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Har du synpunkter?
Du är välkommen att kontakta oss på 
kommunledningskontoret om du har 
synpunkter om VISION 2020.



Vision 2020
– framtidstro, delaktighet, stolthet, skönhet, aktivitet 
och trygghet.

Hylte – en del av världen
– Hylte ingår i en större region som kännetecknas av 
stabilitet och framtidstro, nära till resten av Sverige och 
Europa. Hyltes ekonomi är stabil. I Hylte kommun vill 
företagen verka och det är enkelt att etablera sig här. 
I kommunen finns ett gynnsamt klimat för utveckling 
av näringslivet och uppkomsten av företag med nya 
produkter och tjänster.

– Hylte kommun verkar för att tillsammans med 
näringslivet och regionen utforma ett strategiskt 
näringslivsprogram. Det sammanlagda antalet anställda i 
kommunens näringsliv ökar med minst 5% till år 2020. 
Vi skall öka medvetenheten och insikten om vad ett gott 
företagsklimat är och vad det betyder för kommunens 
utveckling.

I Hylte…
…vill människor bo.

– Här finns attraktiva natur- och strandnära bostäder. 
Levande centrum i Hyltebruk, Unnaryd och Torup. 
År 2020 finns minst 11 000 invånare i kommunen. 
Centralorterna erbjuder en allsidig och god service 
med tilltalande miljöer i det offentliga rummet. I övriga 
tätorter anpassas servicenivån till underlaget och till varje 
orts specifika förutsättningar. Hyltebruk är kommunens 
huvudcentrum som utvecklas med en attraktiv och tydlig 
kärna med varierat innehåll av service, arbetsplatser och 
bostäder. I kommunen finns en god infrastruktur till 
fördel för pendling, turism och näringsliv. Utpendlingen 
skall vara större än inpendlingen.

…är invånarna friskare än genomsnittet och upplever sig 
ha en hög livskvalitet.

– Hylte kommun föregår som ett gott exempel på en 
attraktiv arbetsplats, Kommunen har lätt att rekrytera 
de medarbetare som behövs.

– Här finns goda boendemiljöer med närhet till rik 
rekreation.

…håller utbildningen en hög standard och i skolorna 
råder jämställdhet och elevdemokrati.

– Barnen får en bra start genom en god förskola och 
en bra grundskola och lämnar skolan med godkända 
betyg tack vare en mer individuellt anpassad 
undervisning. Alla ungdomar som påbörjar fullföljer 
gymnasieskolan och andelen som fortsätter till 
eftergymnasiala studier har ökat.

– Kontakterna med högskolor och universitet ökar. 
Kommunen medverkar till att studenter bedriver sina 
examensarbeten eller dylikt på uppdrag av kommunen 
eller i något av kommunens verksamma företag.

…ska omsorgen präglas av trygghet, delaktighet 
och engagemang.

– Människor med omsorgsbehov, äldre, socialt 
utsatta och funktionshindrade får stöd tillsammans 
med en bra och värdig vård, när de behöver det.

…är demokratin vital.

– Den enskilda människan är delaktig i samhälls-
utvecklingen och påverkar sin egen verklighet. Vi 
ska öka delaktigheten genom att aktivt involvera 
invånarna på ett tidigt stadium i beredningen inför 
avgörande beslut. Aktiva invånare, unga som 
gamla, deltar i den politiska dialogen.

– Alla upplever att de blir väl bemötta vid kontakter 
med kommunens verksamheter.

Vision 2020 är antagen i 
kommunfullmäktige den 
21 september 2006

I vår kommun pågår ett ständigt 
arbete med att utveckla de olika verk-
samheterna. En del i denna utveckling 
är att arbeta med gemensamma mål för 
kommunen som helhet.

Kommunens högsta beslutande organ, 
kommunfullmäktige, har beskrivit hur 
de vill att utvecklingen ska se ut fram 
till år 2020. Den här beskrivningen 
hittar du i den här foldern.

För att kunna följa hur utvecklings-
arbetet går har man satt konkreta mål 
inom fem övergripande områden, så 
kallade fokusområden: Finansiella mål, 
Hållbar utveckling/miljö, Personal, 
samhällsutveckling samt Styrning och 
ledning


