Mötesplats mitt i Dalarna

Vision 2030
Mötesplats för människor, älvar och vägar mitt i Dalarna
Där den vilda Västerdalälven och stilla Österdalälven strålar samman
skapar Gagnefs kommun mötesplatser som tar oss in i framtiden.
Med utgångspunkt i det lilla bygger vi en modern och trygg kommun.
Genom engagemang och kreativitet skapar vi samhället. Vi tar hand om
dem som har format den bygd vi lever i idag och satsar för kommande
generationer och en hållbar utveckling.
Bästa livskvaliteten nära dig
Gagnef är kommunen med en plats för alla. Här finns tryggheten och friheten att bo i det
lilla och samtidigt ha närhet till övriga världen. Av tradition finns här öppenhet, tolerans
och nyfikenhet inför nya människor.
Det är lätt att hitta en bostadsform anpassad efter behov och önskemål för alla åldrar och i
livets alla skeden.
Här finns förskola och skola med hög standard, möjlighet till bra studie-prestationer och
social samvaro. Eleverna lämnar skolan med goda kunskaper, bibehållen lust att lära och
med intresse och engagemang för omvärldsfrågor.
Den kommunala servicen utvecklas ständigt och anpassas efter behov. Det digitala
samhället är en självklarhet samtidigt som basservice finns på nära håll. Infrastrukturen är
väl utbyggd och binder samman kommundelarna.
I Gagnefs kommun finns en nyskapande och unik kulturtradition. Föreningslivet är aktivt
och en viktig del av turism och besöksnäring.
Här känner man sig alltid välkommen!
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Den önskvärda samarbetspartnern
Gagnefs kommun är en erkänd och efterfrågad samverkansaktör mitt i Dalarna. Vi bidrar
till att vår region blir ledande inom idéutveckling och entreprenörskap.
Tillsammans med företag, organisationer, ideella föreningar och andra kommuner byggs
ett ömsesidigt förtroende som leder till utveckling.
Vi ser det som en styrka att bjuda in till dialog.
Gagnef är kommunen som är tillmötesgående och enkel att samarbeta med.

Långsiktig hållbar utveckling
Gagnefs kommun ligger i frontlinjen i arbetet med att forma ett ekologiskt, socialt och
hållbart samhälle.
Det är lätt att leva miljövänligt i Gagnefs kommun. Genom vårt strukturerade arbete
medverkar vi till att överlämna ett samhälle till kommande generationer där de stora
miljöproblemen är lösta.
Här kan du vara dig själv och utvecklas utifrån dina förmågor. Det sociala skyddsnätet är
starkt. Vi tar hand om varandra och Gagnefs kommun bidrar med insatser som stärker
dina möjligheter att leva ett självständigt liv.
Gagnefs kommun använder de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. Långsiktig
ekonomisk planering gör att varje generation ansvarar för sina avtryck i samhället.
Vi använder våra resurser klokt och arbetar systematiskt med ständiga förbättringar.
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