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VÅR RESA TILL 
framtiden 
För att kunna möta framtidens utmaningar måste vi växa. 

VÅR VISION
VISAR HUR VI

VILL FRAMTIDEN
SKA SE UT

I HÖGANÄS 

Höganäs vision innebär att vi år 2025 är 30 000 stolta 
invånare, framgångsrika företagare som tillsammans 
är överens om att Höganäs är väl värt att investera i. 

Här lever småstadscharmen kvar samtidigt som 
kommunen följer med i den ständigt pågående 

utvecklingen. Resan mot visionen kallar 
vi från kol till diamant. För att nå

 vår vision börjar vi 
redan idag jobba 
tillsammans mot 

2025... 

DEVIS: HÖGANÄS VÄL VÄRT ATT INVESTERA I 
ÖVERGRIPANDE BEFOLKNINGSMÅL: 30 000 INVÅNARE ÅR 2025 
RESA: FRÅN KOL TILL DIAMANT 
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VI SKA BLI f ler 
I Höganäs fnns en lång tradition av att hitta lösningar på utmaningar. 
Nu handlar det om Höganäs framtid och vilken miljö vi vill att våra 
invånare ska få. Vi måste bli bättre på att lyfta fram och vara stolta över 
det vi har och det vi är. Höganäs har innovativa och modiga företag som 
agerar allt från lokalt till på världsmarknader, fantastiska unika boende 
miljöer och ett stort ideellt engagemang inom föreningslivet. För att 
attrahera dagens och morgondagens invånare krävs en bra miljö för oss 
alla, barn, föräldrar, arbetstagare, arbetsgivare och pensionärer. 

Vi ska växa och inte bara bibehålla utan även utveckla vår goda kvalitet. Till 
sammans har näringslivet, förtroendevalda och tjänstemän arbetat fram 
Höganäs vision 2025. Nu står vi redo att kavla upp armarna och sätta 
igång detta spännande arbete. 

Fem visionsbyggstenar har tagits fram och åtta strategier ska hjälpa oss 
att visa vägen mot visionen. Kommunens nämnder har satt mål utifrån 
strategierna och nu ska vi tillsammans jobba vidare för att förverkliga 
visionen - nu sätter vi fart! 

Herman Crespin, 
kommunchef 
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30 000
 INVÅNARE ÅR 2025 

STRATEGIER 

FEM VISIONSBYGGSTENAR 2015-2025 
Full fart inom och till Höganäs • Internationell kunskapskraft • Upplevelsemotorn Höganäs 

Växande småstadschar m • Långsiktigt hållbart Höganäs 4 
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FÖR ATT HÄNGA MED 
i utvecklingen ska... 

• Höganäs vara uppkopplat mot växande storstäder som 
Malmö/Lund och Köpenhamn. 

• Höganäs ha ett kunskapsintensivt näringsliv och bra skolor. 

• Höganäs ha beredskap för åldrande befolkning, ekonomisk 
kris, klimatförändringar och resursbrist. 

• Höganäs förstå samhället där det finns allt fler med olika 
etnisk/kulturell bakgrund, livsstilar och engagemang i nya 
former. 

• Höganäs hänga med i besöksnäringen som är en stor 
och växande bransch som professionaliseras snabbt. 
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FULL FART 
INOM OCH TILL HÖGANÄS 

VISIONSBYGGSTEN 1

I Höganäs är det nära till allt för boende, besökare och företag, tack vare 
utvecklade möjligheter att färdas spårbundet, med fyg, med buss, med 
cykel och till fots. Därtill en modern digital infrastruktur där alla har en snabb 
internetuppkoppling. 

FÖR ATT KOMMA DIT 
ARBETAR VI BLAND ANNAT MED ATT: 

• Strategi 1 - förbättra kommunikationerna 
Driv, samarbeta och arbeta för att få till stånd utbyggnad av fysisk och digital 
infrastruktur i kommunala, regionala och nationella sammanhang. 

