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torsby.se Säsong året om

Vi ser först över våra egna rutiner 
och arbetssä�  för a�  kunna för-
bä� ra vår kommunala service, 
öka vår kompetens som partner 

och stärka och tydliggöra vår roll som 
myndighetsutövare.

För a�  göra det kostnadseff ektivt upp-
handlar vi processledning tillsammans 
med andra kommuner i Värmland.

Vi står inför stora utmaningar i framtiden. 
Tillsammans måste vi vända en negativ 
befolkningsökning och föryngra Torsby.
Med ”Den företagsamma utvecklingen” 
visar vi som arbetar inom kommunen 

Torsby 
– den företagsamma utvecklingen

Sedan hösten 2008 pågår e�  treårigt utvecklingsprojekt som vi valt a�  kalla 
”Den företagsamma utvecklingen”. Sy� et är a�  skapa en mer professionell, 
mer kompetent och öppnare kommunal organisation.  

Håkan Laack
kommunalråd
hakan.laack@torsby.se

Distribution:  I maj 2009 till samtliga hushåll, fritidshusägare och företag 
inom Torsby kommun samt till kontor/arbetsplatser i hela Värmland och till  
alla företag i nio närliggande kommuner i Norge. Tidningen läggs även ut i 
fl ygstolarna på linjen till och från Torsby och i turistlägenheter samt delas ut 
vid en mässa i Stockholm.
Upplaga: 30 000 ex.
Utgivare: K Ahlkvist Grafi sk Konsult AB, tel: 031-340 88 00
Projektledare: Sven-Allan Johansson, tel: 0704-93 31 75
Skribent och fotograf, om inte annat anges: Stefan Larsson
Grafi sk produktion/webb: Camilla Christiansson
Tryck: Bold Printing Group maj 2009
Internet: Hela tidningen fi nns utlagd under sex månaders tid på adress: 
www.tidning.net 
Torsby kommuns webbplats: www.torsby.se 

För bokning av framtida tidningar kontakta: 
Sven-Allan Johansson, tel: 0704-93 31 75 eller via E-post: info@tidning.net

Ännu en tidning från 

TORSBY 
en tidning om Torsby kommun
– en bra plats att 
leva och verka på

Frågor om det redaktionella innehållet 
besvaras av:
Annette Lauritzen Karlsson, tel: 0560-160 04 
E-post: annette.lauritzen@torsby.se

a�  vi tar vår del av ansvaret för a�  åstad-
komma den förändringen. Vi ska tillsam-
mans a� rahera fl er a�  fl y� a till Torsby.

Vi tar sikte på 2012 med fem identifi erade 
huvudmålsä� ningar:

• Förbä� rade kommunikationer.
• Fler a� raktiva bostäder.
• Utveckla turismen y� erligare.
• Ökad kvalitet i vårt arbete och förbä� ra   
    förädlingsgraden.
• Stärka varumärket Torsby.

Utifrån dessa målbilder har vi skapat 
handlingsplaner som ska genomsyra hela 

vår organisation. På förskolor och inom 
äldreboenden, hos tekniska förvaltningen 
och på biblioteken ska det diskuteras för-
bä� ringar som en stående punkt på alla 
personalmöten.

Jag tror starkt på kra� en och utvecklings-
potentialen hos den enskilde medborga-
ren. A�  utveckla denna kra�  förutsä� er 
en positiv självbild för a�  våga utmana 
sig själv. A�  vi alla känner stolthet över 
oss själva och vår bygd.

Med ”Den företagsamma utvecklingen”, 
liksom vi gjorde med investeringen i skid-
tunneln, visar vi a�  vi vågar sticka ut. 
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Vi vill visa vägen. Om alla bidrar med si�  
genererar det tillväxt och framtidstro.

Jag är övertygad: Framtiden talar för 
Torsby.
     


