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§5

KST 2011/146

Vision och mål 2020
Kommunfullmäktige antog hösten 2004 övergripande visioner och mål för Torsby
kommun som ett geografiskt område samt en verksamhetside för den kommunala
organisationen. Visionerna samt verksamhetsiden var grunden för den framtida
satsningen i Torsby kommun. Enligt fullmäktiges beslut skall visionerna vara
förverkligade senast år 2012.
Kommunstyrelsen har beslutat 2011-03-14 att påbörja nytt mål- och visionsarbete, Vision
2020. Innan det arbetet påbörjades utvärderades de gamla målen där man kan konstatera
att inom vissa strategiområden är måluppfyllelsen hög medan andra områden har ett
svagare resultat. Utvärderingen bygger på mätbara fakta samt en bedömning utifrån en
upplevd måluppfyllelse.
Vision och mål 2020 har varit ute på remiss till bIa de politiska partierna, kommunala
nämnder, intresseföreningar och diskussionsmöten i olika byalag runt om i kommunen.

Handlingar i ärendet
Förslag till Vision och Mål 2020
Kommunstyrelsen 2012-01-09 § 6

Kommunfullmäktiges beslut
Vision och Mål 2020 antas enligt bilaga.

Beslutet expedieras till
Anders Björck
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningar inom ks

Utdragsbestyrkande
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Värdegrund
Torsby kommuns värdegrund
- respekt för alla människors lika värde.
- hänsynstagande till människors självbestämmande,
värdighet och integritet i alla situationer.
- ett respektfullt, jämlikt, empatiskt och engagerat
bemötande av människor.
- verksamheter som genomsyras aven humanistisk
grundsyn och att prioriteringar utgår från behov
oavsett individens förmåga att uttrycka det.
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Vision 2020
I Torsby kommun är det möjligt att
förverkliga drömmar
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Kommunövergripande mål 2012-2020

Huvudmål
• Torsby är en framgångsrik och attraktiv
kommun för invånare, företag och besökare
• Torsby kommuns befolkningsutveckling är
positiv
• Torsby är en miljömedveten kommun
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Kommunövergripande mål 2012-2020
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Delmål : Infrastruktur/kommunikationer
•
•
•
•
•
•

Bra IT-infrastruktur
Bra tågförbindelser mellan Torsby och Karlstad
Bra bussförbindelser inom, till och från kommunen
Fler gång- och cykelvägar
Väl utvecklat flyg
Utbyggd och höjd standard på väg- och järnvägsnätet
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Kommunövergripande mål 2012-2020

Delmål: Samhällsservice
•
•
•

Hög kommunal service till invånare, besökare och
näringsliv
Hög planberedskap för expansion och
nyetableringar
God offentlig och kommersiell service
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Kommunövergripande mål 2012-2020

Delmål: Boende och livskvalitet
•
•
•
•
•
•
•
•

Attraktiva boenden och goda boendemiljöer
Bästa folkhälsan i Värmland
Fortsatt satsning på friskvård
Fokus på barns och ungdomars behov, möjligheter
och intressen
God tillgänglighet för personer med
fu n ktionsnedsättn ing ar
God livskvalitet för alla åldrar
Bra fritid- och kulturutbud med kommunal stimulans
Attraktiva tätorts- och gatumiljöer
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Delmål: Näringslivsklimat
•
•
•
•
•
•
•

Torsby kommun är en bra företagskommun
Gränshandeln och besöksnäringen är viktig och utvecklas
positivt
Torsby är ett starkt och levande handelscentrum
Fler arbetstillfällen inom den privata sektorn
Hög servicegrad till företag i expansion och vid
nyetableringar
Kommunen kan konkurrensutsätta den egna
verksamheten, om syftet är att minska kostnaden
och/eller höja kvaliteten
Upphandlingsförfarandet ska göras mer tillgängligt för
lokala leverantörer/ producenter
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Delmål: Kompetens och kvalitet
•
•
•

Kommunen har en attraktiv gymnasieskola med hög
kvalitet i sin verksamhet
Fortsatt satsning på kompetensutveckling
Varumärket Torsby upplevs som ett av de starkaste
i Sverige
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Kommunövergripande mål 2012-2020
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Delmål: Hållbar utveckling
•
•

Minskat beroende av fossila bränslen
Fortsatt satsning på energieffektiviserande åtgärder
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