Vår vision

Alla är vi Eksjö kommun
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Alla är vi Eksjö kommun
Alla är vi. Vi som lever i Eksjö kommun - från öster till väster, i tätort och på landsbygd. Med
stolthet kallar vi Eksjö kommun för hem.

Eksjö kommun är en kommun där alla är välkomna. En trygg
och levande kommun som vi gemensamt arbetar för att på ett hållbart sätt
bevara och utveckla. En aktiv kommun där allt känns nära. En närhet som
ger mer tid för meningsfull fri tid.
Vår vision pekar ut tre fokusområden vilka möjliggör att vi kan skapa den attraktionskraft som
krävs för att kunna erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet.
För att nå vår vision krävs samverkan, jämställdhet, engagemang och ta-sig-församhet. Alla gör vi
Eksjö kommun till en bra kommun att leva i.
Den hållbara kommunen
Hållbar utveckling handlar om att vi alla inom Eksjö kommun använder våra gemensamma
resurser medvetet. Vi ska inte äventyra möjligheterna för kommande generationer. Vi fokuserar
på detta ur tre perspektiv:
• Social hållbarhet – vi ska vara en kommun där alla känner att grundläggande mänskliga
rättigheter uppfylls. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där de kan tillgodogöra
sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa.
• Miljömässig hållbarhet – vi ska alla ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens
resurser för att bidra till ett gott klimat och en god livskvalitet för framtiden.
• Ekonomisk hållbarhet – vi ska skapa en balanserad ekonomisk tillväxt, utan att slita på
naturresurser eller människa, där alla ska ha råd att tillgodose sina grundläggande behov.
Den nära kommunen
Närhet handlar om social samvaro, delaktighet och allas lika betydelse, såväl som geografisk
närhet och tillgänglighet. Närhet skapar tillhörighet och ger mer tid för fri tid. Vi fokuserar på
detta ur tre perspektiv:
• Kommunikationer – vi ska verka för att kommunikationerna till, från och inom Eksjö
kommun möter våra behov.
• Social samvaro – vi ska ha ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan
människor, delaktighet och trygghet i alla miljöer. Det ska finnas tillgängliga mötesplatser
över generationsgränser.
• Demokrati – vi ska ha goda möjligheter att kunna påverka, vara delaktiga och ha närhet
till förtroendevalda och myndigheter för att främja den demokratiska utvecklingen.
Den aktiva kommunen
Den aktiva kommunen handlar om en framgångsrik kommun där vi tar tillvara på de enskilda
krafternas engagemang och ta-sig-församhet som främjar kommunens tillväxt och attraktivitet. Vi
fokuserar på detta ur tre perspektiv:
• Arbetsliv – vi ska engagerat och i samverkan främja utvecklingen inom näringslivet och
offentlig sektor. Vi ska aktivt främja god kompetensförsörjning för att möta den lokala
arbetsmarknadens behov.
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•
•

Samarbete – vi ska aktivt säkerställa ett bra samarbete mellan landsbygd, tätorter och stad,
samt vara en god samarbetspartner till andra kommuner, regioner och ideella
organisationer. När samtliga delar av kommunen utvecklas blir hela kommunen starkare.
Fri tid – vi ska skapa möjligheter för en aktiv och meningsfull fri tid, oavsett om det
handlar om föreningsbundna aktiviteter, nyttjande av kulturutbud eller egen rekreation.

Om visionen
Alla är vi. Vi som lever i Eksjö kommun. Detta är vår vision och beskriver den utveckling som vi
önskar i framtidens Eksjö kommun. Därmed utgör visionen den ledstjärna som visar
färdriktningen för kommunkoncernen, den är styrande för dess utveckling som helhet och
vägledande i styrning och ledning.

