
  

Den goda kommunen
med 

13000 invånare 2027

Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-14 §137



  

Den goda kommunen
Den goda kommunen är du och jag. Och alla andra förstås. 
Den goda kommunen är ett uttryck för vår gemensamma vilja att göra Vårgårda till en ständigt 
bättre kommun att leva i. Vi skapar den tillsammans varje dag. I den goda kommunen vill vi ge alla 
möjlighet till delaktighet och engagemang som utvecklar. Vi är en gemenskap och tar tillsammans 
ansvar för den plats som vi tycker så mycket om. 

I den goda kommunen bryr vi oss om varandra och respekterar allas olika förutsättningar. Här finns en 
välkomnande öppenhet och allt vi gör, det gör vi med respekt och omtanke. Vi agerar goda förebilder för 
barn, ungdomar och alla andra i vår omgivning. Detta bidrar till vår gemensamma önskan om en trygg 
och säker kommun att leva i.

I den goda kommunen ger vi alla förutsättningar att växa och att utvecklas som individer. Vi vågar tänka 
olika, kreativt och arbetar tillsammans mot utstakade mål. Vi är nyfikna och vågar agera annorlunda. Vi 
tror på framtiden, en framtid som vi alla delar.

I den goda kommunen formas framtiden av en hållbar livsstil. Det är självklart, enkelt och medvetet att 
leva hållbart. Det fungerar därför att vi har närhet till den service och infrastruktur som detta kräver. Vi har 
en rik fritid som en del i vår hållbara livsstil.  

Ingen kan göra allt men vi kan alla bidra till den goda kommunen utifrån våra egna förutsättningar. Vi gör 
det genom små och stora handlingar i vår vardag, varje dag. Vi är stolta över den goda kommunen som 
vi lever och verkar i och låter gärna omvärlden få veta det.  

Den goda kommunen är du och jag. Och alla andra förstås...



  



  

Fokusområde
Hållbar miljö

Vårgårda strävar efter att vara ett hållbart samhälle. Det åstadkommer vi genom kunskap, engagemang, 
framtidstro och mod att vara ledande i miljöarbetet. Innovativa idéer och lösningar leder oss framåt. 
Utvecklingen är såväl ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. 

De rika och välmående natur- och kulturmiljöerna, de vackra tätorterna och den levande landsbygden 
vårdar vi med omtanke och ansvarar för tillsammans.

I Vårgårda engagerar vi oss för att säkerställa kommande generationers möjligheter att få växa upp med 
hög livskvalitet i ett hållbart och inbjudande samhälle. 

Kommunens verksamheter är ledande och ett föredöme i arbetet att skapa det uthålliga samhället. 
Tillsammans lever vi i ett samhälle där det är lätt att göra rätt.



  

Hållbar miljö är ...
hållbara beslut som grund för all kommunal verksamhet

● där långsiktighet och helhetssyn tillsammans med tydliga mål och strategier skapar 
förutsättningar för det hållbara Vårgårda

● där kommunens verksamheter är ett föredöme och inspirerar andra i miljöarbetet
● där skolor och förskolor är aktiva i miljöarbetet och bidrar till att utveckla miljömedvetenhet i tidiga 

åldrar
● där den offentliga upphandlingen är präglad av höga miljökrav och höga etiska krav
● där svenska, närproducerade och ekologiska livsmedel är en självklarhet i de offentliga köken där 

även maträtterna är säsongs- och klimatanpassade

att vi planerar och bygger för en hållbar framtid
● där Vårgårda är en föregångare inom miljö- och klimatsmart byggnation och energiproduktion
● där vi är en resurseffektiv kommun på god väg mot ett fossiloberoende
● där vi i Vårgårda bor, arbetar och vistas i hälsosamma och giftfria miljöer
● med effektiva och miljösmarta transporter och kommunikationer som finns såväl inom- som till 

och från kommunen
● där det är trivsamt och enkelt att cykla och åka kollektivt



  

Hållbar miljö är ...
att det i Vårgårda är lätt att göra rätt

● där vi är nytänkande, handlingskraftiga och delaktiga i arbetet för en hållbar miljö
● där vi tar ett tydligt och gemensamt ansvar för vår bygd och miljö
● där vi har stort engagemang för att leva hållbart
● där det finns ett bra utbud av ekologiska, när- och härproducerade varor och tjänster

tillgång till rik och frisk natur
● där tätorterna har många väl omhändertagna grönområden och välskötta gemensamma miljöer
● där Vårgårda har en välmående natur och en levande landsbygd
● där vi bygger vårt samhälle omsorgsfullt med tillgänglighet och närhet till natur-, kultur- och 

friluftsliv
● där vi i Vårgårda har giftfria och resurssnåla kretslopp



  

Fokusområde
Attraktivt boende

I Vårgårda finner jag boende som jag kan identifiera mig med och 
som passar min livsstil. Detta är möjligt eftersom här erbjuds en 

mångfald av attraktiva boenden. 
Jag uppskattar närheten till naturen och här finns en omgivning 
som jag känner mig trygg i. Tillgången till god barnomsorg, en 

utvecklande skola samt ett rikt föreningsliv gör att jag lever gott här. 
Kommunen växer ständigt vilket bidrar till känslan av att bo i en 

kommun med stark framtidstro.



