
Organisationens interna åtagande 
• Visionen Västkustens kreativa mittpunkt kan jämföras med en ledstjärna som hjälper alla inom 
kommunen att gå åt samma håll. Kommunen arbetar aktivt med Vår kultur - så lever vi visionen.  
• Kommunen har en aktiv medarbetarwebb där alla på samma villkor får komma till tals. 
• Kommunen har en verksamhetsplanering där alla medarbetare medverkar. 
• I Varbergs kommun ska vi tillsammans arbeta för att främja ett gott och inkluderande arbetsklimat 
där alla våra medarbetare trivs och vill stanna. 
• På gymnasieskolan PS kommer man ha en affischutställning om demokratin 100 år samt en 
bokutställning i biblioteket. 
• Politiska partier har möjlighet att ha bokbord på gymnasieskolan PS för att informera om sin politik.  
• Socialförvaltningen driver ett utvecklingsarbete som handlar om tillit, ett tillsammans-tänk och 
förståelse för varandra genom en öppen och ömsesidig dialog, först internt i organisationen och 
sedan externt gentemot de målgrupper som vi ska skapa värde för. 
  
Organisationens externa åtagande 
• Kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner deltar vid offentliga samtal, utbildningar m.m. 
Ett exempel är Demokratidagen på Varbergs teater den 15 september där kommunen även var med 
som arrangör.  
• Biblioteksverksamheten har stort fokus på att arbeta med demokratiuppdraget och det finns med i 
många delar av arbetet. 
• Kommunen har utvecklat digitala samråd i detaljplaner för att fler ska kunna komma till tals och 
tillgängliggöra. Även mötesformer inom bygglovsprocessen och lantmäteriprocessen har utvecklats 
för att göra dessa tillgängliga och begripliga. 
  
Organisationens kommunikativa åtagande 
• Kommunen skriver nyheter och pressmeddelanden om våra aktiviteter samt gör inlägg i sociala 
medie-kanaler för att uppmärksamma aktiviteter, initiativ och själva jubileet. 
• Webbsidan Varberg Växer har utvecklats och publicerades i september 2021. Där visas överskådligt 
den stadsutveckling som pågår.  
• En utställning på temat Varberg Växer har gjorts för allmänheten, på grund av restriktioner öppnar 
den först nu i oktober 2021. Där görs information från kommunens stora projekt tillgänglig och även i 
samarbete med Trafikverket som informerar om tunnelbygget. Även stadsbyggnadskontorets egna 
sidor på Varberg.se har uppdaterats för tydligare kommunikation gentemot sökanden. 
  
Om aktören 
Varbergs kommun i Hallands län. Kommunen har en befolkning på drygt 66 000 invånare. Det finns 
cirka 5 000 anställda i kommunen.  
Visionen är "Västkustens kreativa mittpunkt" och Verksamhetsidén "Vi ska förenkla människors 
vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar." med ledorden Nytänkande, Kunskap, 
Framåtanda och Mod. 
 


