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Omvärlden 

Befolkning och arbetsmarknad 
Befolkningssammansättningen, pris- och löneökningarna samt ett stort investeringsbehov samt nu 

tydligt ökade kostnader för energi och pensioner är några av de stora ekonomiska utmaningar som 

Arvika kommun delar med de flesta andra kommuner. Verksamhetsmässiga utmaningar och 

satsningar för att öka attraktiviteten i form av förbättrade kommunikationer och infrastruktur, 

förbättrade förutsättningar för näringsliv och handel samt ökad bostadsproduktion delas även med 

flesta andra kommuner i riket.  

Närheten till Norge är en stor fördel för utvecklingen av kommunens arbetsmarknad, handel och 

näringsliv. Närheten innebär även en stark konkurrens om arbetskraften, inte minst när det gäller 

bristyrken inom vårdområdet.  

Stadens attraktivitet, utbildade människor, kollektivtrafik, tillgång på industrimark med mera, det vill 

säga hög kvalitet i kommunens verksamheter ger långsiktig framgång när det gäller den lokala 

arbetsmarknaden. Vid svängningar i konjunkturen är det extra viktigt att ha en god samverkan med 

stödjande aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Region Värmland och andra. Det är viktigt att 

upprätthålla ett gott dialogklimat med näringslivet och att eftersträva korta beslutsvägar. Dialogen 

syftar till att ständigt förbättra förutsättningarna att driva företag i Arvika.  

Relationerna med andra företagsstödjande organisationer såväl lokalt, regionalt som nationellt är 

viktiga att utveckla. 

En brist på arbetskraft är tydlig, även utanför de yrken som hittills beskrivits som bristyrken, och 

inom flertalet samhällssektorer. 
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Infrastruktur och kommunikation 
Bra förbindelser till andra orter är viktigt för en kommuns utveckling. Ett större 

arbetsmarknadsområde ger bättre förutsättningar att hitta ett jobb och för industrin att säkra sin 

kompetensförsörjning. Det ger även större möjligheter till studier. Arvika har bra väg- och 

tågförbindelser såväl till Karlstad som till Stockholm och Göteborg. Trafikverkets påbörjade och 

aviserade satsningar på Värmlandsbanan bådar gott. Likaså de pågående diskussionerna om 

snabbare förbindelser på sträckan Oslo-Stockholm, där Arvikas utveckling upprepade gånger 

omnämns som en av effekterna. 

Att bidra till förbättringar av den statliga infrastrukturen och även verka för ökad trafikering av 

kollektivtrafik bidrar till utvecklingen i kommunen. Industrin är även beroende av tillförlitliga 

logistiklösningar. Den snart fullt genomförda bredbandsutbyggnaden ger möjligheter att bedriva 

företagande i stora delar av kommunen. Det ger också invånarna en infrastruktur för att konsumera 

tv, telefoni och internet. En bra infrastruktur för bredband ger också leverantörer, inklusive 

kommunen, möjligheter att leverera välfärdstjänster via internet. 

En fråga som röner allt större uppmärksamhet är tillgång till elenergi. Kapacitet i olika delar av nätet 

behöver öka för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle 

Bostäder och lokaler 
Det finns en efterfrågan på bostäder och därmed ett behov av nyproduktion, såväl i villor som i 

flerbostadshus. 

Inom kommunens lokalbestånd finns behov av utveckling. I tur står renovering av 

Taserudsgymnasiet, förskolan Bäckleken i Klässbol och att säkerställa tillgång till äldreboenden i olika 

kategorier. 

Samhällsbyggnad/stadsplanering 
Arbetet med den nya översiktsplanen är i slutfasen. Fördjupad översiktsplan för centrala Arvika är 

nästa steg, liksom en energiförsörjningsplan.  

Tomtmark efterfrågas i sjönära lägen, bland annat som en effekt av tidigare LIS-arbete. Avvägningar 

behöver göras avseende behov av detaljplaner samt utbyggnad av kommunal infrastruktur. 

En avmattning i byggandet av privatbostäder. 

Digitalisering 
Digitaliseringen är en av de enskilt största förändringsfaktorerna och påverkar alla delar av samhället. 

Digitalisering handlar om verksamhetsutveckling där vi drar nytta av modern informations- och 

kommunikationsteknik. Målet är att höja kvalitén i våra tjänster utan att öka kostnaderna. För att 

klara välfärdens framtida utmaningar, så som förändringar av demografin och ökad brist på 

arbetskraft, krävs att vi jobbar smartare med stöd av digitala lösningar. 

Digitalisering är ett verktyg för att ge ökade möjligheter till interaktivitet, kommunikation och 

demokratisering för att skapa ett hållbart samhälle och öka nyttan för invånare, personal och 

beslutsfattare. 
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Folkhälsoarbete 
Kommunen, regionen och andra aktörer gör mycket för att förbättra folkhälsan. Samverkan mellan 

kommunen och Region Värmland sker bl.a. genom forumet Nya Perspektiv. Tillgänglig statistik visar 

dock att folkhälsoarbetet i kommunen behöver förbättras och det är framför allt samordning av alla 

aktiviteter samt planering av framtida insatser som behöver stärkas. 

Personalförsörjning 
Statistik från SCB visar på en ökad efterfrågan av personer med gymnasial omvårdnadsutbildning i 

hela Sverige vilket också visar sig tydligt i Arvika.  

