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Dokumentet i din hand är Dals-Eds kommuns utvecklingsplan för 
perioden 2020-2023. Den första delen beskriver kommunens vision, 
Dals-Ed – Den naturliga hållplatsen. Visionen syftar till att ange en 
långsiktig inriktning för kommunens utveckling och beskriver det 
tillstånd kommunen vill uppnå 2035.  

Utvecklingsplanen består av fyra utvecklingsområden; kompetens, 
demokrati, plats och miljö. Tillsammans med tillhörande strategisk 

plan, syftar den till att konkretisera och förverkliga visionen genom 
att prioritera mål, inriktningar och uppdrag. 

Såväl visionen som utvecklingsplanen har, med utgångspunkt från 
genomförda medborgardialoger, arbetats fram i en bred dialog med 
alla de politiska partierna. Vi tror att gränsöverskridande stabilitet 
skapar goda förutsättningar för en långsiktighet som med 
delaktighet och hållbarhet leder till att Dals-Eds kommun utvecklas 
positivt. 

 

  
 

BAKGRUND. 



VISION. 
Dals-Ed är en inbjudande och inspirerande hållplats för fler 
människor i alla åldrar. Här stannar man gärna för alltid 
eller för en tid, och man vill gärna återvända.  
Vi utforskar livet med nyfikenhet och öppenhet - mitt i en 
vild och vacker natur.  

Här finns en god jordmån med stark växtkraft och det är 
enkelt att utvecklas. Vi värnar om varandra, vårdar vårt arv 
och bygger framtiden tillsammans på ett naturligt och 
hållbart sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dals-Ed är en ATTRAKTIV kommun! 
 
Dals-Ed är en naturlig mötesplats i en gränsbygd för 
företagande, natur och kultur. Det är enkelt att resa till, från 
och inom kommunen. Mellan skog och sjöar finns tåg- och 
vägförbindelser som knyter samman kommunens delar med 
regionen och Norge.  Här finns unika evenemang som är väl 
kända i hela Sverige. Här finns attraktiva boendemöjligheter 
och lättillgänglig service för livets alla skeden.  
 

Dals-Ed jobbar för HÅLLBARHET! 

 

I Dals-Ed är vi DELAKTIGA! 
 
Här är enkelt att utvecklas och förverkliga nya idéer,  
”Bare gjör’t!”, som vi säger. Vi uppmuntrar kreativt 
entreprenörskap och löser våra behov i samverkan. Här 
finns tillit, trygghet och närhet med levande tätort och 
landsbygder där alla får ta plats.  
 

Dals-Ed - Den naturliga hållplatsen 
 

 
Med varsam hand och på naturens villkor löser vi vår 
energiförsörjning. Vi bygger nytt med trä och underlättar för 
de gröna näringarna. Vi är en sjönära kurort med lättillgängliga 
och välordnade naturområden. Nationalparken Tresticklan är 
ett centralt och välbesökt besöksmål. Föreningsliv och 
folkhälsa främjas av kultur- och fritidsanläggningar av god 
kvalitet hela året. 



 

 

 

 

  

  

KOMPETENS. 

UTVECKLINGSMÅL 
1. HÖG KOMPETENSMATCHNING 

Kommunens verksamheter och näringslivet har bra tillgång på 
arbetskraft med relevant kompetens. Invånarna i Dals-Ed har goda 
möjligheter till egen försörjning. 

2. EN SKOLA DÄR VARJE ELEV NÅR SIN FULLA POTENTIAL 

Elever ges stöd och stimulans i att utvecklas så långt som möjligt. 
Skola och näringsliv samverkar för att väcka intresse hos elever för 
entreprenörskap och för olika yrken. 

 

För att säkra såväl kommunens som företagens framtida 
personalförsörjning och utveckling krävs en god 
kompetensmatchning.  

I Dals-Ed ska skolan ge eleverna stöd och stimulans för att utvecklas 
så långt som möjligt och ha en aktiv roll i att väcka engagemang 
och intresse för företagsamhet hos eleverna. Det ska finnas en 
stark samverkan mellan skola och näringsliv.  

I Dals-Ed ska det finnas möjlighet till vidareutbildning inom rimligt 
och lättillgängligt avstånd och kommunen ska samarbeta med 
näringslivet gällande utbildningssatsningar. 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Möjligheten till 
kompetensutveckling och personlig utveckling ska finnas för all 
personal och är en förutsättning för att verksamheten ska kunna 
utvecklas efter nya eller förändrade krav från kommuninvånare 
eller omvärlden i övrigt.  

Kreativitet och entreprenörskap ska vara en naturlig del av 
kommunens förhållningssätt. Känd för sitt företagsvänliga klimat 
ska Dals-Ed vara en framtidskommun dit entreprenörer lockas. 

