
 
 

 
 
 
 

 

Stenungsund   

Det goda samhället  

med framtidstro och utveckling  

med människan och naturen i centrum 

 

 

 

Till visionen finns två avgörande inriktningar:  

 Attraktivt och välkomnande 

 Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling 
 

  



                                                                                    

 

 

 

 

 

 

”Visioner utan åtgärder är 

bara drömmar. Åtgärder utan 

visioner är bara tidsfördriv. 

Men visioner i kombination 

med åtgärder kan 

förändra världen!” 
Joel A Barker, framtidsforskare 

  



                                                                                    
 

Attraktivt och välkomnande 

 
Trygg miljö 

Stenungsund, en kommun med cirka 35 000 invånare, erbjuder bostäder för alla behov i olika 

former. Boendemiljöerna är attraktiva med närhet till såväl hav som skog och goda 

möjligheter till en aktiv fritid.  

Stenungsund är ett tryggt och levande samhälle med platser för möten och gemenskap. Vi har 

en lättillgänglig hälso- och sjukvård, bra förskolor och skolor samt god omsorg om 

funktionshindrade och äldre. Till Stenungsund är alla välkomna - vi omfamnar och accepterar 

oliktänkande och välkomnar nya initiativ.  

Stenungsund är en barnvänlig kommun där vi värnar om barns rättigheter och arbetar för att 

barn och ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till 

utbildning och arbete eller annan sysselsättning. Vi har bredd och spets på de utbildningar vi 

tillhandahåller. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för 

framtidens alla utmaningar.  De allra flesta som bor i Stenungsund har någon form av 

sysselsättning. Alla grundskoleelever går vidare till gymnasiet och merparten av kommunens 

unga vuxna går vidare från gymnasiet till högre studier. 

 

Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv 

Centrummiljön i Stenungsund är levande, dynamisk och turistvänlig. Den stora mängden 

besökare och turister från när och fjärran lockas hit för att ta del av shoppinglivet, 

restaurangutbudet, de många olika möjligheterna till fysisk aktivitet och ett brett utbud av 

kulturaktiviteter.  

Naturen är alltid närvarande och tillgänglig i kommunens alla delar. Som en av Västkustens 

pärlor erbjuder vi natursköna upplevelser och goda fritidsaktiviteter i en unik skärgårdsmiljö. 

Vi erbjuder aktiviteter i vildmarksnatur med fina vandringsleder, fiske och camping. Den 

traditionella bohuslänska kulturen utvecklas genom konst och mathistoriska upplevelser.  

 

Goda kommunikationer 

Kommunikationerna till och från Stenungsunds kommun är goda och möjliggör en bekväm 

pendling för dig genom hållbara och miljövänliga transporter. Vi har dubbelspår på vissa 

sträckor till Stenungsund från Göteborg och Oslo som möjliggör fler avgångar.  

 

Levande företagsklimat 

Stenungsund är en företagsvänlig kommun och bland de främsta i Sverige när det gäller 

hållbar tillväxt. Företagsklimatet i Stenungsund är gott och stöttar en utökning i befintliga 

företag såväl som nya så att fler arbetstillfällen kan skapas. Vi har ett varierat näringsliv och 

ett världsledande hållbart kemikluster såväl som IT-kluster. Stenungsund har en science-park i 

världsklass med samarbete mellan, näringslivet, universitet samt gymnasium och 

yrkeshögskola vilket lockar kompetens, entreprenörer och innovationer till kommunen.  

 

Alltid bästa möjliga möte 

Stenungsund är en invånarvänlig kommun som strävar efter att alla invånare ska mötas med 

professionalitet och respekt. Vi vill att du ska känna att du blir tagen på allvar oavsett ärende 

och vilken bakgrund du har. Kommunens värdegrund – insyn, delaktighet, öppenhet och 

helhetssyn genomsyrar alla verksamheter i kommunen. 

 



                                                                                    
 

Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling 

 

I Stenungsunds kommun bedriver vi en hållbar utveckling vilket innebär att vi strävar efter att  

tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 

sina behov. 
1
 All hållbar utveckling kräver ett folkligt och aktivt deltagande från invånarna. 

Stenungsund är en kommun som på olika sätt bjuder in medborgarna till dialog och samtal för 

att driva en utveckling som värnar om våra gemensamma resurser. 

 

Social hållbarhet 

Stenungsund är ett tryggt, inkluderande och stabilt samhälle där invånarnas behov tillgodoses, 

oavsett kön och inkomst. En socialt hållbar utveckling främjas av det livslånga lärandet, en 

trygg uppväxt, ökat arbetsdeltagande, att du får åldras med livskvalitet samt att du har goda 

levnadsvanor. Vi har livet i fokus i Stenungsund! Invånarna i kommunen har en god hälsa 

fysiskt, psykiskt och socialt. Genom demokrati och delaktighet ges möjlighet för 

Stenungsundsborna att skapa förutsättningar för ett gott liv. 

 

Ekonomisk hållbarhet 

Vi driver en ekonomisk hållbarhet genom skapa utveckling utan att skada miljön. Ekonomin 

är långsiktigt stabil och låter dig som människa utvecklas i samklang med miljön och utan att 

slösa mer än nödvändigt på våra gemensamma tillgångar. 

 

Ekologisk hållbarhet 

I Stenungsunds kommun arbetar vi för en hållbar ekologisk utveckling vilket innebär att vi 

värnar om människans långsiktiga fortlevnad, en naturskön miljö samt biologisk mångfald. Vi 

arbetar aktivt för att anpassa samhället efter vad miljön och människornas hälsa tål.  

                                                           
1
 Bruntlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” 1987 


