
•
Uppleva och göra
•
Bygga, bo, miljö
•
Trafik och infrastruktur
•
Näringsliv och arbete

BARN OCH UTBILDNING

Lära för livet – alla ska lyckas i skolan
År 2030 är den barnomsorg och utbildning vi erbjuder fortsatt en viktig tillväxtfaktor.
Allt fler väljer att bo i Strömstad för att ge barn och ungdomar goda uppväxtvillkor och
en bra utbildning.
Individen står i centrum, det finns förutsättningar för alla att lyckas i skolan. Alla elever når
kunskapsmålen. Vi har integrerat barnperspektivet i alla verksamheter och erbjuder en
likvärdig och inkluderande skola och förskola.
Skolan har en tydlig profil mot hållbar utveckling. Biblioteksverksamheten, skolbiblioteken
inkluderat, bidrar till folkbildning och understödjer distansundervisning.
Digitaliseringen har gjort det möjligt att erbjuda mer specialiserade gymnasie- och
vuxenutbildningar. Vi erbjuder utbildningar och kompetens som efterfrågas av näringslivet.

Långsiktiga mål
•
•

2030 rankas Strömstads förskolor och skolor bland landets bästa.
2030 erbjuder Strömstad ett attraktivt utbud av gymnasieutbildningar liksom
eftergymnasial utbildning.

STÖD OCH OMSORG

Det goda livet – hela livet
År 2030 finns ett bra och varierat utbud av stöd och service för alla åldersgrupper.
Det känns tryggt att leva i hela Strömstads kommun.
Meningsfulla livssammanhang, satsningar på folkhälsa och möjligheter till en aktiv
fritid förebygger behovet av stöd och omsorg. Insatser för sysselsättning och mer
delaktiga medborgare lägger grunden för trygghet, jämlik hälsa och välbefinnande
liksom för ett värdigt åldrande. Natur- och kulturupplevelser är viktiga inslag för god
livskvalitet. Olika former av boende erbjuds, gärna i områden där åldersintegrerade
miljöer skapas.
Satsningar på inkludering av medborgare med utländsk bakgrund har berikat
lokalsamhället. Entreprenörer och ett mångkulturellt föreningsliv breddar
serviceutbudet. De bidrar också till ökad sammanhållning och en meningsfull fritid för
alla.

Långsiktiga mål
•
•

2030 upplever Strömstads invånare att de har en god tillgång till vård i närmiljön
2030 erbjuder Strömstad ett varierat utbud av stöd- och serviceformer för att möta
olika behov under livet

UPPLEVA OCH GÖRA

Där natur och kultur möts
2030 är Strömstad en mötesplats för natur- och kulturupplevelser. Natur- och
kulturarvet är vårt signum och grunden för vår attraktivitet.
Hälsa- och kurortskonceptet har förstärkts med en profil mot ett aktivt friluftsliv.
Nationallandskapet i norra Bohuslän är välkänt och högt värderat av invånare och besökare.
Strömstad och Kosterhavet är en hållbar destination, efterfrågad på en internationell
marknad. Här trivs både boende och besökare. Andelen besökare som kommer hit för att
uppleva naturen, kust och skärgård har ökat. Besöksnäringen består av både småskaligt
företagande och av större anläggningar. Vi har sammantaget stor kapacitet i fråga om
boende och arenor. I kombination med bra förbindelser med Oslo och Göteborg är Strömstad
attraktivt som plats för kultur-, sport- och nöjesarrangemang.
En inbjudande stadskärna är samlingspunkt för en mångfald av kulturella uttryck. Vi är kända
för högkvalitativa kulturevenemang. Föreningslivet speglar den mångfald som finns i
lokalsamhället.