 

  



 

 

 

 

  

  

DEMOKRATI. 

UTVECKLINGSMÅL 
3. HÖGT FÖRTROENDE FÖR KOMMUNENS POLITIKER OCH 

ORGANISATION 

Invånarna i alla målgrupper är nöjda med möjligheterna till insyn och 
inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Invånarna 
känner trygghet i den offentliga servicen. 

4. ENGAGERADE INVÅNARE 

Invånarna i alla målgrupper vill och kan vara med och påverka i frågor 
som rör kommunen. 

 

Genom en väl utvecklad demokrati har medborgarna stora 
möjligheter att vara med och påverka. Alla, unga som gamla, ska 
kunna medverka, vilja ta ansvar och möta varandra med glädje, 
respekt och förståelse. Dals-Ed ska ha ett öppet samhällsklimat 
med ett stort antal mötesplatser och ett rikt föreningsliv.  

Våra barn och unga är framtiden. Vi ska lyssna på barnen och 
särskilt ta hänsyn till deras behov. 

Det ska finnas ett stort engagemang i samhället som genomsyrar 
hela kommunen och kommunen ska bidra till att möjliggöra för 
invånare att genomföra sina idéer. Invånarna ska känna trygghet i 
den offentliga servicen. Kommunens verksamheter ska präglas av 
öppenhet och tolerans samt främja engagemang och samverkan.  

Invånarna i alla målgrupper ska vara nöjda med möjligheterna till 
insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. 
Informationen ska vara tydlig och lättillgänglig och det ska vara lätt 
att kommunicera med kommunens politiker och tjänstemän. I Dals-
Ed ska vi se det självklart att använda digitalisering som ett sätt att 
stärka medborgardialogen. 

I Dals-Ed ska vi vara starka tillsammans och jämlikhet ska vara en 
självklarhet.  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

PLATS. 

UTVECKLINGSMÅL 
5. ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER 

 

Invånarna i alla målgrupper är nöjda med utbudet av olika 
boendeformer. 
 

6. LEVANDE TÄTORT OCH LANDSBYGDER 

Dals-Ed har ett attraktivt, välvårdat centrum med ett brett 
kommersiellt utbud. I såväl tätort som landsbygder finns möjligheter  
till en aktiv fritid. 

 

Vi ska tillsammans i Dals-Ed, genom trivsel, trygghet och 
framtidstro, skapa förutsättningar för alla människors möjligheter 
att förverkliga sina drömmar och idéer. 

Dals-Ed ska ha ett attraktivt och välvårdat centrum och 
kommunens verksamheter ska upprätthålla en hög kvalitet och 
service samt kännetecknas av flexibilitet och prestigelöshet.  

Tillvaratagande av naturens möjligheter, attraktiva boenden, ett 
rikt föreningsliv samt bra kommunikationer och infrastruktur ska 
bidra till att fler invånare, investerare och företagare dras till 
kommunen men också att de som redan bor här önskar stanna 
kvar. Här ska invånarna finna balans i livet. 

Dals-Ed ska också vara känd för sina unika evenemang och ha ett 
brett kommersiellt utbud. Besöksnäringen ska vara en naturlig del 
av samhället och Dals-Ed ska vara ett starkt varumärke i 
turistsammanhang. 

 

 

   



 

 

 

 

 

  

 

MILJÖ. 

UTVECKLINGSMÅL 
7. GRÖN OCH SKÖN NATURKOMMUN 

 

I Dals-Ed är skogs- och lantbruk en naturlig del av samhället. 
Kommunens naturvärden tas tillvara genom en väl utvecklad 
besöksnäring. 
 

8. HÅLLBART SAMHÄLLE 

Dals-Ed är en klimatsmart och fossilfri kommun som underlättar för 
invånare och besökare att bidra till det hållbara samhället. Det finns en 
stor produktion av grön energi. 

 

Den fantastiska naturen i vår kommun är en viktig resurs som ger 
oss särskilt goda förutsättningar för utveckling av besöksnäringen 
och friluftslivet. Det goda livet i Dals-Ed ska vara ett känt 
begrepp och den gröna profilen genomgående i allt vi gör.  

Dals-Ed ska aktivt arbeta för en hållbar utveckling i såväl 
kommunens egna verksamheter och planer som i samverkan och 
dialog med andra aktörer, invånare och besökare. Genom 
affärsdriven miljöutveckling ska vi skapa utveckling här och 
miljönytta för andra.  

I Dals-Ed ska skogs- och lantbruk vara en naturlig del av samhället 
och i kommunen ska det finnas goda förutsättningar för att 
producera grön energi.  

Dals-Eds kommun ska arbeta aktivt för att öka möjligheterna att 
pendla kollektivt till och från kommunen.  

 

 

 

   


