
Sida

1(51)
Datum

2016-01-25
 

 
 

 
 

 

 

Förvaltningens 
aktivitetsplan 2016

Postadress: 447 80 Vårgårda ● Besöksadress: Kungsgatan 45
Vx: 0322-60 06 00 ● Fax: 0322-60 09 60 ● Org.nr: 212000-1454
E-post: kommunen@vargarda.se ● Hemsida: www.vargarda.se



Vårgårda kommun
Datum

2016-01-25
 

 
Sida

2(51)

Innehållsförteckning
Förvaltningens aktivitetsplan 2016...................................................................................................................................................1

Inledning......................................................................................................................................................................................4
Vision och värdegrund......................................................................................................................................................................5
Övriga uppdrag och utvecklingsområden.........................................................................................................................................5
Målområde Attraktivt boende...........................................................................................................................................................6

Inriktning......................................................................................................................................................................................6
Mål 1............................................................................................................................................................................................6
Mål 2............................................................................................................................................................................................7
Mål 3............................................................................................................................................................................................8

Målområde Hållbar miljö..................................................................................................................................................................9
Inriktning......................................................................................................................................................................................9
Mål 4............................................................................................................................................................................................9
Mål 5..........................................................................................................................................................................................10
Mål 6...........................................................................................................................................................................................11
Mål 7..........................................................................................................................................................................................12
Mål 8..........................................................................................................................................................................................12

Målområde Utvecklande skola.......................................................................................................................................................14
Inriktning....................................................................................................................................................................................14
Mål 9..........................................................................................................................................................................................14
Mål 10........................................................................................................................................................................................14
Mål 11.........................................................................................................................................................................................15
Mål 12........................................................................................................................................................................................16
Mål 13........................................................................................................................................................................................17
Mål 14........................................................................................................................................................................................17
Mål 15........................................................................................................................................................................................19

Målområde Konkurrenskraftigt näringsliv.....................................................................................................................................20
Inriktning....................................................................................................................................................................................20
Mål 16........................................................................................................................................................................................20
Mål 17........................................................................................................................................................................................21
Mål 18........................................................................................................................................................................................21
Mål 19........................................................................................................................................................................................22
Mål 20........................................................................................................................................................................................23



Vårgårda kommun
Datum

2016-01-25
 

 
Sida

3(51)

Målområde Omsorg........................................................................................................................................................................24
Inriktning:...................................................................................................................................................................................24
Mål 21........................................................................................................................................................................................24
Mål 22........................................................................................................................................................................................24
Mål 23........................................................................................................................................................................................25
Mål 24........................................................................................................................................................................................26
Mål 25........................................................................................................................................................................................27
Mål 26........................................................................................................................................................................................27
Mål 27........................................................................................................................................................................................28

Målområde Organisation.................................................................................................................................................................30
Inriktning....................................................................................................................................................................................30
Mål 28........................................................................................................................................................................................30
Mål 29........................................................................................................................................................................................31
Mål 30........................................................................................................................................................................................32

Målområde Ekonomi/finansiering..................................................................................................................................................33
Inriktning....................................................................................................................................................................................33
Mål 31........................................................................................................................................................................................33
Mål 32........................................................................................................................................................................................33
Mål 33........................................................................................................................................................................................34

Uppdrag 2016-2018........................................................................................................................................................................35
Uppdrag......................................................................................................................................................................................35

Sammanställning av förvaltningsledningens aktiviteter.................................................................................................................35
Aktiviteter planerad utveckling 2016-2018....................................................................................................................................36
Politiska mål – berörda verksamheter och rapporteringssamordnare.............................................................................................47
Enheter............................................................................................................................................................................................50



Vårgårda kommun
Datum

2016-01-25
 

 
Sida

4(51)

Inledning
Kommunens vision och värdegrund med målområden och inriktningar ska tillsammans 
med angivna uppdrag vara vägledande för kommunens verksamheter. 

Syftet med förvaltningens aktivitetsplan är att säkerställa att aktiviteter planeras och 
genomförs så att mål och uppdrag ur budget och verksamhetsplan kan uppnås. 
Aktivitetsplanen ger dessutom en struktur i arbetet med mål- och resultatstyrning och 
möjlighet att förbättra kvaliteten inom övriga strategiskt viktiga områden.