Önskad efekt: 
Medborgares och företags möjligheter till miljöefektiv kommunikation har 
ökat. Höganäs kommun är integrerad med växande regioner. 
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VISIONSBYGGSTEN 2 SI
INTERNATIONELL 

Yes

Já
KUNSKAPSKRAFT 
Lärare, elever och föräldrar är stolta över utbildningsmöjligheterna i Höganäs. 
Invånarna i Höganäs är rustade för en internationell kunskapskonkurrens 
genom hela livet. Näringslivet och kommunen i Höganäs lockar ”the best and 
the brightest”. Det råder ett nära samarbete mellan näringsliv, skola, högskola 
och universitet, vilket skapar idékraft. Det fnns ett antal starka profleringar/ 
specialiseringar. 

FÖR ATT KOMMA DIT 
ARBETAR VI BLAND ANNAT MED ATT: 

• Strategi 2 - stärka skolans bredd och spets 
Bygg en stabil kunskapsgrund i de lägre åldrarna, spetsa och proflera i de 
högre åldrarna och då med koppling till näringsliv. Skapa samarbeten där 
förskola och skola, näringsliv och universitet/högskola möts. 

Önskad efekt: 
Skolans anseende hos medborgare och företagare är högt. 

• Strategi 3 -  arbetsgivare i framkant 
Vi ska uppfattas som en av de bästa arbetsplatserna i Sverige. Vi ska vara en 
cool, modern och innovativ arbetsgivare. Vi ska ha ett ledarskap och ett medar-

Oui
betarskap som är tydligt, engagerat och professionellt. Vi ska skapa utvecklings-
möjligheter och ta tillvara medarbetarnas kompetenser. 

Önskad efekt: 
Höganäs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens. 
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Vårda
VÅRA UNIKA TILLGÅNGAR

VISIONSBYGGSTEN 3

UPPLEVELSEMOTORN 
HÖGANÄS 
Höganäs som destination är en stark dragare för boende, besökare och företagare. Männis-
korna strömmar till kommunen för äventyr i naturskön miljö. Attraktionerna i kommunen 
samlas i en gemensam upplevelsebild som alla kan berätta om och vara del av 

FÖR ATT KOMMA DIT 
ARBETAR VI BLAND ANNAT MED ATT: 

• Strategi 4 - växla upp upplevelsenäringen 
Skapa förutsättningar att utveckla nya besöksattraktioner ihop med näringen och vässa de 
besöksattraktioner som redan fnns. Arbeta tillsammans med företag och föreningar för att 
stärka upplevelseutbudet och destinationen Höganäs/Kullabygden. Stärk stadskärnan till en livli-
gare upplevelse- och handelsplats. Utveckla utbudet av kultur-, sport och rekreationsmöjligheter. 

Önskad efekt: 
Höganäs kommun medverkar till att besöksnäringen växer och utvecklas i Höganäs och i 
Kullabygden. Det fnns ett ökat upplevelse- och aktivitetsutbud för medborgare och besökare. 

• Strategi 5 - förenkla för företag 
Gör det ännu enklare att starta, etablera, driva och utveckla företag. Företagarna 
ska vara en självklar del av kommunens utveckling. Ha ett gemensamt förhåll-
ningssätt till det goda värdskapet inåt och utåt. 

Önskad efekt: 
Höganäs kommun skapar ännu bättre möjligheter för företagande. 
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Skapa smarta forum och former för konstruktiv dialog med medborgare, näringsliv 
och föreningsliv. Utveckla service i framkant för att möta krav på smidighet, enkel-

Medborgarna i Höganäs kommun är nöjda med sina möjligheter till infytande och 
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Vårda
VÅRA UNIKA TILLGÅNGAR

SMÅSTADSCHARM 

VISIONSBYGGSTEN 4

VÄXANDE 
Befolkningstillväxt, mötesplatser och alternativa boendeformer möjliggör 
en dynamisk miljö där kommunen blir ännu mer levande. Höganäs kommun 
bygger vidare på en varierad boendemiljö genom att möta en större variation av 
livsstilar och behov i alla livsfaser. Den charmiga enkelheten och närheten fnns 
kvar 2025. 

FÖR ATT KOMMA DIT 
ARBETAR VI BLAND ANNAT MED ATT: 

• Strategi 6 - utveckla dialog och service 

het och snabbhet. 

Önskad efekt: 

med kontakten med kommunen. 

