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Vision och värdegrund
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
förlänga Vaggeryds kommuns vision och värdegrund från 2020 till 2030.
Sammanfattning av ärendet
År 2013 beslutade kommunfullmäktige om Vaggeryds kommuns vision och värdegrund 2020.
Visionen och värdegrunden togs fram i ett samarbete mellan politiker, tjänstemän och
invånare.
En implementering har skett i olika steg och är nu en viktig del av kommunens styrning och
ledning. Den med näringslivets gemensamma marknadsplan som reviderades senast 2017,
utgår från visionen och värdegrunden i sammanhanget av extern kommunikation bl.a. grafisk
profil. Även Värdeverkstaden framtagen 2017, verktyget för det interna kvalitetsarbetet, har
visionen och värdegrunden som utgångspunkt. Ledarskaps och medarbetarskapsprogrammet
från 2017 utgår också från visionen och värdegrunden. Strategiska utvecklingsdagar har sedan
2017 använt visionen och värdegrunden för att skapa en röd tråd i den kommunövergripande
uppföljningen och arbetet med olika målgrupper. Förankringen och implementeringen har
varit en lång process och är nu en gemensam fast punkt i organisationen internt, men även i
kommunikationen externt.
I beslutet 2013 antogs visionen att gälla till 2020. Med anledning av den positiva bilden av
visionen och värdegrunden samt dess användbarhet föreslås att förlänga giltighetstiden till
2030.
Vaggeryds kommuns vision för vår plats och vår värdegrund
Här ger vi plats för att göra skillnad
En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke.
Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.
En plats med stark tradition för gränslöst skapande.
Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta
och idéer att bli verklighet.
En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet.
Där allt är nära och alla har betydelse.
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Ärende
Ett beslut som innebär en förlängd giltighetstid för vision och värdegrund ger ingen utökad
ekonomisk kostnad, tvärtom blir konsekvensen att inga medel eller personella resurser
behöver avsättas för att ta fram en ny vision.
Beslutet är i enlighet med hållbarhetsarbetet och Agenda2030.
Uppföljning och utvärdering bör ske i samband med redovisning av kommunövergripande
resultat, samt inför nästa mandatperiod.
Förvaltningens helhetsbedömning är att ett beslut om förlängd giltighetstid av vision och
värdegrund är i enlighet med och en förutsättning för dels fortsatt arbete med styrning och
ledning av Vaggeryds kommun samt arbetet med att vara en attraktiv kommun externt och
internt.
Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser
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