Aktivitetsplaner formuleras både på förvaltningsnivå och på enhetsnivå. Förvaltningens 
aktivitetsplan ska ange vilka mål/målområden som berör respektive enhet, beskriva 
övergripande hur arbete ska ske samt vara vägledande kring innehållet i enheternas 
aktivitetsplaner. 

Planerna innehåller aktiviteter som ska utföras av förvaltningsledningen eller på 
enhetsnivå. Utöver obligatoriska aktiviteter finns rekommenderade aktiviteter till 
enheterna föreslagna (skrivna i kursiv stil). Om tid för genomförande ej är specificerad ska 
åtgärden vara utförd innan årets slut. 

Utifrån förvaltningens aktivitetsplan ska chef och medarbetare på respektive enhet 
tillsammans ta fram en aktivitetsplan för enheten. Enhetschefen är ansvarig för att 
aktivitetsplanen implementeras, följs upp samt rapporteras till verksamhetscheferna tre 
gånger per år (30/4, 31/8, 31/12).  

Målet med förvaltningens aktivitetsplan är att utifrån ett helhetsperspektiv stödja 
verksamheterna i arbetet med att förbättra resultaten och tjänsterna för de vi är till för. 
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Vision och värdegrund

Vision – och värdegrundsarbete ska genomsyra allt arbete i kommunen.

Beskrivning av aktiviteter som ska utföras för att stärka visions- och värdegrundsarbetet. 

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Uppstart och bred lansering av Visionen med stöd av SPU. Alla Jan-mars

Implementering och förankring av Visionen med stöd av SPU. Alla Start mars

Genomgång och diskussion vad  värdegrunden betyder för oss i vårt arbete vid 
minst två APT tillfällen per år.

Alla Vår och höst

Övriga uppdrag och utvecklingsområden 

Uppdrag från budget- och verksamhetsplan samt förteckning över vad som ska genomföras utöver målområdesaktiviteter. 

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Kartlägga klagomåls- och synpunktshanteringsprocessen. FLG och SPU SPU med 
representanter 
från övriga 
verksamheter
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Målområde Attraktivt boende

Inriktning 
Vårgårda kommun ska ha en mångfald av boenden i attraktiva och goda livsmiljöer. 
Vårgårda kommun ska öka antalet invånare.

Mål 1
Antalet invånare i Vårgårda ska bli fler.

Strategi 

Med visionen som utgångspunkt kommer förvaltningen fortsätta att arbeta med att strategiskt knyta ihop olika kompetenser och 
organisationer i planarbetet och kommunikationsarbetet. Samarbetet mellan förvaltningens olika enheter och även samarbetet 
med externa aktörer skall struktureras tydligare och förbättras. En god grund finns i det nätverk som kallas Team Viva Vårgårda 
där förvaltning samarbetar med bostadsmarknadens övriga aktörer. Detta samarbete skall fördjupas och byggas vidare på. Vi 
skall också arbeta vidare med att bygga upp ett stort ambassadörskap hos de personer som redan bor och verkar i vår kommun 
inom ramen för Viva Vårgårda.

Berörda

Alla enheter

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Ökning av antalet invånare i Vårgårda 
per år.

2016 2017 2018 2013 2014 2015

100 100 100 36 24 t.o.m.31/10: 69

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Attraktiv, informativ och aktuell information på hemsidan om enheten. Alla 2016

Göra ungdomar delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen. 
Exempelvis: uppmuntra kunskap och diskussion kring begreppet hembygd och 
lokalsamhället. 

Utb (skola), 
Soc (Dahlia, 
AMA, Azalea), 
SB (Plan, bygg 
och miljö) SPU

2016
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Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Bygga upp ett ambassadörskap hos våra medborgare och medarbetare. 
Bjuda in till dialog kring framtidens samhällsplanering.

SPU och SB 2016

Hur kan enheten bidra till ett gott ambassadörskap för Vårgårda? Alla 2016

Viva Vårgårda-arbetet ska utvecklas och samordnas med visionsarbetet. SPU 2016

Arbetet i Team Viva Vårgårda ska utvecklas ytterligare och samordnas med 
visionsarbetet.

