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inte minst framför mig Lilla Edets rika 
föreningsliv, som drivs av en mängd ideella 
krafter. Det engagemanget ska lyfta vår 
kommun och kommunen ska uppmuntra 
positiv initiativkraft och medborgarnas 
inflytande. Exemplet med badhuset som i 
många år drevs av badhusföreningen. I kom-
munen har vi startat en medborgarservice 
för att underlätta kontakterna mellan Lilla 
Edets invånare och politiker och tjänste-
män. Vi har samlat vår organisation i nya 
kommunhuset, mitt i stadskärnan, för att 
ytterligare tydliggöra och underlätta för 
medborgarna. På de nu initierade befolk-
ningsmötena ute i kommunen ska vi disku-
tera hur vi tillsammans kan öka tryggheten.

Lilla Edet samarbetar över gränserna. Vi 
ska uppmuntra nätverksbyggande på alla 
plan och finna fasta samarbetspartners. Vi 
är en liten kommun som har samma lagkrav 
på oss som de större kommunerna. För att 
klara uppdraget har vi omorganiserat oss 
– försökt lämna stuprörsorganisationen 
– slagit ihop förvaltningar och skapat en 
funktionell organisation. Inom ”SOLTAK” 
- ett samverkansarbete mellan kommunerna 
Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale 
och Kungälv - arbetar vi utifrån ett produk-
tionsperspektiv för att effektivisera vårt 
arbete och vår service till medborgarna. 
Vi delar rutiner och kompetenser för all-
mänhetens bästa.  Ett bra exempel är att 
miljökontoren sommaren 2010 alltid hade 
tillgång till alla kompetenser i regionen.

Inom området Attraktiv livsmiljö – goda 
boenden gör vi en särskild satsning på att 
marknadsföra Lödöse som attraktiv och 
naturnära bostadsort längs älven. Totalt 
planeras det för över 850 nya bostäder i 
hela kommunen – vi har en annalkande 
byggboom runt hörnet, inte minst i Lödöse.  
Miljö- och naturarbetet i kommunen är 
traditionellt starkt med härliga vandrings-
leder, laxfiske och bad. När Naturskydds-
föreningen granskar Sveriges kommuners 
klimatarbete rankade man Lilla Edet på 9 
plats av Sveriges förortskommuner. Lilla 
Edet fick även Gröna bilisters pris som Bästa 
småkommun 2010 för ett föredömligt arbete 
för att minska bilismens miljöpåverkan.

Vi får goda kommunikationer. Kommunen 
har under många år arbetat tillsammans 
med de olika trafikverken för att få en så 
bra infrastrukturlösning som möjligt för 
invånarna i Lilla Edets kommun bland annat 
baserat på återkommande resvaneundersök-
ningar. Resultatet av det ser visar sig. Nu 

En vision får aldrig vara tomma tju-
siga formuleringar eller innehållslösa 
floskler. En vision ska peka ut den rikt-
ning som verksamheten ska arbeta efter. 
Tydligt visa åt vilket håll vi ska gå.

Behöver Lilla Edets kommun en vision? 
Absolut, hävdar jag. Vi har en genuin strä-

van att utveckla vårt arbete i kommunen 
med att erbjuda relevanta och kostnadsef-
fektiva tjänster till våra medborgare. Den 
kvalitetsutveckling kan vi endast åstad-
komma om vi vet var vi är på väg. När-
mar vi oss målet? Gör vi rätt saker?

2006 antogs Lilla Edets nya vision. 
Detta efter en lång process där vi be-
sökte olika kommundelar och höll öppna 
möten för att diskutera visionens inne-
håll. Utgångspunkten var frågeställ-
ningen: Vad är vi stolta över 2020? 

