
Vision Valdemarsvik 2025 är kommunens övergripande 
målbild för översiktsplanen.

Kapitlet beskriver visionen och målbilderna som tagits 
fram politiskt i kommunen och som ligger till grund för 
översiktsplanen, samt de regionala strategierna som är 
vägledande för kommunen.

2.  Vision och strategier
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2.1  Vision Valdemarsvik 2025

Kommunfullmäktige beslutade 2012 om VI-
SION VALDEMARSVIK 2025, I balans med 
naturen. 

Valdemarsvik 2025 är bilden av en gemenskap 
där kreativitet, öppenhet, respekt för naturen 
och ekonomisk hushållning skapar förutsätt-
ningar för ett liv i balans. Här är det lätt att 
leva, och enkelt att forma boendet och till-
varon efter eget sinne och smak. Enastående 
livsmiljöer, mångsidigt kulturliv, spänstigt nä-
ringsliv och omtänksam samhällsservice är 
exempel på faktorer som får oss att trivas, och 
fl er att lockas hit. Resultatet är en miljö där 
människor känner äkta stolthet och framtids-
tro. En alldeles speciell anda i en alldeles spe-
ciell kommun. Valdemarsviks kommun.

Framtidsbilden är indelad i sex delbilder, 
se nästa sida. För varje delbild fi nns inrikt-
ningsmål som närmare beskriver vad man 
vill uppnå. De inriktningsmål som redovisas 
i översiktsplanen är ett urval av de mål som 
har närmast koppling till översiktsplanering. 
Visionsdokumentet i sin helhet fi nns på Valde-
marsviks kommuns hemsida. 

Visionen har varit styrande för översiktsplane-
arbetet på så vis att den återspeglas i hela doku-
mentet. I kapitel 3, Planförslag och målupp-
fyllelse fi nns en direkt koppling i de gröna 
rutorna med rubrik ”Så uppfyller vi visionen”. 
I kapitel 5, Allmänna intressen är kommunens 
ställningstaganden också kopplade till visio-
nen, och redovisade i orangea rutor. Visionen 
kommer att uppdateras kontinuerligt så att den 
hela tiden är aktuell och samspelar med ÖP:n. 

Ytterligare styrande dokument för ÖP:n, men 
som inte redovisas här, är de åtta strategier 
som anknyter till visionen. Strategierna till-
kom under 2012 och början av 2013 efter det 
att kommunen hållit workshops med närings-
liv, föreningsliv, skolelever och nyckelperso-
ner. Strategierna riktar in sig på hur man ska ta 
tillvara på, och utveckla kommunens kvaliteter 
i riktning mot ett hållbart samhälle. Människan 
och frågor kopplade till livskvalitet, trivsel, 
stolthet, delaktighet och trygghet är genomgå-
ende värden som uttrycks i strategierna. 

Figur 2:1. Vision Valdemarsvik 2025.
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Delbild Ur beskrivningen av delbilden
1. Östersjöns ledande miljökommun. I Valdemarsviks kommun drivs vi av ett genuint 

miljöengagemang. En övertygelse som bygger på 
respekt för naturen och grundmurad stolthet över 
vår bygd. Vårt mål är att befästa och utveckla vår 
position som Östersjöns ledande miljökommun. En 
plats där livsmiljöerna skapar värde för både nutida 
och framtida generationer.

2. En plats där alla kan växa och 
trivas.

Vi värnar om hälsa och trygghet för kvinnor och 
män i alla åldrar. Genom det ständigt ökande anta-
let infl yttade barnfamiljer kan vi tillhandahålla barn-
omsorg och skolor på fl era håll i kommunen. Tack 
vare boende, service, omsorg och vård av högsta 
kvalitet lockar vi dessutom seniorer från övriga 
Sverige och utlandet som vill leva ett givande och 
tryggt liv som aktiva pensionärer. 

3. En upptäcktsresa bland miljöer och                                                                         
människor.

Besöksnäringen blomstrar och attraherar turister 
från både Sverige och utlandet. Det särpräglade 
fjordlandskapet, skärgård, kristallklara sjöar, odlad 
mark och viltrika skogar bildar en perfekt helhet där 
varje ort bidrar med sin egen charm och särart. I 
varje kommundel har de fysiska miljöerna fått en 
ordentlig ansiktslyftning i syfte att öka trivseln och 
förstärka det goda intrycket. 

4. En naturlig arena för aktiv livsstil. Vårt långsiktiga fokus på kulturliv, aktiv fritid och 
sport för alla åldrar gynnar folkhälsan i vår kom-
mun, och väcker uppmärksamhet långt utanför 
kommungränserna. Naturreservaten tillsammans 
med Yxningens unika natur ger skarpa kontraster 
och ett alternativ till den urbana livsstilen.