SPU 2016

Informationsinsatser. SPU, SB 2016

Mål 2

Antalet lägenheter/villor i Vårgårda kommun ska öka. (Folkhälsomål)

Strategi 

Genom god framförhållning i planarbetet tillgodose tillgången på olika typer av lokaliseringslägen och miljöer. Fortsatt 
samverkan i nätverket Team Viva Vårgårda.

Berörda

Alla

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Antalet nya lägenheter/villor per år.
2016 2017 2018 2013 2014 2015

80 80 80 66 62 63

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Strategi kring paketering och information kring nya boenden. SPU, SB

Dialog med marknadens aktörer. SPU, SB

Arbete med rullande översiktsplanering och FÖP. SPU, SB
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Mål 3
Det ska finnas byggklara tomter i Vårgårda kommun.

Strategi 

I arbete med budget och verksamhetsplan tillskapa möjlighet för utbyggnad av erforderlig infrastruktur och service. Dialog med 
markägare. Fortsatt samverkan i nätverket Team Viva Vårgårda.

Berörda

Samhällsbyggnad och SPU

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Antal tillgängliga byggklara 
småhustomter i andras och i 
kommunens regi per år.

2016 2017 2018 2013 2014 2015

25 25 25 27 >25 25

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

God planering, detaljplaner, fastighetsbildning. SB (Plan, bygg 
och miljö, Gata 
VA)

Upprop i kommunen för att skapa nya tomter och samla in information om dessa. SPU
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Målområde Hållbar miljö

Målområde Hållbar miljö är förvaltningsövergripande. Kommunens Miljöstrategi (antagen KF 2015-06-10) innehåller åtgärder 
med prioriteringar för kommunens miljöarbete. Miljöstrategin tillsammans med Vision och mål under målområde miljö är 
viktiga utgångspunkter för miljöarbetet.

Inriktning
Vårgårda kommun ska ha en stark miljöprofil där kommunens verksamheter är ledande och ett föredöme i arbetet att skapa det 
hållbara samhället.

Mål 4
Vårgårda ska nå en god placering i Miljöaktuellts kommunranking.

Strategi 

Arbete i enlighet med kommunens Miljöpolicy och Miljöstrategi i förvaltningen skapar förutsättningar för att nå bättre resultat. 
Övriga mål under målområde miljö bidrar även till möjlighet för bättre placering. 

Berörda

Alla enheter

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Placering i Miljöaktuellts 
kommunranking.

2016 2017 2018 2013 2014 2015

120 100 80 180 172 138
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Kommunens miljöstrategi innehåller åtgärder som bidrar till måluppfyllelsen för mål 4. Varje enhet ska förutom obligatoriska 
aktiviteter (fet stil) arbeta med minst två aktiviteter. Förslag på aktiviteter anges med kursiv stil.  I miljöstrategin finns en 
komplett lista över aktiviteter som förvaltningen ska ha utfört under 2016-2020.

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Hållbara resor enligt kommunens resepolicy Alla 

Rätt hantering och utfasning av giftiga produkter. Se till att kemikalielistor och 
säkerhetsdatablad finns på alla arbetsplatser. 

Alla ÄO= Hösten 
2016

Utökad källsortering, rätt hantering av avfall, avfallsminimering. Alla

Föregå med gott exempel och inspirera andra. T.ex delta på Framtidsdagen 2/4. Alla

Miljöanpassa inköpen och hushålla med resurser. Alla

Spara energi,  t.ex minska stand-bye, onödig belysning, felanmäla, nattvandra. Alla

Ökad kunskap om miljö- och hållbarhetsarbete. Alla

Minskat matsvinn. Utb, ÄO 
(Vårgården, 
Kullingshem).

ÄO= Våren 
2016

Källsortering i alla skolor/förskolor. Utb.

Miljöprofil på Algutstorps förskola. Utb (förskola)

Giftfria miljöer för barn. Sortera ut giftiga leksaker och produkter. Utb.

