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Vision 
Arvikas strategiska arbete tar sin utgångspunkt i vår vision, som fungerar som målbild men också 

vägvisare och tydliggörare av värderingar, i de förutsättningar som finns och vilka vi ska skapa, samt i 

det som påverkar oss i omvärlden; i stort och i smått och vare sig vi vill eller inte. Vår förmåga att 

förhålla oss till detta och aktivt arbeta för att bli bättre skapar grunden för hur väl vi kommer att 

lyckas. 

Visionen - "Ett Arvika som glöder" 

Berättelsen om glöden i Arvika 
I västra Värmland, bland vidsträckta gnistrande sjöar och täta grönskande skogar, finns en stark glöd 

som sprider värme och lyser upp. Glöden är kraftfull här, som på få andra platser. 

Sedan stenåldern har glöden samlat människor i Arvika kring varma eldar och väldoftande grytor för 

att dela gemenskap, måltider och berättelser, och så gör den även idag. Gemenskapen och den goda 

stämningen smittar av sig och skapar sammanhållning, ger livsglädje och inspirerar. 

Glöden har också varit en central del i sysselsättningen i Arvika. Hårt arbetande människor har 

genom kunskap, skogsbruk, smedjornas brännheta härdar och gjuteriernas smältugnar lagt grunden 

för den stora verkstadsindustri som nu är en viktig del av Arvikas identitet. Glöden har också tänt 

högt flygande gnistor och drivit kreativiteten hos många lokala hantverkare, konstnärer och musiker. 

Glöden har varit värdefull för Arvika historiskt och har stor potential att spela en viktig roll för 

utvecklingen in i framtiden. Glöden i Arvika är all den kreativitet, drivkraft och innovationsanda som 

finns bland de som lever och verkar här. Den är källan till att det kan bubbla av nya idéer och 

spännande möjligheter, att lokala eldsjälar kan driva på och att alla tillsammans kan vara delaktiga i 

att få saker att hända. 

Det är den unika glöden som tar Arvika in i framtiden. 

Ett Arvika som glöder 
GLÖDEN sprakar, gnistrar och glimmar. 

I Arvika innebär det att vi skapar utrymme för de lokala krafterna och den kreativitet och innovation 

som finns både i det stora och det lilla. Vi vågar sikta högt, testa oss fram och lära av varandra och av 

andra. Vi uppmuntrar den drivkraft som får saker att hända och inspirerar till livslångt lärande. Vi 

strävar efter att vara goda förebilder för varandra, för våra barn och för vår omvärld. 

GLÖDEN sprider värme, bjuder in till gemenskap och lyser upp. 

I Arvika innebär det att alla har möjlighet att delta i samhället efter sina unika förutsättningar, men 

utan att hindra någon annan. Det är ett välkomnande samhälle där tilliten är stark, alla hjälps åt, 

organisationer samverkar och vi stöttar varandra, en plats där vi möter alla med respekt och en vilja 

att förstå. Det är ett samhälle där vi investerar i våra ungdomar och där god hälsa och välmående står 

i fokus. I Arvika skapar vi möjligheter till livsglädje för alla. 
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GLÖDEN behöver omvårdnad och respekt. 

I Arvika innebär det att ett hållbart samhälle är en självklarhet. Ett samhälle där vi tillsammans tar 

ansvar för vår natur, våra resurser, vår omgivning och varandra på ett långsiktigt sätt. Det är ett 

samhälle i balans, som lever i samklang med vår vackra natur. Vi har en vilja att använda förnyelsebar 

energi, att skydda vår miljö och att skapa möjligheter för cirkulär ekonomi. 
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Uppdrag och verksamhet 

Arvika Stadshus AB 
Moderbolaget ska äga och förvalta aktier i kommunala företag samt samordna verksamheten i dessa 

företag. 

Bolaget utövar kommunens styrfunktion över dotterbolagen i de avseenden som följer av lag, 

ägarpolicy, ägardirektiv och i förekommande fall, övriga särskilda direktiv. 

Arvika Lokal och Mark AB 
Bolaget ska inom Arvika kommun hyra, förvärva, uppföra och förvalta lokaler för hantverks- och 

industri, lager-, kontor-, affärsändamål eller annan därmed jämförbar verksamhet samt förvärva, 

försälja eller på annat sätt upplåta mark för sådana verksamheter. 

Bolaget ska allmänt stödja och stimulera idéskapande aktiviteter och utveckling av nya produkter, ta 

emot och utvärdera nya idéer och produkter. 

  



7 

Organisation 
Bolagen har ingen anställd personal. 

Verkställande direktör för Arvika Stadshus AB/moderbolaget är kommundirektören och för Arvika 

Lokal och Mark AB innehar VD för Arvika Fastighets AB det uppdraget. 

Arvika Stadshus AB administreras av ekonomistaben på Arvika kommun. Arvika Lokal och Mark AB 

administreras av personal från Arvika Fastighets AB.  
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Resultatplan 2023–2025 Arvika Stadshus AB 

 

  
2023 

Budget 
2024 
Plan 

2025 
Plan 

Nettoomsättning  300 300 300 

Övriga intäkter  0 0 0 

Intäkter  300 300 300 

Material och entreprenörer  0 0 0 

Övriga externa kostnader  -2 071 -2 071 -2 071 

Personalkostnader  0 0 0 

Avskrivningar  0 0 0 

Kostnader  -2 071 -2 071 -2 071 

Rörelseresultat  -1 771 -1 771 -1 771 

Finansiella poster  -5 109 -5 109 -5 109 

Resultat efter finansiella poster  -6 880 -6 880 -6 880 
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Resultatplan 2023 - 2025  

Arvika Lokal och Mark AB  

 

  
2023 

Budget 
2024 
Plan 

2025 
Plan 

Nettoomsättning  720  720  720  

Övriga intäkter     

Intäkter  720 720 720 

Material och entreprenörer  0 0 0 

Övriga externa kostnader  -588 -607 -627 

Personalkostnader  0 0 0 

Avskrivningar  -535 -544 -544 

Kostnader  -1 123 -1 151 -1 171 

Rörelseresultat  0 0 0 

Finansiella poster  -2 124  -2 150   -1 972  

Resultat efter finansiella poster  -2 527 -2 581 -2 423 
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Investeringsplan 2023–2025 

Investering (tkr) Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Arvika Stadshus AB 0 0 0 

Arvika Lokal och Mark AB 0 0 0 

Summa: 0 0 0 
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Nyckeltal 
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