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Vision 2030 
Vision 2030 är kommunens vision för den önskade utvecklingen i ett framtida Jönköpings 
kommun. Vad vill vi ska känneteckna Jönköpings kommun år 2030? På vilket sätt behöver 
kommunen utvecklas för att vi ska nå dit? 

En växande befolkning, en ökande globalisering och en accelererande teknologisk utveckling 
skapar nya utmaningar för samhällen världen över, men innebär samtidigt nya möjligheter i 
takt med att de upplevda avstånden mellan människor krymper och nya marknader växer 
fram. På lokal nivå ställer inte minst den demografiska utvecklingen, med generations-
växlingar på arbetsmarknaden och en åldrande befolkning, kommunen inför en rad olika 
utmaningar. 

Visionen visar riktningen för våra verksamheter och skapar gemensamma förutsättningar och 
mål för att vi tillsammans ska stå redo att möta de utmaningar och ta vara på de möjligheter 
som de kommande åren ställer oss inför. Visionen lyfter även vikten av att ta till vara våra 
unika egenskaper och den potential som redan i dag finns i kommunen. 

Visionen tar sin utgångspunkt i målbilden av Jönköping 2030 som en attraktiv och öppen 
kommun att besöka, leva, verka och bo i – en plats där människor trivs, vill flytta till och 
stanna kvar. Målbilden konkretiseras i sin tur genom fyra målområden inom vilka kommunen 
vill positionera sig under tiden fram till år 2030. 

− Jönköping 2030 är södra Sveriges nav

− Jönköping 2030 ska vara en kommun med framåtanda

− Jönköping 2030 genomsyras av gemenskap, trygghet och öppenhet

− Jönköping 2030 är en plats där stad och landsbygd möts

All utveckling ska vila på en ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, vilket bidrar till att 
Jönköping 2030 är ett hållbart och klimatsmart föredöme. 
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Södra Sveriges nav 
Jönköping 2030 är södra Sveriges nav, en knutpunkt som har goda kommunikationer med 
omvärlden. Det är smidigt och miljövänligt att ta sig till och från kommunen, vilket ger ökade 
möjligheter för att bo och verka här. En tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik, samt väl 
utbyggda cykelstråk, gör att det även går snabbt att ta sig fram inom kommunen och 
regionen.  

Det strategiska läget, i kombination med ett brett och expansivt näringsliv, befäster 
Jönköpings position som etableringsort samt ett nav för handel och logistik i Norden. 
Jönköping 2030 ska vara det självklara valet för företag som vill etablera sig eller utveckla sin 
verksamhet.  

Jönköping 2030 har profilerat sig som ett nav för kultur, sport och friluftsliv. Det attraktiva 
läget vid Vättern, den skiftande naturen och det starka engagemang som genomsyrar 
kommunens många föreningar och aktörer ger förutsättningar för fler evenemang och att 
ytterligare utveckla besöksnäringen i kommunen. 

 

Bakgrund 

Redan då Jönköping fick sina stadsprivilegier år 1284 hade platsen vid Vätterns södra 
strand, tack vare sitt strategiska läge, etablerats som en viktig knutpunkt där människor 
samlades för att byta varor och bedriva hantverk. Det geografiska läget i mitten av Sveriges 
tre storstadsregioner tillsammans med tillgången till Vättern har varit och är central för 
utvecklingen i Jönköpings kommun. 
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En kommun med framåtanda 
Jönköping 2030 är en öppen och positiv kommun med en internationell prägel där vi vågar 
satsa och tänka nytt. Genom att ta vara på invånarnas kunskap och engagemang skapas 
förutsättningar för en hållbar kommun där idéer utvecklas och där vi inte är rädda för att 
agera. Goda initiativ ska uppmuntras och stödjas. 

Vi är kända för att vara nyskapande och nytänkande. Med digitaliseringen som medel skapas 
nya smarta lösningar och hjälpmedel för en ökad livskvalitet och jämlik service för 
kommunens invånare och företag i Jönköping 2030. 