Grön Flagg - påbörja arbete, samverkan med miljöstrateg. Utb, SPU

Mål 5
Andelen ekologiska livsmedel ska öka. (Folkhälsomål, KKiK-mått)

Strategi 

Se till att livsmedelsupphandlingar innehåller ett varierat utbud av ekologiska varor för att därmed kunna öka andelen 
ekologiska varor. Säkerställa att de verksamheter som köper livsmedel har de förutsättningar som krävs för att ekologiska 
livsmedel väljs vid inköp.  I vissa fall väljs närproducerat/svenskt framför ekologiskt. Strategin är att välja de livsmedel som 
ger stora kvantiteter, men till ett försvarbart pris.  I äldreomsorgens kök väljer förvaltningen att inte öka andelen lika snabbt då 
skola/barnomsorg prioriteras.
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Berörda

Alla enheter där livsmedel köps in eller upphandlas. (Köper enheten aldrig in livsmedel kan målet tas bort.

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Andelen (%) ekologiska livsmedel mätt 
i kronor.

2016 2017 2018 2013 2014 2015

29 30 31 19,5 24 25

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Boendena ska i så stor utsträckning som möjligt göra inköpen genom 
kostenheten.

Alla enheter 
som köper in 
livsmedel

Vid egna beställningar och inköp köpa ekologiska livsmedel och svenskproducerat. HR och Lön

Mål 6

Andelen gasbilar i förvaltningen ska öka.

Strategi 

Fortsatt arbete med att vid nyanskaffning konsekvent välja gasfordon i de fall som verksamhetens art medger detta samt se över 
behovet och få ner andelen 4-hjulsdrivna fordon i verksamheterna. 

Berörda

Alla enheter där fordon köps in eller leasas. Är det inte aktuellt för enheten att köpa eller leasa något fordon under året kan 
målet tas bort.

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Andelen (%) gasbilar av det totala 
antalet bilar i förvaltningen och 
kommunens bolag.

2016 2017 2018 2013 2014 2015

50 55 57 30 36 41
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Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Vid nyanskaffning välja gasfordon.

Mål 7

Matavfall som återvinns genom biologisk behandling ska öka. 

Strategi 

Beslut att kommunens verksamheter ska medverka i insamlingen av matavfall under 2016, samt i god tid se till att 
verksamheterna är rustade. Informationsinsatser internt och externt om både insamling av matavfall och källsortering i övrigt 
kan bidra till bra resultat för målen 4 och 7 samt ge en stor miljövinst. 

Berörda

Samhällsbyggnad

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Andelen (%) av uppkommet matavfall 
som återvinns genom biologisk 
behandling.

2016 2017 2018 2013 2014 2015

25 50 60 20 Nytt mål 2015 20

Kompletterande KKiK-mått som är prioriterade
Mått 36: Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Förberedelse för utsortering av matavfall, vilket påbörjas under hösten 2016. SB (kostenhet, 
renhållning)

Mål 8

Andelen svenskt kött i kommunala måltider ska öka.

Strategi 

Säkerställa att de verksamheter som köper livsmedel har de förutsättningar som krävs för att svenskt kött väljs vid inköp av 
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kött. 

Berörda

Alla enheter där livsmedel köps in eller upphandlas. Köper enheten aldrig in livsmedel kan målet tas bort. 

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Andel (%) svenskt kött, mätt i kronor
Obs! Andelen svenskt kött av den mängd som 
serveras

2016 2017 2018 2013 2014 2015

90 92 94 - - Nytt mål 2016

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Boendena ska i så stor utsträckning som möjligt göra inköpen genom 
kostenheten.
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Målområde Utvecklande skola

Inriktning
Kunskapsmålen ska vara i centrum så den enskilde eleven når den nivå som är möjlig att uppnå utifrån de egna 
förutsättningarna.

Mål 9
I SKL:s Öppna jämförelser för Skola ska Vårgårda placera sig bland de bästa kommunerna i landet.

Strategi 

För att hålla en hög och ständigt bättre kvalitet behöver förvaltningen välja ut områden och indikatorer från Öppna Jämförelser 
från föregående år för en fördjupad analys. En jämförelse görs också med andra kommuner som lyckats väl. Utifrån 
genomförandet av framtagna förbättringsåtgärder hoppas förvaltningen påverka resultatet i Öppna Jämförelser positivt. Tydlig 
styrning och ledning på alla nivåer; i klassrummen, på skolan och på förvaltningsnivå, är avgörande för elevresultaten.

