Vision och mål - 2018 (Kommunstyrelsen)
Målområden
Infrastruktur/kommunikationer

Samhällsservice

Boende och livskvalitet

Kommunfullmäktiges mål

Nämndmål

Bra tågförbindelse mellan Torsby och Karlstad

Bra utbud av resor och transporter med rimliga restider på
Fryksdalsbanan

Väl utvecklat flyg

Fortsatt flygtrafik till Stockholm/Arlanda

Bra bussförbindelser inom, till och från kommunen

Samordnad busstrafik utifrån resenärens behov, bra möjligheter till
dagpendling till och från centralorten

Fler gång- och cykelvägar

Fler gång- och cykelvägar med hög trafiksäkerhet

Utbyggd och höjd standard på väg- och järnvägsnätet

Hög standard på vägar och järnväg

Bra IT-infrastruktur

Alla boende i Torsby kommun ska kunna ansluta sig till
höghastighetsnät

Hög kommunal service till invånare, besökare och näringsliv

Ett bra bemötande och hög tillgänglighet till kommunal service finns
hos kontoren i Torsby och Sysslebäck

Hög planberedskap för expansion och nyetableringar

Utvalda strategiska områden finns som ska möjliggöra nyetableringar
och expansion

God offentlig och kommersiell service

En stark dialog finns med offentliga och kommersiella servicenäringar

Attraktiva boenden och goda boendemiljöer

Tillgodose behovet av hyresrätter

Bästa folkhälsan i Värmland

En etablerad familjecentral finns
Minskad användning av tobak

Fortsatt satsning på friskvård

Fortsatt satsning på friskvård

Fokus på barns och ungdomars behov, möjligheter och intressen

Goda möjligheter för fritid- och kulturengagemang, även för icke
föreningsaktiva

God tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

Förbättra tillgängligheten för personer med funktionshinder

God livskvalitet för alla åldrar

God livskvalité för alla åldrar

Bra fritid- och kulturutbud med kommunal stimulans

Det ska finnas ett brett fritids- och kulturutbud

Attraktiva tätorts- och gatumiljöer

En bra tätorts- och gatumiljö finns, utifrån alla aspekter
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Vision och mål - 2018 (Kommunstyrelsen)
Målområden
Näringslivsklimat

Kompetens och kvalitet

Kommunfullmäktiges mål

Nämndmål

Torsby kommun är en bra företagskommun

Torsby kommun är en bra företagskommun där företag gör
nyetableringar och växer

Gränshandeln och besöksnäringen är viktig och utvecklas positivt

Ökad besöksnäring

Torsby är ett starkt och levande handelscentrum

Arenor och kontaktytor finns för den nya samhällsbilden mellan
handeln, fastighetsägare och kommunen

Fler arbetstillfällen inom den privata sektorn

Ökat antal arbetstillfällen genom expansion av befintliga och
nystartade företag

Hög servicegrad till företag i expansion och vid nyetableringar

Det ska finnas en rådgivning/näringslivsservice med en anpassad
kontaktyta till näringslivet

Kommunen kan konkurrensutsätta den egna verksamheten, om syftet
är att minska kostnaden och/eller höja kvaliteten

Kommunal verksamhet kan konkurrensutsättas om syftet är att
minska kostnaden och/eller att höja kvalitén

Upphandlingsförfarandet ska göras mer tillgängligt för lokala
leverantörer/ producenter

Möjligöra för lokala leverantörer/producenter att delta i anbudsgivning

Kommunen har en attraktiv gymnasieskola med hög kvalitet i sin
verksamhet

Tillgodose näringsliv och offentlig verksamhet med kompetens
Kommunen har en attraktiv gymnasieskola med hög kvalitet i sin
verksamhet

Fortsatt satsning på kompetensutveckling

Etablerade utbildningar inom Komvux, Folkhögskolan och
Universitetet

Varumärket Torsby upplevs som ett av de starkaste i Sverige

Torsby är ett starkt varumärke
Medborgare och personal är goda ambassadörer för Torsby kommun

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Minskad klimatpåverkan
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