VÅRDA, värna & mötas
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LÅNGSIKTIGT 
HÅLLBART HÖGANÄS 

Det är lätt att leva 
HÄLSOSAMT I HÖGANÄS

VISIONSBYGGSTEN 5

Höganäs växer och utvecklas med minskad belastning på miljön. Höganäs har 
fortsatt stark beredskap för ekonomiska risker genom att vara bland Sveriges 
ekonomiskt allra starkaste kommuner. Höganäs har en stark social sammanhåll-
ning och gemenskap som präglas av tillit och tolerans. Det är lätt att leva hälsosamt 
i Höganäs. 

FÖR ATT KOMMA DIT 
ARBETAR VI BLAND ANNAT MED ATT: 

• Strategi 7 - stärkt social hållbarhet 
Utveckla levande livsmiljöer för att möta olika behov och skeenden i livet. Utöka 
möjligheterna till möten mellan människor. Erbjuda alla samma möjligheter att 
bidra, som att vara med i samhällsgemenskapen. 

Önskad efekt: 
I Höganäs kommun bor människor kvar och fer vill bli nya kommunmedborgare. 
Här känner sig kommunmedborgarna trygga och inkluderade. 

Strategi 8: Förverkliga miljömässig hållbarhet 
Integrera miljömässig hållbarhet i alla processer och verksamheter. Tydliggör och 
ta hänsyn till miljökonsekvenser av våra beslut. 

Önskad efekt: 
Höganäs kommuns miljöarbete håller hög klass. 
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Det är lätt att leva 
HÄLSOSAMT I HÖGANÄS
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Start • Inv&nii re , Kommun och poliuk , Vis ion 

Lediga jobb 

> Utbildning och förskola 

> Omsorg och stöd 

> Bygga. bo och miljö 

> StadsutveckJing och trafik 

v Kommun och pol itik 

> Beslut. insyn och rättssäkerhet 
Digital anslagstavfa 

> Ekonomi 

Höganäs servicecenter 

> Kommunens organisation 
> Kommunfakta 

Möten, kallelser och protokoll 
> Press och information 

> Säkerhet och kris 

Valresultat mandatfördelning 
v Vision 

Vision 2025 

Varför? 

Hur? 

Bakgrund 

Vision 

Visionen består av visionsbyggstenar tillsammans med devisen "Höganäs väl värt att investera i" och målet att vi ska vara 27 500 invånare år 2025. Här kan du läsa vad vi vill uppnå med vår vision. 

◄ ~ Lyssna 

Digital broschyr 

I vår digitala broschyr hittar du en 
lättläst version av visionen med 
bilder och grafik. 

Vision 2025 

Här kan du läsa om visionens olika 
byggstenar. 

Varför? 

Här kan du läsa varför visionen är 
viktig för Höganäs kommun. 

Film 

Höganäs visionsarme är redo. Här 
kan du se filmen om visionen. 

Bakgrund 

Här kan du läsa hur vi arbetar för 
bästa möjliga förutsättningar. 

Hur? 

Här kan du läsa hur vi arbetar för 
an uppnå visionen. 

Kontakt 

Höganäs servicecenter 
Telefon 042-33 71 00 

Skicka meddelande till kommunen 

Telefontid 
Måndag-fredag 08.00 - 16.00 

Öppettider 
Måndag-fredag 08.00 - 17.00 

Besöks- och postadress 
Stadshuset Centralgatan 20 i Höganäs 

Mer information 

Spana in
WWW.HOGANAS.SE/VISION 

H ur arbetar Höganäs från vision till verklighet? På 
www.hoganas.se/vision kan du läsa om pågående 

och genomförda aktiviteter, projekt och analyser som 
påverkar och leder Höganäs mot framtiden. 

VÄLKOMMENATT BESÖKAHOGANAS.SE/VISION 

www.hoganas.se/vision
WWW.HOGANAS.SE/VISION


 

► 
HÖGANÄS 
KOMMUN 

”Från kol till 
diamant” 

HÖGANÄS KOMMUN 
Stadshuset, Centralgatan 20, 263 82 Höganäs • 042-33 71 00 
WWW.HOGANAS.SE 
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