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§ 14 2017.378 KS

Vision 2040
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 14 november 2016, § 215 att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra projekt Alingsås Vision 2040.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 24 maj 2017, §
93 att hänskjuta beslut om Vision 2040 till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 29 maj 2017, § 99 att
återremittera ärendet till arbetsutskottet för fortsatt politiskt beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 mars 2018 lämnat följande yttrande:
Under 2 000-talet har Alingsås utveckling drivits av två långsiktiga visioner om
vardera 10 år. Alingsås kommun har under 2017 antagit strategiskt viktiga
planeringsdokument, däribland Tillväxtprogrammet. Dessa planeringsdokument löper
under 10 år. Då visionen är den yttersta ledstjärnan och de strategiska
planeringsdokumenten ska förankras i visionen har en längre tidshorisont bedömts
som lämplig. Den nya visionen har därför år 2040 som målpunkt.
Visionsprocess:
En bred dialogprocess har genomförts under våren och sommaren 2017 enligt
uppdrag.
Tre olika dialogformer har gett en bred förankring:
a) Sex workshops och en storträff med ett brett urval av representanter i
lokalsamhället: politiken, näringslivet, kommunala tjänstemän, föreningslivet,
myndigheter samt ungdomar. Totalt har ca 200 personer bidragit med
visionshörnstenar och skrivit var sitt ”brev från framtiden” med ett stort antal idéer om
Alingsås i framtiden.
b) Öppna dialogmöten har, efter annons i lokalpressen, hållits vid Servicekontoret i
Sollebrunn samt vid Attraktiva Alingsåsmässan i Alingsås. Ett antal besökare har
kommit upp med idéer vid dessa möten.
c) Via sociala media har information om visionsarbetet legat ute på Facebook. Via
kommunens hemsida har ett digitalt dialogverktyg funnits där allmänheten kunnat
tycka till om Alingsås framtid i form av ”framtidsvykort” eller långsiktiga förslag. Ett
antal idéer har inkommit denna väg.
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Ett engagerande och gediget material har framkommit med många olika idéer.
Idéerna har haft ett antal tydliga riktningar. Dessa inriktningar har av
kommunledningskontoret sammanställts till fem fokusområden enligt nedan:
Experimentellt – till exempel högskolesatsning, entreprenörskap, kreativitet,
experimentstad, innovativitet.
Omställning – till exempel självförsörjning, smartare infrastruktur, minskat avtryck på
miljön.
Tillsammans – till exempel nya mötesplatser, tillsammans landsbygd & stad, tät
samverkan mellan offentlighet, privat och föreningsliv.
Livskvalitet – till exempel vänligt, kärleksfullt, friskast i Sverige, aktiva, alla
generationer tillsammans.
Vackra miljöer – till exempel värna om stadskärnan och den vackra arkitekturen,
kulturmiljön, sjöarna, låt naturen ta plats.
Själva visionen för Alingsås består av tre delar:
1. En huvudtext - visionstext
2. Fem fokusområden som pekar ut de prioriterade inriktningarna för att uppnå visionen
3. En litterär och visuell berättelse som skapar engagemang och känsla: ”Berättelsen
om framtidens Alingsås”

Huvudtexten är essensen av vad Alingsås vill vara år 2040, en framtidsbild som
lockar och utmanar. Den är kort och tydlig för att kunna fångas upp av alla.
För att låta visionen få kraft i hela samhället tas fem fokusområden fram som
tydliggör de särskilda inriktningar som fokus bör ligga på för att nå Vision 2040.
Genom fokusområdena kan alla som vill, på sitt sätt koppla an och bidra till att uppnå
visionen. Fokusområdena skapar en tydlighet.
Brevet från framtiden, blir en visuell och berättande sammanfattning av inkomna
idéer, vilket ger möjlighet att mer utförligt kommunicera ut budskapet/berättelsen om
Alingsås nya vision i alla mediala former: i text, i bild, i film, i musik. Den skapar
igenkänning och stolthet för alla som bidragit och de som får höra om den nya
visionen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 mars 2018, § 20.
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Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Vision för Alingsås 2040 antas enligt följande lydelse:
Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd.
Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.
2. Tillsammans med visionstexten antas fem fokusområden som skall kommuniceras
tillsammans med vision 2040. Fokusområdena pekar ut de områden
som är särskilt viktiga i strategin för att uppnå vision 2040.
De fem fokusområdena är
-Vackra miljöer
-Livskvalitet
-Experimentlust
-Omställning
-Tillsammans
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag utarbeta ett ”Brev från framtiden” på visionstemat.
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