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Gullspångs kommun

Utbildning, barnomsorg, fritidsverksamhet, kulturliv,
äldreomsorg, boende och möjligheter till arbete är
alla viktiga delar då människor beslutar sig för var
man vill bosätta sig.
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Den kommunala servicen betyder mycket för en
kommuns attraktionskraft. De politiska partierna har
tillsammans tagit fram en Värdegrund och Framtidsberättelse där vi vill utveckla verksamheter och få
alla verksamma och boende i kommunen att trivas
ännu bättre.
Vi bygger en framtid som står stadigt på en värdegrund; de fyra G:na Gemenskap, Gästfrihet, Glädje
och Garantier. Dessa ledord ska genomsyra vår
kommunala verksamhet.
Låt oss tillsammans utveckla Gullspångs kommun.
Fa s t s t ä l l d av k o m m u n f u l l m ä k t i g e 2 0 11 - 0 6-27
Fullmäktiges presidium
Ordförande: Ann-Christin Erlandsson (S)
1:e vice ordförande: Bo Hagström (C)
2:e vice ordförande: Elisabet Bjelke (M)

Vär degr und

44

Gemenskap

Glädje

Vi bygger en framtid som
står stadigt på en värdegrund; de fyra G:na:

Gäst-

Garantier

Dessa ledord
ska genomsyra
vår kommunala
verksamhet.

frihet
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Värdegrund

V är de gru n d

G e m en s k a p

Gästfrihet

Det betyder bland annat:

Det betyder bland annat:

• vi har ömsesidig respekt för
varandra
• vi visar tillit till varandras
kompetenser
• vi är uppriktiga i vårt agerande
• alla har ansvar för att skapa
gemenskap
• delaktighet för att skapa sam-		
arbete, ansvarstagande och
engagemang
• att mångfald är en tillgång

Vär degr und

Glädje

G a r a n t ie r

• vi bjuder på ett gott värdskap

• vi är stolta över vår kommun

• vi verkställer det vi lovat

• vi har ett gott bemötande i

• vi har en grundtrygghet i det vi gör

• vi tar ansvar för det vi lovat

alla sammanhang
• vi har en service som överträffar förväntan
• vi är generösa och bjuder på
oss själva

Det betyder bland annat:

och ett lösningsinriktat arbetssätt
• vi har ”spänst i stegen”
• vi utvecklar mötesplatser för alla
åldrar för att dela upplevelser med
varandra
• vi tar vara på våra egna attraktiva
natur- och kulturvärden

Det betyder bland annat:

• vi rättar till fel och brister
• att vi står upp för hållbarheten
i samhället
• vi har god tillgänglighet till
alla våra verksamheter och dess
företrädare

│

7

88

F r a m t i d s berättelse

FRAMTIDSBERÄTTELSE

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.
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FRAMTIDSBERÄTTELSE

FRAMTIDSBERÄTTELSE

Inflytande och ansvar
I Gullspångs kommun finns en plats för alla. Vi

Alla i Gullspångs kommun, både

I Gullspångs kommun tar vi hand

ser en styrka i att vara den ”lilla kommunen” och

de som verkar och bor här, inser

om alla barn och elever i en genom-

drar fördel av detta. Vi tar vara på våra styrkor.

vikten av att delta i arbetet med

tänkt verksamhet. De lämnar sko-

att skapa ett hållbart samhälle som

lans värld och går vidare i livet

Den ”lilla kommunen” är därmed Möjligheternas

inte äventyrar levnadsvillkoren för

med bibehållen lust att lära och

kommande generationer.

ett engagemang i omvärlden.

Skolan har ett särskilt ansvar och

I Gullspångs kommun värnar vi om

är nyckeln till att barn och ung-

de äldre. Vi bygger vidare på den

Vi är också kommunen som lyfter blicken utanför

domar ser betydelsen av att forma

höga kvalitativa nivån och ligger i

våra egna gränser och ser samverkan med andra

såväl sina liv som det goda håll-

framkant för att vidareutveckla en

aktörer som en framgångsfaktor för utveckling.

bara samhället.

god äldreomsorg.

kommun – kommunen som kommer till dig,
”hemma vid ditt köksbord”, om du så vill.
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FRAMTIDSBERÄTTELSE

FRAMTIDSBERÄTTELSE
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Samhälle och näringsliv
Många väljer Gullspångs kommun som boendeort
för att vi erbjuder attraktiva och hållbara natur- och
sjönära boendemiljöer med centralt läge i landet.
Vi är en av Sveriges mest företagarvänliga kommuner
med goda förutsättningar för företagsutveckling och
företagsetableringar. Vi erbjuder attraktiva företagsmiljöer, hållbara energilösningar och överlägsna
transportmöjligheter.
Vi är ett av landets viktigaste energicentrum, där
hållbar energi produceras och forskning sker kring
nya hållbara energikällor för framgång i ett framtida
samhälle.
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FRAMTIDSBERÄTTELSE

FRAMTIDSBERÄTTELSE

Kultur i alla former
I Gullspångs kommun utvecklas alla i det
aktiva mötet med kultur i alla former.
Genom kulturen möts vi och kan göra saker
tillsammans som vi inte trodde var möjliga
och vi stärker vår gemensamma självbild.
Vår kommun ser kultur som en tillväxtfaktor
och är värdar för lärande tillsammans med
andra kommuner och aktörer.
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FRAMTIDSBERÄTTELSE

Gullspångs kommun
– värt ett besök
Gullspångs kommun är väl värt ett besök.
Turister och besökare kommer gärna tillbaka för den vackra, välkomnande och
välordnade miljön, för den hjälpsamma
andan hos människorna de möter och för
det goda bemötandet i alla sammanhang.

FRAMTIDSBERÄTTELSE
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FRAMTIDSBERÄTTELSE
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Goda
ambassadörer
Gullspångs kommun för en
dialog med sina invånare och företagare om den verksamhet vi erbjuder.
De som verkar och bor här är goda
ambassadörer för bygden.
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Att vara medarbetare
i Gullspångs kommun
Gullspångs kommun som arbetsgivare
ser att hälsa och välbefinnande bidrar till
trivsel, medverkan och upplevelse av att
se sig själv i ett större sammanhang.
Kommunen är Skaraborgs mest
attraktiva arbetsgivare och vi
går med ”spänst i stegen”
till arbetet.

Gullspångs kommun
Gullspångs kommun, Box 80, 548 22 Hova. Tel. 0506-360 00
www.gullspang.se

