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Kommunfullmäktiges mål 2023 
 

Bakgrund 
 
Kommunfullmäktiges mål tar utgångspunkt i den antagna framtidsberättelsens sex 
olika avsnitt.  
 
Under varje avsnitts rubrik finns ledord från framtidsberättelsen angivna. Därefter 
kommer målen. 

 
 

Framtidsberättelsens portaltext  
Gullspång är en kommun där alla - barn, ungdomar, vuxna och äldre - utvecklar 
tilltro till sig själva, sin förmåga att forma den egna framtiden och aktivt deltar i 
samhälls-, kultur-, förenings- och arbetsliv.   
 
 
 

1. Inflytande och ansvar 

Ledord: 

 möjligheternas kommun 

 tillgänglighet 

 samverkan 

 hållbart samhälle 

 barn och unga formar sina liv  

 bibehållen lust att lära och engagemang för omvärlden 

 värnar om de äldre 

 i framkant för att utveckla en god äldreomsorg 

Kommunfullmäktiges mål 1 

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Gullspångs kommuns medarbetare och 
förtroendevalda.  

 
Kommunfullmäktiges mål 2 

Gullspångs kommuns verksamheter arbetar för ett hållbart samhälle (socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt).  
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Kommunfullmäktiges mål 3 

Grundskolan i Gullspångs kommun ger eleverna förutsättningar för ett vuxenliv med valmöjligheter. 

 

Kommunfullmäktiges mål 4 

Äldreomsorgen i Gullspångs kommun ger stöd för ett gott åldrande i gemenskap med andra, både i 
ordinärt boende och i särskilt boende.  

 

 

2. Samhälle och näringsliv 

Ledord: 

 attraktiva, hållbara, natur- och sjönära boendemiljöer 

 företagsvänliga 

 attraktiva företagsmiljöer 

 ett av landets viktigaste energicentrum 

 hållbarhet 

Kommunfullmäktiges mål 5 

Gullspångs kommun erbjuder attraktiva miljöer för näringsverksamhet, boende, rekreation och 
möten.  

 
Kommunfullmäktiges mål 6 

Gullspångs kommun – en möjliggörare för fler företag som vill, kan och vågar. 

 
 

Kommunfullmäktiges mål 7 

Gullspångs kommun, tillsammans med föreningsliv och näringsliv, tillhandahåller 
kompetensutvecklande åtgärder som bidrar till såväl individens som företagens och kommunens 
utveckling. 
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3. Kultur i alla former 

Ledord: 

 utveckling genom kultur 

 kulturen en mötesplats 

 stärkt gemensam självbild 

 kultur som en tillväxtfaktor1 

 värdar för lärande 

Kommunfullmäktiges mål 8 

Gullspångs kommun, tillsammans med föreningsliv och näringsliv, erbjuder kulturaktiviteter i olika 
former. Särskild uppmärksamhet ges barns och ungas rätt till ett rikt kulturutbud.  

 
 

4. Gullspångs kommun – värt ett besök 

Ledord: 

 vacker, välkomnande och välordnad miljö 

 hjälpsam anda 

 gott bemötande 

Kommunfullmäktiges mål 9 

Samverkan mellan kommunen, näringslivet och föreningslivet ska öka i syfte att utveckla/öka 
besöksnäringen. 

 
5. Goda ambassadörer 

Ledord: 

 dialog med sina invånare och företagare 

 invånarna och företagarna är goda ambassadörer 

Kommunfullmäktiges mål 10 

Kommunens invånare och företagare är nöjda med verksamheternas kvalitet, bemötande och 
service, de känner sig delaktiga och är stolta över platsen de bor i och verkar på.  

 
 
 
 

                                                 
1 Ökad tillväxt = positiv befolkningsutveckling, omfördelning av demografin, höjd utbildningsnivå, lägre ohälsotal, 
fler företagsetableringar.  
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6. Att vara medarbetare i Gullspångs kommun 

Ledord: 

 hälsa och välbefinnande 

 Skaraborgs mest attraktiva arbetsgivare 

 ”spänst i stegen” 

 värdegrunden 

Kommunfullmäktiges mål 11 

Gullspångs kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

 
 


