Bypolitik
Indledning
Ringkøbing- Skjern Kommunes
vision Naturens rige er udtryk for
at byrådet gennem naturen vil
sikre borgerne det gode liv og at
skabe vækst i kommunen.
Visionen konkretiseres gennem
planstrategien, de overordnede
politikker og øvrige politikker.
Herved sikres, at der er en rød
tråd fra den overordnede vision
til kommunens konkrete
aktiviteter i forhold til og
sammen med borgere,
virksomheder og foreninger m.m.
Planstrategien uddyber og konkretiserer den politiske vision.
De to overordnede politikker – Politik for det gode liv og Vækst- og Udviklingspolitik - tager
udgangspunkt i visionen og planstrategien og sætter gennem målsætninger retning for de
øvrige politikker.
De øvrige politikker relaterer sig til bestemte målsætninger i den ene eller begge overordnede
politikker og indeholder konkrete mål og indsatser, som der følges op på hvert år.

Politikken relaterer sig til følgende målsætninger i


Vækst- og udviklingspolitikken:
 Vi passer på vores natur, så her er godt at bo og rart at besøge!
 Vi både lever af naturen og passer på vores natur. Derfor har vi et særligt fokus
på grøn vækst! Vi brander og markedsfører kommunen aktivt og vedholdende!
 Vi understøtter vores tradition for iværksætteri, entreprenørskab, frivilligt arbejde
og aktive borgere, der tager hånd om eget liv og hinanden!



Politik for det gode liv:
o Vi skaber rum for fordybelse og rammer for aktiviteter der kræver plads og ”højt
til loftet”
o Naturen i by, land og på vand benyttes aktivt til at øge sundhed og velvære samt
leg og læring i fritid og fællesskaber.
o Vi involverer borgere, pårørende, frivillige og foreninger i løsningen af
velfærdsopgaverne.

Politikkens vision

Vi samarbejder om, at udvikle byernes potentialer, og om at skabe attraktive betingelser for
bæredygtig bosætning, erhverv og et trygt og sundt liv i balance. Derved øges den fysiske
og mentale sammenhængskraft i og imellem alle byerne.

Målsætninger og mål
1. Vi styrker relationer og samarbejder i og imellem byerne


Byerne vækster og bruger hinandens ressourcer på tværs. Der er sammenhængskraft og
synergier i og imellem byerne indadtil og udadtil i kommunen.

2. Vi skaber attraktive, levende, grønne og funktionelle byer for borgere,
virksomheder og gæster


Byernes potentialer og vækstmuligheder udnyttes med henblik på Det gode liv.



I kommunen er der mulighed for et liv tæt på naturen og tilgængelighed til grønne og
blå områder i og omkring byerne



Kommunen videreudvikler levende og attraktive byer og byrum via kulturprojekter,
herunder midlertidige byrumsprojekter og aktiviteter.