Berörda

Utbildning

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Placering i SKL:s Öppna jämförelser 
för Skola.

2016 2017 2018 2013 2014 2015

<70 <65 <60 - 89 79

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Fördjupad analys av resultaten från Öppna Jämförelser för grundskolan. Stab+
förstelärare

Förstelärar-
gruppen

April-juni

Mål 10

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 ska vara god. (Folkhälsomål, KKiK-mått)

Strategi 

Genom ett medvetet arbete med att öka elevinflytandet, vilket ingår som en viktig del i varje skolas likabehandlingsarbete. 
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Skapa goda lärandemiljöer med en mångfald av undervisningsmetoder och arbetssätt för att möta varje elev och på detta sätt 
öka elevernas motivation för lärande. 

Berörda

Utbildning

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Enkät från SKL. Genomsnitt av 
andelen elever (%) som på en 
fyragradig skala svarat instämmer helt 
och hållet och stämmer ganska bra 
(positiva svar) på de gemensamma 
enkätfrågorna om elevernas syn på 
skolan och undervisningen.

2016 2017 2018 2013 2014 2015

86 87 88 84 80 Målvärde 85

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Föreslå aktiviteter för att öka elevinflytandet och för att skapa en undervisningssituation 
med en god miljö där en mångfald av metoder och arbetssätt kan möta alla elever och 
skapa motivation för lärande. 

grundskola

Mål 11

Alla elever ska kunna läsa när de slutar årskurs 2.

Strategi 

Läsning är ett prioriterat kompetensutvecklingsområde, alla pedagoger kommer under en treårsperiod att delta i Läslyftet för att 
bland annat utveckla språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. För att följa våra elevers språk-, läs- och skrivutveckling under 
de första åren i  förskola och skola behöver vi kartlägga i syfte av att fånga upp och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till 
de elever som behöver. 

Berörda

Utbildning 
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Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Andelen elever i % i årskurs 2 som kan 
läsa i enlighet med fastställd nivå.

2016 2017 2018 2013 2014 2015

80 85 90 - - Nytt mål 2016

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Kartläggning av alla elever förskola + F-9 enligt Språk- läs- och skrivplan för 
Vårgårda kommun.

Förskola
F-9

Svensklärare + 
specialped

Enligt tidplan i 
SLS-plan

Analys av ovanstående kartläggning. Förskola
F-9

Svensklärare + 
specialped

Löpande

Redovisning av resultatet utifrån kartläggningen ska ingå i enhetens 
kvalitetsrapport.

Förskola
F-9

Rektor 
tillsammans 
med personal

Juni 2016

Mål 12

Elevernas meritvärde i årskurs 9 ska vara högt.

Strategi 

Fortsatt arbete med uppföljning av elevernas resultat från förskolan och uppåt. Arbete med att främja elevernas närvaro i skolan 
genom kontinuerliga uppföljningar av närvaron. Utreda orsaker till skillnaderna mellan pojkar och flickors resultat och sätta in 
relevanta åtgärder. Förvaltningen avser på detta sätt synliggöra resultat och mönster för att kunna sätta in rätt åtgärdsplaner. 

Berörda

Utbildning 

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Meritvärdet i grundskolan i årskurs 9.
2016 2017 2018 2013 2014 2015

210 212 215 203 218 210 (17 ämnen)
(203 16 ämnen)
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Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Utvecklingsarbete i samband med pilotprojektet Leda för resultat för skolan Alla Förbättrings-
team

Jan-sept

Mål 13
Eleverna i Vårgårdas grundskolor ska vara behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan. (Folkhälsomål, KKiK-mått)

Strategi 

Analysera resultaten, både kommunövergripande, på enhetsnivå men framförallt på klassnivå. Förvaltningen kommer att 
studera resultaten årskullarna emellan under de senaste åren. Är det en trend, eller en tillfällig avvikelse? För de elever som 
saknar betyg i ett eller två ämnen, inklusive ej behörighetsgivande ämnen, måste skolan bli bättre på att uppmärksamma och 
stödja dessa på ett tidigare stadium.  