Jönköping 2030 har fortsatt starka offentliga verksamheter i kommunen. Jönköping 
University, Region Jönköpings län, länsstyrelsen och de statliga verken ger en bred 
arbetsmarknad och en möjlighet till goda samarbetsytor inom förbättrings- och 
utvecklingsarbete. 

Bildning är centralt i Jönköping 2030. Tillsammans med ett rikt kulturliv präglat av mångfald 
är bildning en garanti för ett öppet och demokratiskt samhälle. Fortsatta satsningar på hela 
utbildningskedjan, från förskola till högskola, lägger grunden för en kommun präglad av 
kunskap, innovation och kreativitet. Folkbildning i form av bland annat bibliotek, 
studieförbund och folkhögskolor är av stor betydelse för ett livslångt lärande.  

I Jönköping 2030 är det lätt att starta och utveckla företag. Starka nätverk mellan skola och 
näringsliv bidrar till kompetensförsörjning och en fortsatt bred arbetsmarknad, vilket skapar 
förutsättningar för en hållbar tillväxt, en ökad jämställdhet samt en lyckad integration. 

I Jönköping 2030 känner kommunens invånare tilltro för vår samhällsservice och de tjänster 
som kommunen ger. Våra satsningar för att stärka Jönköpings kommuns varumärke har 
bidragit till detta. 

 

Bakgrund 

Jönköpings kommun har ett brett och diversifierat näringsliv med Jönköping University som 
en stark tillväxtmotor och där världens största digitala festival – Dreamhack – arrangeras två 
gånger per år. Kommunen står sig väl i jämförelse med andra kommuner och får höga betyg 
i flera olika mätningar, inte minst inom skola, vård och omsorg. Sedan 1990-talet har 
kommunen också bedrivit ett framgångsrikt arbete med en stadsbyggnadsvision under 
devisen ”från tanke till handling”, där vi gått från vision till verklighet i stadsbyggnadsfrågor.  

 

  



6 
 

Gemenskap, trygghet och öppenhet 
Jönköping 2030 är den stora kommunen med den lilla kommunens känsla av gemenskap 
och trygghet – där öppna mötesplatser och ett starkt civilsamhälle bidrar till att skapa en 
kommun för alla.  

Den goda samverkan som redan i dag finns mellan kommunen och civilsamhället förstärks. 
Jönköping 2030 genomsyras av öppenhet, delaktighet och tillgänglighet; en plats där alla har 
rätt att påverka genom olika former av engagemang och där en hållbar utveckling sker med 
den gemensamma värdegrunden som utgångspunkt. 

Jönköping 2030 är en trygg och säker kommun, var än i livet man befinner sig. Det är en 
kommun för alla generationer oavsett kön och bakgrund, som med ett brett och tillgängligt 
utbud av service, aktiviteter och en hög livskvalitet för såväl barn som äldre står väl rustad för 
demografiska utmaningar. 

 

Bakgrund 

Jönköpings kommun har ett starkt civilsamhälle där bland annat det engagemang och den 
sammanhållning som sprang ur klockringningen 1 maj 2014 har bidragit till en ökad känsla 
av gemenskap och samhörighet. Detta återspeglas i att den upplevda tryggheten i 
kommunen ligger på en nationellt sett hög nivå och kommunen har en låg brottslighet jämfört 
med jämnstora kommuner. 
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Där stad och landsbygd möts 
Jönköping 2030 har levande landsbygder, med livskraftiga gröna näringar, och där de många 
tätorterna utgör landsbygdernas nav i form av tillgång till service. Människor i hela 
Jönköpings kommun är stolta över sina landsbygder och det finns goda möjligheter till 
boende, försörjning och rekreation. Det som landsbygderna tillför i form av bland annat 
livsmedel, energi, byggmaterial, rekreation och besöksnäring är en stor tillgång för hela 
kommunen och har en stor utvecklingspotential för framtiden. En önskvärd utveckling mot en 
fossilfri kommun är beroende av starka landsbygder.  