Ur dessa kreativa och i sig inspirerande 
samtal utkristalliserades fyra nyckelord som 
ska känneteckna Lilla Edets kommun 2020: 

• Växtkraft
• Välbefinnande
• Stolthet
• Identitet
För att närma oss visionen har fullmäk-
tige identifierat sex strategiska områden 
som ska fungera som en hävstång: Med-
borgarkraft, Samarbete över gränserna, 
Attraktiv livsmiljö – goda boenden, Goda 
kommunikationer, Rätt kommunal ser-
vice och Högre utbildningsnivå.

Visionen präglar i allra högsta grad vårt 
dagliga arbete i kommunen via vårt gemen-
samma styrsystem. När budgeten tas fram 
i mål- och resursberedningen är arbetet 
knutet till våra strategiska mål. Likaså när 
budgeten skalas 
ner till mål ute i 
verksamheterna 
är de kopplade till 
våra strategiska 
områden. Allt vi 
gör och alla våra 
mål ska konkret 
kopplas till vår 
Vision 2020: Växtkraft, Välbefinnande, 
Stolthet och Identitet. Hela organisationens 
energi ska kanaliseras åt samma håll.

Vad har då hänt hitintills?
När jag tänker medborgarkraft ser jag 

Visionen ger konkreta resultat
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LEDARE

byggs nya E45:an, motorvägen 
mellan Göteborg, Lilla Edet och 
Trollhättan. Samtidigt etableras 
dubbelspårig järnväg mellan 
Göteborg och Vänersborg, där 
Lödöse får en helt ny pendeltåg-
station. Vi närmar oss Trestad 
och Göteborg. Göteborg och 
Trestad närmar sig Lilla Edet.

Vad menar vi med rätt kom-
munal service? Jo, det ska inte 
kosta mer än det smakar och vi ska 
därför ha ordning och reda i våra 
avtal och i vår ekonomi. De senaste 
åren har vi haft positivt resultat. 
Vi ska handskas väl med 
våra gemensamma 
skattemedel och 
invånare, 
företagare 
och om-
värld ska 
kunna lita 
på oss att 
vi uppträ-
der korrekt 
och profes-
sionellt 
som samar-
betspartner. 
Vi gör rätt, 
helt enkelt. 

Slutligen 
är högre 
utbildnings-
nivå vår sista 
hävstång i 
visionen. Lilla 
Edet ligger 
traditionellt på 
en låg utbild-
ningsnivå därför 
vill vi väcka 
lusten till läran-
de. Cirka nio 
procent av den 
vuxna befolk-
ningen har 
idag efter-
gymnasial 
utbildning. 
Det vill vi 
ändra på. 
Lilla Edet 
växlar från att 
ha varit en bruksort till att vara naturnära 
förstadskommun till Göteborg. Vi vill locka 
till oss välutbildade barnfamiljer och vi gör 
en exceptionell och bred satsning på att skapa 
– ”En attraktiv skola med goda resultat”. 

Den tidning du nu håller i handen är fylld 
av flera goda exempel på hur vi konkret 
arbetar efter vår vision. Tillsammans 
levererar vi resultat för att alla invånare 
i Lilla Edets kommun ska känna sig som 

            Allt vi gör och alla våra mål ska 
konkret kopplas till vår Vision 2020: 
Växtkraft, välbefinnande, stolthet och identitet” stolta ambassadörer för vår kommun.

Bor du inte här – besök oss gärna – det 
kan vara starten på ditt nya liv.

Johan Fritz
kommunchef

johan.fritz@lillaedet.se

www.tidning.net

Lilla Edets visionstidning

�

Lilla Edets visionstidning

www.lillaedet.se

Lilla Edets visionstidning 20�0/20��
Ännu en tidning från

UppsvingVisioner och reportage om Lilla Edets kommun

Kämpaglöd i Lilla Edet– se sidorna 20-22 –

Entreprenören Helene skapar växtkraft– Se sidan 6 – Lilla Edets skolor utvecklar stolthet– Se sidorna �6-�8 –

Pernillas nöje är Didriks välbefinnande– Se sidan �2 –