5. En plats i världen att vara stolt över. Vi har vårdat och vidareutvecklat vårt kulturarv 
samtidigt som vi har stärkt vår identitet som väl-
komnande och omtänksamma världsmedborgare. 
Idag är Valdemarsviks kommun ett föredöme när 
det gäller integration. Frihet, mångfald och delak-
tighet är centrala ledord för oss. 

6. Ett näringsliv med självförtroende. Besöksnäring, handel och tjänsteföretag har tagit 
rejäla kliv framåt, samtidigt som basnäringarna har 
utvecklats på ett framgångsrikt sätt. I skärgården 
har det ökande sommar- och permanentboen-
det inneburit ett lyft för kustbygdens företagare. 
Genom att stimulera och ta tillvara idéer och 
kreativitet hos nya generationer av entreprenörer, 
lägger vi gemensamt grunden till en hållbar framtid 
i Valdemarsviks kommun.

Tabell 2:1. Vision Valdemarsvik 2025
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Det regionala Utvecklingsprogrammet för 
Östergötland – RUP >2030 är en samlad stra-
tegi för regionens utvecklingsarbete. RUP:en  
har utarbetats av Region Östergötland i sam-
råd med kommuner, landsting, stat, näringsliv 
och det civila samhället och är vägledande för 
kommunerna. 

Principerna för hållbar utveckling ligger till 
grund för regionens tre mål, som utgår från 
var och en av de tre hållbarhetsdimensionerna: 
ekonomisk, miljömässig och social utveckling. 

De tre målen är 1) Goda livsvillkor för regio-
nens invånare, 2) Ett starkt näringsliv och hög 
sysselsättning, 3) Hållbart nyttjande av natu-
rens resurser. Strategierna anger handlings-
riktningen. Till strategierna är ett antal rekom-
mendationer kopplade. 

I ÖP:n har de regionala mål som har en geo-
gra  fi sk koppling varit vägledande för kommu-
nens översiktsplan. I tabell 2:3 framgår vilka 
rekommendationer som är direkt applicerbara 
i översiktsplanen. 

2.2  Regionalt utvecklingsprogram, RUP

Figur 2:2. Planering av kommunens framtid. Foto: Fotograf Ristenstrand.
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Strategi Rekommendation
1. Förstärka den samlade 

handlings förmågan i 
Östergötland

Utveckla samverkan inom regionen.

2. Utveckla Östergötlands 
roll i ett storregionalt 
sammanhang

Utveckla de storregionala sambanden genom samverkan med 
omkringliggande regioner.

3. Stärka Östergötland som 
en fl er kärnig stadsregion

Samordnad kommunal översiktsplanering, där den pågående 
skärgårdsplaneringen är exempel.

Tydligt begränsa exploatering av jordbruksmark.

Planera vid de regionala huvudstråken för kollektivtrafi k.

Eftersträva goda lösningar för kommunikation och infrastuktur 
på landsbygden.

Orter med bäst förutsättningar att få en långsiktigt positiv 
utveckling prioriteras.

Koncentrera nybyggnationen och ha inriktningen att den 
sker i anslutning till befi ntlig bebyggelse, både i tätort och på 
landsbygd.

Ge goda förutsättningar för arbetspendling genom att lokali-
sera bostäder med god tillgänglighet till kollektivtrafi ken.

Anlägg säkra gång- och cykelvägar inom tätorterna till kollek-
tivtrafi kens omstigningspunkter. 

Utnyttja de kulturella värden och profi lområden som tagits 
fram i den regionala kulturplanen.

Utveckla tätorterna utifrån ett tvärsektoriellt angreppssätt på 
funktionsvärden, gestaltningsvärden och kulturvärden.

4. Främja östgötarnas 
möjlig heter till livskvalitet 
och personlig utveckling

Koncentrera den offentliga servicen till de tätorter som 
bedöms ha bäst utvecklingsförutsättningar.

Verka för att 90% av hushållen och företagen har tillgång till 
nät med kapacitet på 100 Mbit/s år 2020.

Utveckla det lokala näringslivet på landsbygden.
5. Arbeta för utveckling av 

Östergötlands alla delar
Öka inkluderingen av människor i  utsatta situationer och 
lägen.

Förbättra insatserna för nyanlända och andra invandrare 

Stärk förutsättningarna för en god folkhälsa. 
6. Stimulera ett dyna-

miskt företags- och 
innovationsklimat i 
Östergötland

Utveckla tydliga och samordnade erbjudanden. Samverkan 
mellan offentliga organisationer och näringsliv.

7. Ställa om Östergötland 
till en robust och resurs-
snål region

Kommunala klimat- och sårbarhetsanalyser som belyser kli-
matförändringarnas konsekvenser.

8. Tillvarata och utveckla 
Östergötlands 
attraktivitet

Vidareutveckla arbetet med att stärka besöksnäringen. Nyttja 
natur- och kulturmiljöer för besöksnäring och rekreation.

Tabell 2:2. Utvecklingsprogrammet för Östergötland - RUP, utdrag.