Arvika kommun har valt att arbeta efter Sveriges Kommuner och Regioners nio arbetsgivarstrategier, 

för att med rätt kompetens kunna attrahera, utveckla och behålla talanger i framtiden. Det kommer 

att behöva anställas en halv miljon nya medarbetare inom välfärden de närmaste tio åren. 

För att fortsatt kunna leverera tjänster med hög kvalitet till kommunens medborgare är det av 

största vikt att locka till sig nya medarbetare. Därför behöver vi som arbetsgivare arbeta ännu 

hårdare med att bli attraktiva. Det kan till exempel ske genom att visa på framtidsutsikter såsom 

karriärmöjligheter, god arbetsmiljö, löneutveckling och meningsfulla jobb där medarbetaren gör 

skillnad. En viktig satsning kommande år är projekt 100% Arvika som syftar till att erbjuda 

heltidstjänster. Att arbeta för att integrera nyanlända till det svenska samhället är en viktig fråga för 

att ta vara på den kompetens nyanlända har. 

Hälsotal 
Sjukfrånvaron för 2022 ligger fortfarande på en hög nivå, dock lägre än när coronapandemin hade 

som störst inverkan. Talen varierar inom verksamheterna och en fördjupad analys av orsakerna 

kommer att bli nödvändig. Flera aktiviteter samt projekt pågår för att förbättra förutsättningarna för 

chefer och medarbetare att öka hälsotalen. Där kan bland annat nämnas 100 % Arvika som är ett 

centralt avtal och skall leda fram till att alla på sikt ska ges möjlighet att arbeta heltid.  Ytterligare 

prioriteringar kommer behöva göras avseende arbetsgruppers storlek, ledarskapsutveckling, 

förebyggande insatser etc, eventuellt med stöd av nationella aktörer.  
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Styrmodell 
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. 
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Vision 

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. 

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 

Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens 

samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och 

utveckling. Styrelsens uppgifter innefattar även uppsikt över kommunens bolag. 

Styrelsen som har 15 ledamöter bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Inom 

kommunstyrelse finns tre utskott med vardera 7 ledamöter. Utskotten ansvarar för den löpande 

politiska styrningen och uppföljningen av fullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag inom 

respektive verksamhetsområde. Utskotten säkerställer genomförandet av fullmäktiges uppdrag. 

Kommunledning 
Kommundirektören har ett övergripande ansvar för att leda kommunförvaltningen och har 

huvudansvar för att förvaltningen verkställer uppdragen från politiken. 
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Organisation 
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Verksamhetsmål 2023–2025 
I verksamhetsplanerna bryts de kommunövergripande verksamhetsmålen ner och speglar hur 

respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen. Målen beskrivs under fyra 

perspektiv: Invånare, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, samt Miljö och klimat. 

När det gäller verksamhetsmål för Kommunstyrelsen och Kommunledning, hänvisas till de 

övergripande målen i strategisk plan.  

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för ledning, styrning och samordning av kommunens 

samlade verksamhet. Det innebär också att kommunstyrelsen i den löpande 

verksamhetsuppföljningen kommer att följa upp de övergripande verksamhetsmålen i den 

strategiska planen. 
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Driftbudget 2023 och plan 2024–2025 
För verksamheten gäller följande ekonomiska grundramar. Ekonomiska ramarna kommer under 

verksamhetsåret att justeras på grund av utfördelning av det centrala anslaget för pris- och 

löneökningar samt för avskrivningar och internränta. Samtliga regleringar görs inom de driftanslag 

som fastställts av fullmäktige. 

Politisk verksamhet (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Kommunfullmäktige 2 055 2 152 2 189 2 227 

Revision 1 000 1 025 1 016 1 024 

Delsumma 3 055 3 177 3 205 3 251  
    

Valnämnd 300 0 300 0 

Delsumma 300 0 300 0 

     

Kommunstyrelse 4 766 4 897 5 001 5 113 

Stöd till politiska partier 845 845 845 845 

Tillväxtskapande åtgärder 3 500 3 500 3 500 3 500 

Delsumma 9 111 9 242 9 346 9 458 

     

Verksamhetens nettokostnad 12 466 12 419 12 851 12 709 
Tabell 1 

Kommunledning (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Kommunledning 5 993 3 945 3 945 3 950 

Medfinansiering Riksväg 61 4 295 4 295 4 295 4 295 

Delsumma 10 288 8 240 8 240 8 245 

     

Pris- och löneökningar 172 22 521 52 021 82 421 

Delsumma 172 22 521 52 021 82 421 

     

Verksamhetens nettokostnad 10 459 30 761 60 261 90 666 
Tabell 2 
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Investeringsbudget 2023 och plan 2024–

2025 
Investeringsplanen för perioden omfattar 6 000 tkr och investeringsbudgeten 2023 uppgår till  

2 000 tkr. Investeringar i kommunens verksamhetslokaler görs av Arvika Fastighets AB och regleras 

genom förändrad hyressättning för kommunens verksamheter. 

Investering (tkr) Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Till Kommunstyrelsens förfogande 2 000 2 000 2 000 

Summa: 2 000 2 000 2 000 
Tabell 3 
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Större verksamhetsförändringar och 

investeringar under planperioden 
Från och med 2023 föreslås ett inrättande av en socialnämnd. Denna nämnd kommer att fatta de 

myndighetsbeslut som tidigare fattades av Kommunstyrelsen, gällande Individ- och familjeomsorgens 

områden. 
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