Långsiktiga mål
•
•

2030 har Strömstad en levande stadskärna med ett stort och varierat utbud av
mötesplatser
2030 är Strömstad en välkänd arrangör av sport- och kulturarrangemang

BYGGA, BO OCH MILJÖ

Plats för alla – på naturens villkor
År 2030 har Strömstad befäst sin position som Bohusläns mest internationella
småstad. Här bor 16 000 invånare, inflyttning har skett till både tätorten och till alla
kommundelar.
Vi värderar naturtillgångarna högt med siktet inställt på god hälsa och attraktivt boende. Vi
levererar mer förnybar energi till elnätet än vad vi förbrukar.
En attraktiv bomiljö och bra kommunikationer, fysiska och elektroniska, lockar
kunskapsföretag till kommunen. Vi planerar och utvecklar stadskärnan med hänsyn till
kulturmiljövärden och stadens historia. En levande landsbygd med livskraftiga
lokalsamhällen och en levande skärgård stärker kommunens attraktionskraft. Våra ungdomar
flyttar i högre grad tillbaks för att ge sina barn goda uppväxtvillkor.
Vatten i öst och väst sätter sin prägel på stadsbilden. Strömstad är den grön-blå staden där
Kosterhavet och frisk natur ger goda förutsättningar till ett hälsosamt liv.

Långsiktiga mål
•
•

2030 finns ett varierat utbud av bostäder i olika upplåtelseformer för alla åldrar.
2030 är miljökapitalet[1] intakt, vi hushåller med naturresurser och värnar den
biologiska mångfalden.

[1] Miljökapital är ett beräknat monetärt värde på befintliga naturresurser och deras
avkastning/tjänster

TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

Hållbara transporter – effektiva förbindelser
2030 märks vårt fossiloberoende tydligt i trafik och infrastruktur. Vi är på god väg att
bli fossilbränslefria. Kollektivtrafiken är anpassad till behovet och invånarna i
kommundelarna reser i högre utsträckning kollektivt till arbetsplatser i tätorten.
Våra invånare har goda förutsättningar att arbeta på orter inom Fyrbodal och Östfold, men
även i Oslo och Göteborg. Höghastighets-it kan användas av alla. Arbetsgivare och skolor
utnyttjar möjligheter till kompetensutveckling via it liksom teknik för resfria möten.
Det finns goda möjligheter att resa hit och förflytta sig inom området med hållbara
transporter. Vi har en ren kustsjöfart utan klimatpåverkan. Vår hamn är en attraktiv
destination för fritidsbåtar och sjöfart. På Bohusbanan går fler och snabbare tåg. Miljökraven
har gjort det samhällsekonomiskt motiverat att frakta gods via järnväg till Norge istället för på
väg.

Långsiktiga mål
•
•

2030 är Strömstad ett lättillgängligt besöksmål och pendlingsmöjligheterna till och
från andra arbetsmarknader är goda
2030 erbjuder Bohusbanan effektiva persontransporter. Banan är rustad med sikte på
godstransporter till Norge

NÄRINGSLIV OCH ARBETE

Tillväxt med platsen i centrum
År 2030 står det lokala näringslivet på en bred bas. Kommunen Strömstad, med sina
naturvärden och fina bomiljö, är navet i utveckling av både företagsamhet, fritid och
familjeliv.
Handel och besöksnäring är fortsatt viktiga näringsgrenar. Andelen kunskapsföretag har
ökat. Fler har också sin utkomst via företagsamhet på landsbygden.
Möjligheterna till distansarbete är goda i hela kommunen. Vi har Västsveriges lägsta
arbetslöshet och utnyttjar närheten till Norge liksom vår position som kommun vid EU:s yttre
gräns. Det är enkelt och självklart för företag att etablera sig i Strömstad.
Vi vårdar och utvecklar vårt marina arv. Fiskenäringen är stark, vi har Sveriges miljöbästa
skaldjursfiske. Fler näringar utöver fisket drar nytta av det friska Kosterhavet.

Långsiktiga mål
•
•

2030 har Strömstad ett varierat näringsliv med en högre andel kunskapsföretag.
2030 är Strömstad fortsatt attraktivt för inflyttning liksom för etableringar på sträckan
Oslo-Köpenhamn.

