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Vad är en vision? 

En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd. 

Behöver inte kunna mätas eller vara helt real istiskt. 

Ska påvisa en målbild som talar om hur vårt samhälle ska utvecklas. 

Visionen ska beskriva hur vi vill att det ska vara i Ljusnarsbergs kommun år 2030. En gemensam 
framtidsbild för hela vår kommun. 

Visionen ska visa färdriktningen och ambitionsnivån för hur vi vill att den framtida kommunen ska se 
ut. 

Visionen ska engagera och vara en plattform för det strategiska arbetet med att utveckla kommunen. 
inte bara för den kommunala organisationen utan även för näringsliv, organisationer, föreningar och 
andra samhällsföreträdare. 

Förslaget på den nya visionen baseras på det arbete som lagts ner på att ta fram" 
berättelsen om Ljusnarsberg". Iden med att ta fram berättelsen har sin uppkomst från en 
framtidsdag som kommunen arrangerat. En arbetsgrupp arbetade sedan vidare med att 
fä rdigstä Ila texten. 

Ljusnarsberg - ett stort litet samhälle och historien om en framtid 
Här- i hjärtat av Bergs/agen - har kvinnor och män brukat det som naturen försett oss med. Vi 
har skapat ideer, utveckling, tillväxt och välstånd. Generation efter generation, sten för sten, har 
vi byggt ett samhälle där människor kan känna trygghet och framtidstro. Här finns plats för 
stolthet, vilja och handlingskraft. 

Världen förändras, konjunkturer kommer och går. Förändring kan skapa kris och kaos, men 
föder också kreativitet. Vi litar till den kraft som kommer inifrån, men stärks av intryck utifrån. 
Vi vill bygga ett välkomnande samhälle där alla kan respekferä varandras olikheter. Vi tior på 
kunskap och handling. Barn och unga får hjälp att ta till sig nya tankar och att våga anta 
utmaningar. Här utvecklas ideer och företag i olika f ormer. Vi vill uppmärksamma och utveckla 
alla goda initiativ. Det ska finnas plats för människors kunskap och erfarenhet i samhället. Alla 
som lever och verkar här - igår, idag och imorgon - bidrar till vår gemensamma framtid. Världen 
finns hos oss, och vi tar plats i världen. 

Här skapar vi möjligheter till ett rikt liv, för den som vill. Vi är varken flest eller bäst. 
Men, vi är stolta över det vi gjort och det vi gör. Det finns en storhet i vårt lilla samhälle. 
Vi antar framtidens utmaningar och är fullt övertygade om att vår bästa tid ligger framför oss. Vi 
är Ljusnarsberg och vi skriver historien om vår framtid. 



Tanken med att bygga den nya visionen på berättelsen om Ljusnarberg är att ta vara på det 

engagemang och arbete som lagts ner på framtagandet av texten. Vi kan även härleda 

visionen utifrån ett sammanhang, med en framtidstro som bygger på kommunens historia. 

Kommunens ledningsgrupp har utgått ifrån texten och tagit fram ett förslag på ny vision. 

Vision 2030 

Ljusnarsberg - ett stort litet samhälle 

Här skapar vi möjligheter till ett rikt liv 

Vi litar till den kraft som kommer inifrån, och stärks av intryck utifrån. 

Vi bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras 

Här finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft 

Visionens olika delar kan tillämpas i kommunens styrmodell i de fyra olika boxarna enligt 

nedan. 

Öppen Kommun: 

Vi bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras 

Möten och upplevelser: 

Här skapar vi möjligheter till ett rikt liv 

Kunskap och kompetens: 

Vi litar till den kraft som kommer inifrån, och stärks av intryck utifrån 

Innovationer och entreprenörskap: 

Här finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft. 


