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1. Projektorganisation 

 
Visionsberedning KFP som visionsberedning leder, samordnar och styr 

visionsarbetet enligt beslutad projektplan. 
Visionsberedningen ska kontinuerligt föra dialog om 
materialet med KSP såväl som med hela kommunstyrelsen.  

 Visionsberedningen ska träffa Demokratiberedningen fyra 
gånger per år. Två gånger på våren och två gånger på hösten 
för att stämma av upplägg och inriktning. 
 

Kommunfullmäktige Diskuterar, debatterar, ”visionerar” och tar fram underlag 
till visionen. 

 
Kommunfullmäktiges  Respektive beredning bör behandla visionsfrågan på minst 
beredningar  tre beredningsmöten. Beredningarna erhåller 

beredningsdirektiv. Demokratiberedningen kommer att få en 
särskild roll att vara visionsberedningen behjälplig i 
processen för hur visionen arbetas fram. 

 
Kommunstyrelsen Bereder visionsförslaget. 

 
Förvaltningens  Samtliga verksamhetschefer under ledning av  
Styrgrupp  t.f. kommundirektör styr arbetet på tjänstemannasidan. 

 
Förvaltningens Förvaltningens Styrgrupp utser vilka som ingår i 
Arbetsgrupp Arbetsgruppen. Det kommer vara ett antal experter från de 

olika verksamheterna som bidrar med underlag och 
sekreterarskap. 
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2. Tidsplan 

 
2012 
Oktober Visionsberedningen inleder tillsammans med berörda tjänstemän 

planering av hur det praktiska visionsarbetet ska gå till. Det gäller t.ex. 
upplägg på visionstillfällena i kommunfullmäktige.  

November Forts. enligt ovan. 
December Beredningsdirektiv skickas till beredningarna. 
 
2013 
Januari Inbjudan till uppstart i KF. 
Februari Uppstart: Föreläsare inspirerar och ger omvärldsanalys i anslutning till 

KF 
Mars Ev. möte i beredningarna. 
April Rådslag om visionen, vilket inkluderar workshop med näringsliv, 

föreningsliv och kommunala råd – heldag (lördag) i KF. 
Maj - Ev. möte i beredningarna. 
Juni - Ev. möte i beredningarna. 
Juli  - 
Augusti - 
September    För allmänheten: utställning och redovisning av hitintills inhämtade 

synpunkter.  
Oktober Sammanställande 
November Utskick av förslag på remiss och samråd 
December  Remiss 

 
 

2014 
Januari Remiss 
Februari Inarbetande av remissvar 
Mars Förslag till beslut i KS 
April Beslut i KF 
Maj Extra månad 
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3. Projektkostnad 
Projektkostnaden beräknas till cirka 450 tkr. 
 
Beräkningen är ungefärlig och baserad på  
– arvodeskostnader och kostnader för förlorad arbetsinkomst för ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige; en halvdag och en heldag.  
– arvodeskostnader för s.k. visionsberedning 
– kostnader för inspirations/framtidsföreläsare 
– mindre kostnader för material och layout för slutprodukt 
– mindre kostnader för information, utställning och medborgarkontakter 
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4. Större visionsaktiviteter 
De större visionsaktiviteterna blir enligt tidsplanen: 
 
1) Ett uppstartstillfälle i kommunfullmäktige. Föreläsare inspirerar och ger 

omvärldsanalys. 
 

2) Det årliga rådslaget handlar om framtidens Stenungsund. Vilka utmaningar väntar? 
Workshop tillsammans med kommunens företagare, föreningsliv samt de kommunala 
råden (Folkhälsorådet, Pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshindrade).  
Möjligheter ges till att beskriva sitt önskvärda, framtida Stenungsund. Föreläsningar 
och diskussion i smågrupper. 
 

3) Kommundelsstämmorna inhämtar idéer och förslag från kommunens invånare. 
 

4) Idétävling eller likande om visionen utlyses i förskolor och skolor. 
 

5) Utställning med inkomna idéer från medborgare, föreningsliv, företagare, kommunala 
råden etc. Bilder och text.  
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5. Kommunikationsplan 
För att visionsarbetet ska nå så många som möjligt är planeringen av kommunikation en 
viktig del. 
 