Jönköping 2030 är ett regionalt centrum med ett stort utbud av handel, kaféer, restauranger, 
kultur, nöjen och aktiviteter. Den fysiska miljön byggs med god arkitektur och på ett sätt som 
möjliggör kulturyttringar och träffpunkter i det offentliga rummet. Förbättrade 
kommunikationer och en digital utveckling ökar förutsättningarna för boende och utveckling i 
hela kommunen. 

I Jönköping 2030 har alla någonstans att bo samtidigt som fler ska kunna välja Jönköping 
som sin hemkommun. Genom god planering av nyskapande, klimatsmarta och attraktiva 
boenden i hela kommunen tillgodoses det framtida behovet av nya bostäder. Genom 
blandad bebyggelse och gemensamma mötesplatser skapas integrerade boendemiljöer.  

 

Bakgrund 

Jönköping är en stor och variationsrik kommun med en stark lokal identitet – från Norra Mo i 
väster till Biosfärområde Östra Vätterbranten i öster – och med tre städer inom samma 
kommun – Jönköping, Huskvarna och Gränna – är Jönköping unikt i landet.  
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Arbetet med Vision 2030 
Arbetet med visionen för Jönköpings kommun tar sin utgångspunkt i ett beslut från 
kommunstyrelsen 2016-12-13. Då beslutades det om att ta fram en ny vision med syfte att 
beskriva den utveckling som önskas i ett framtida Jönköpings kommun. Det fastslogs att 
visionen ska ha en bred förankring och utgå ifrån ett antal målområden inom vilka 
kommunen vill positionera sig fram till 2030. 

Arbetet påbörjades genom insamling och sammanställning av data, i syfte att skapa ett 
gediget underlag inför framtagandet av själva visionen. En stor del av det underlag som togs 
fram sammanställdes sedermera i en rapport som fick utgöra grunden i det kommande 
visionsarbetet.  

Syftet med rapporten var att teckna en så heltäckande bild av Jönköping som möjligt utifrån 
de utmaningar och möjligheter som kommunen skulle kunna tänkas ställas inför de 
kommande 13 åren. Rapporten innehöll bland annat en omvärldsanalys för att ge en 
övergripande bild av de trender som, både ur ett globalt och ett kommunalt perspektiv, 
väntas påverka den framtida samhällsutvecklingen. Rapporten blickade även inåt för att 
analysera hur omvärlden ser på Jönköping. 

För att identifiera Jönköpings styrkor och svagheter gjordes en jämförelse med kommuner av 
likvärdig befolkningsstorlek. I en utblick mot år 2030 prognostiserades utvecklingen inom 
några utvalda områden med syfte att ge en övergripande bild av hur Jönköping som kommun 
kan tänkas förändras de kommande 13 åren.  

Kommunens invånare gavs möjlighet att tycka till om Jönköping 2030 och dela med sig av 
sina synpunkter. I arbetet med framtagandet av en ny vision genomfördes även fokusgrupper 
med en rad olika aktörer, såsom myndigheter, näringsliv, föreningsliv, högskolan och elever i 
högstadiet.  

Då underlaget hade sammanställts och analyserats påbörjades arbetet med att ta fram 
målområden kring vilka visionen skulle kunna utformas. Denna process tog sin början genom 
att representanter från politiken, förvaltningarna och de kommunala bolagen samlades till två 
halvdagar, varav den första bestod av föreläsningar och genomgång av fakta om Jönköping. 
Den andra halvdagen var en workshop med målet att arbeta fram de målområden som skulle 
utgöra grunden i den nya visionen. 

Utifrån de tankar och förslag som kom in har därefter kommunstyrelsens ledningsutskott 
ansvarat för att ta fram den slutgiltiga visionen för Jönköping 2030. Under hösten 2017 
skickades sedan visionen på remiss till de partier som är invalda i kommunfullmäktige. 




