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En bro in i framtiden!

•
•
•
•

Färgelanda är en naturligt nära kommun där invånarna trivs.
Naturen, ett välmående näringsliv, bra infrastruktur och goda kommunikationer
är grund för inflyttning och hållbar tillväxt.
Vårt geografiska läge har gjort oss till en blomstrande landsbygdskommun.
Vi har en väl fungerande lokal service, ett rikt kultur-och föreningsliv för alla.
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”Naturligt nära”
År 2030 har Färgelanda kommun en ökande befolkning tack vare;
 att vi tar till vara Färgelanda som landsbygdskommun med sitt unika geografiska läge, med
naturen som en stor tillgång och varje invånare som en viktig resurs.
 att vi har en mångfald av naturnära, attraktiva, och integrerade boendemiljöer. Vi har ett
utbyggt och varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer. Handläggning av
bostadsärenden hanteras enkelt och effektivt. Våra ungdomar flyttar i högre grad tillbaks till
kommunen för att ge sina barn goda uppväxtvillkor.
 att vi har goda, nytänkande, flexibla och aktuella kommunikationer och en väl fungerande
modern infrastruktur där kommunens påverkansmöjligheter är betydande. Att förflytta sig
inom kommunen med hållbara transportmedel är enkelt.
Våra invånare har goda förutsättningar att arbetspendla. Det finns goda möjligheter att resa
hit. Färgelanda kommun är ett lättillgängligt besöksmål för turister.
 att vi har ett stort och ömsesidigt utbyte mellan kommun, kultur- föreningsliv. Alla invånare
har en meningsfull och trygg tillvaro och god tillgång till gemensamma sociala aktiviteter.
Inkludering av nya kommuninvånare har berikat lokalsamhället, ett rikt och varierat
föreningsliv bidrar till ökad sammanhållning och en meningsfull fritid för alla.
Samhörighet och integration förenar och förebygger våld, missbruk och kriminalitet.

 att vi har en trygg barnomsorg och skola, som präglas av jämlikhet och demokratiska
värderingar. Vi utnyttjar våra naturresurser i skola och barnomsorg. Tidiga insatser i förskola,
skola och en god utbildning för alla är en självklarhet; alla lyckas i skolan!
 att det är fler som väljer att bo i Färgelanda för att den kommunala service som erbjuds är en
självklar del i ett gott liv. Ny teknik har gjort det möjligt att erbjuda mer specialiserade
gymnasie- och vuxenutbildningar. Vi erbjuder de utbildningar och den kompetens som
efterfrågas.
 att vi har en omsorg med god kvalitet som utgår från varje människas unika behov och
önskemål. Det är självklart att få behålla sin värdighet och integritet. Varje vårdtagare har
stort inflytande över sina förhållanden med valmöjligheter.
Det finns ett bra och varierat utbud av stöd och service för alla åldersgrupper och det känns
tryggt att leva i hela kommunen.
Satsningar på god folkhälsa, ökat arbetsdeltagande och möjligheter till en aktiv fritid är
grunden för trygghet, jämlik hälsa och välbefinnande för alla.
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 att vi har goda relationer mellan kommun och näringsliv, som omfattar samtliga
näringsgrenar. Vi har beredskap att möta företagsetableringar enkelt och snabbt.
 att gemensamma ytor hålls efter systematiskt och upplevs trivsamma, rena och fräscha.

 att kommunen har utvecklat natur- och kulturmiljöer för boende och besöksnäring. Vi har
inbjudande centrum och ett stort och varierat utbud av mötesplatser som är viktiga för
mångfald och kulturella uttryck.
Färgelanda kommun är en plats där natur och kultur möts. Kulturarvet är förädlat. Vår
historia som brukssamhälle är välkänd och högt värderad av invånare och besökare. Andelen
besökare som kommer hit för att uppleva naturen och ett aktivt friluftsliv är stort.
Besöksnäringen består av småskaligt företagande. Kommunen är en attraktiv plats för kulturoch sportarrangemang. Föreningslivet speglar den mångfald som finns i lokalsamhället.
 att vår miljö är en av våra viktigaste tillgångar, att vistas i och uppleva Färgelanda kommun
värdesätts högt av boende och besökare. Att planera för ett hållbart samhälle är en viktig
uppgift. Kommunen är inriktad på hälsa och välmående och prioriterar därför
giftfri/ekologiskt producerad mat i sina verksamheter.
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