  

Attraktivt boende är ...
Tätorten

● med tillgång till lägenheter
● med gröna miljöer; ”Den gröna småstaden”
● med god tillgång till upplysta gång- och cykelvägar
● med skapandet av attraktiva boendemiljöer längs med Kyllingsån
● där jag lever storstadsnära

Fagrabo
● med en mångfald av boendetyper
● med närhet till naturen
● med närhet till skola och barnomsorg
● med den infrastruktur och de kommunikationer jag behöver för att leva hållbart
● med boenden av olika karaktär vilket gör att jag hittar ett boende som passar min livsstil

Landsbygden
● med en mångfald av boendetyper
● med möjlighet att köpa tomter i attraktiva lägen
● med möjlighet att bo sjönära
● där vi skapar nya attraktiva bostadsområden längs med gamla E20
● där jag kan hitta boende utifrån mina egna behov och önskemål



  

Fokusområde
Utvecklande skola

Jag går i en skola där alla blir uppmärksammade 
och känner sig välkomna. Det är en skola som ger mig möjligheten 
att lyckas utifrån mina egna förutsättningar, en skola med lustfyllt 

lärande. Här utmanas jag och möts med höga förväntningar.

När jag går vidare mot framtida utmaningar gör jag det med en 
positiv självbild och goda möjligheter till vidare studier och arbete.



  

Utvecklande skola är ...
en skola där alla elever ska lyckas

● där eleverna får stöd av kunnig och engagerad personal
● i en kreativ miljö som leder till utveckling, trivsel och där allas förmågor tas till vara
● där eleverna lämnar skolan med goda kunskaper och framtidstro
● där eleverna vet vad som förväntas av dem

en öppen skola som bidrar till mångfald och ett öppet samhälle
● med ett aktivt arbete för jämställdhet och jämlikhet
● som inkluderar och där alla kan vara sig själva
● som arbetar för att vara tillgänglig

en skola där alla känner sig trygga och trivs
● där eleverna är delaktiga och har inflytande
● som är fri från kränkningar och mobbning
● där eleverna går ut som ansvariga individer med en positiv självbild

nära samarbete
● med arbetslivet som medför kompetens, innovationer och entreprenörskap
● med universitet och högskolor
● med internationella nätverk för utbyte



  

Fokusområde
Konkurrenskraftigt näringsliv

Vårgårda är känt för sitt goda företagsklimat. I Vårgårda är det lätt 
för mig att starta och driva företag. Jag får den service jag 
behöver för mitt företagande. 

Jag som företagare vet vart jag kan vända mig för effektiva 
lösningar n när jag vill växa eller utveckla min verksamhet. 
Företagande sker i ett  konkurrenskraftigt klimat där jag upplever 
att alla förutsättningar finns för att lyckas.

Jag ser samverkan som en framgångsfaktor och har möjlighet att 
vara aktiv i Center of Innovation och andra nätverk. Genom 
samarbete, och ett gemensamt engagemang har jag möjlighet att 
vara en konkurrenskraftig aktör inom min marknad/bransch.



  

Konkurrenskraftigt näringsliv är ...
att vara en ledande företagskommun

● där kommunen skapar, tillsammans med företagen, förutsättningar för satsningar inom flera 
områden där innovation är ledordet

● där Vårgårda är en attraktiv plats att driva och utveckla företag på
● som associeras med starka varumärken där flera världsledande branscher verkar

god tillgång till kompetens
● där kommunen framgångsrikt samverkar med näringslivet vilket ger god kompetensförsörjning
● med en långsiktighet där skolan ger möjlighet till utbildning inom efterfrågade områden för 

näringslivet
● där samarbete skola-näringsliv finner, uppmuntrar och skapar morgondagens entreprenörer

god tillgång till mark och lokaler
● med byggnadsklara markområden i fördelaktiga lägen för långsiktig expansion
● där kommunen arbetar effektivt och aktivt med lyhördhet för näringslivets behov för att kunna 

stödja nyetablering och utveckling av företag
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