Visionsarbetet kommer att kommuniceras på bland annat följande sätt: 
 

 På kommundelsstämmor 
 Med annonser i tidningar och radio 
 Via kommunens hemsida, t.ex. med enkät 
 Med ”Visionsvykort” som finns att hämta samt lämna in i Kulturhuset, 

Kommunhuset, etc. 
 På arbetsplatsträffar för anställda i kommunen 
 På frukostmöten med näringslivet 
 På presskonferens 
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6. Grundläggande förutsättningar för visionsarbetet 
Den nuvarande visionen bör utvecklas eller så ska en helt ny vision tas fram. Vilket 
alternativ det blir får visionsarbetet utvisa. 
 
En ny vision bör bli något mer utförligt beskriven än den nuvarande. 
 
En utvecklad eller en eventuellt ny vision kan förslagsvis omfatta tiden fram till 2035.  

 
Visionen ska regelbundet ses över och visionshorisonten ska då flyttas fram. 
 

 
 
a) Vilket är syftet med att ta fram en ny vision? 
 Vi visar omvärlden vart vi är på väg i Stenungsund och hur vi vill bidra till ett 

bättre samhälle. Visionen är ett medel för att kommunicera Stenungsunds 
inriktning.  
 

 En vision behövs för att våra verksamheter och vår personal ska veta 
färdriktning. Visionen främjar en långsiktig planering där medborgarnas behov 
prioriteras. 

 
 Visionen är ett instrument för att skapa gemenskap och delaktighet bland alla 

våra invånare i Stenungsund. 
 
 

b) Vilka ska inkluderas i visionsarbetet? 
Förslaget på vision bör remissas till många olika instanser och intressegrupper, men än 
viktigare är att inkludera dessa i ett tidigt stadium.  
 
Politiker 
Alla politiska partier och partimedlemmar bör få komma till tals. De direkt 
förtroendevalda i kommunfullmäktige har en viktig ställning liksom beredningarna som 
får centrala roller i visionsarbetet. Varje beredning kommer att erhålla ett 
beredningsdirektiv som anger uppdrag och avgränsning i beredningsarbetet med 
visionen. Beredningsdirektiven bör hänvisa till viktiga styrande dokument så som bland 
annat:  

 
- Västra Götalandsregionens ”Vision Det goda livet” och ”Kulturpolitisk vision” 
- Göteborgsregionens mål och visionsdokument, så som t.ex.  Uthållig tillväxt, 
Strukturbild och K2020 
- Stenungsunds kommuns styrdokument, så som t.ex. ÖP06 och 
Bostadsförsörjningsprogrammet. 
- Befolkningsprognos för Stenungsunds kommun 
 
Medborgare och brukare 
Visionsarbetet bör kommuniceras kontinuerligt med medborgarna. Via framförallt 
kommundelsstämmorna kommer medborgarnas åsikter, önskemål och tankar att samlas 
in. Andra platser för medborgarna att lämna sina synpunkter är kommunens webbplats, 
kulturhus och kommunhus. 
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Näringsliv 
Näringslivet, bland annat Profil Stenungsund, Företagarföreningen och t.ex. 
Kemiföretagen och Hogia bjuds in till Rådslaget där tillfälle ges till både föreläsningar 
och diskussion i mindre grupper. 
 
Föreningar 
Representanter för kommunens föreningar kommer att bjudas in till Rådslaget där 
tillfälle ges till både föreläsningar och diskussion i mindre grupper. 
 
Elever 
Särskild vikt bör ligga på att få ut visionsarbetet i skolor och skolråd. Kommunens barn 
och unga bör ha stort inflytande efter som de också är vår framtid. Idétävling eller 
liknande bör utlysas i förskolor och skolor. 
 
Personal 
Forskning visar att en vision endast får gott genomslag om kommunens anställda 
engageras. De anställda har en nyckelroll i visionens genomförande, varför 
visionsfrågor under 2013 bör behandlas på varje arbetsplats.  
 
 
 
 
 

 