Berörda

Utbildning 

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Andelen elever (%) i grundskolan som 
är behöriga till ett nationellt program på 
gymnasieskolan.

2016 2017 2018 2013 2014 2015

Ska öka Ska öka 100 90 88,5 77,9

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Utvecklingsarbete i samband med pilotprojektet Leda för resultat för skolan. Utb 
(grundskola)

Förbättrings-
team

Jan-sept

Mål 14
Andelen elever som påbörjade en utbildning på Sundlergymnasiet vilka nått gymnasieexamen ska vara hög. 
(I och med gymnasieförordningen 2011 höjdes kraven för betyg och examina)
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Strategi 

Tidigare såväl pedagogiska som sociala insatser under första gymnasieåret. Fler och bättre utredningar kring elevers specifika 
färdigheter från tidigare skolor. Effektivare samverkan med andra aktörer (t ex Vårdcentralen, BUP och Vuxenpsykiatrin).

Tydligare interna strukturer kring elevhälsoarbetet.

Berörda

Utbildning 

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Andelen elever (%) som påbörjade en 
utbildning på Sundlergymnasiet vilka 
nått gymnasieexamen ska öka.
(Inom fyra år enl def SKL)

2016 2017 2018 2013 2014 2015

Ska öka Ska öka 100 - - 73 

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Särredovisa andel elever folkbokförda i kommunen som påbörjat en utbildning på 
Sundlergymnasiet med gymnasieexamen inom fyra år, inklusive och exklusive IM.

Utb (Sundler-
gymnasiet)

Juni

Redovisa till politiken andel elever folkbokförda i kommunen som påbörjat en 
gymnasieutbildning och når gymnasiexamen inom fyra år.

Utb (stab) Okt

Strukturerade EHK på Sundlergymnasiet. Utb (Sundler-
gymnasiet)
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Mål 15
Antalet besökare på kulturevenemang i Vårgårda bibliotek ska öka. 

Strategi 

Ökad marknadsföring av aktiviteter inom såväl bibliotekets som musikskolans program. 

Berörda

Utbildning(Bibliotek, Musikskola), Socialtjänst (Klaraverksamheten, Boendestöd, Fritidsgård, Familjecentral) och SPU 

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Antalet besökare på kulturevenemang i 
Vårgårda bibliotek per år.

2016 2017 2018 2013 2014 2015

2000 2250 2500 - - Nytt mål 2016

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Hur skapar vi samarbete mellan kommunens kulturaktörer? Hur kan vi arbeta för att det 
skapas fler kulturevenemang som fler individer kan få ta del av?

Utb (Bibliotek, 
Musikskolan), 
SPU
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Målområde Konkurrenskraftigt näringsliv

Inriktning
Vårgårda ska ha ett gott näringslivsklimat och fler företag och branscher ska etablera sig i kommunen.

Mål 16
Vårgårda ska vara bland de 20 bästa kommunerna i Sverige på företagsklimat. 

Strategi 

Detta mål är ett sammansatt betyg på hur god service kommunens tjänstemän håller gentemot företag samtidigt som det även 
väger in yttre faktorer som infrastruktur, andel människor i arbete osv. De faktorer förvaltningen kan påverka har vi brutit ner i 
olika arbetsområden. Ett identifierat område är upphandling, där ett förändringsarbete har inletts under 2015 med en 
fortsättning under kommande år. De regelbundna företagsbesöken är en viktig framgångsfaktor att fortsätta utveckla. Samarbete 
med skola och arbetsliv är ytterligare ett viktigt område att arbeta vidare med. 

Berörda

SPU, Utbildning (skola, stab) och Samhällsbyggnad (Plan, bygg och miljö, Gata VA)

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Placering i Svenskt Näringslivs 
företagsranking.

2016 2017 2018 2013 2014 2015

<20 <20 <20 14 13 11

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Samarbete med besöksnäringens aktörer i Destination Vårgårda SPU

Kommunens varumärke som en företagsvänlig kommun SPU, Utb 
(skola, stab), 
SB (Plan, 
bygg-och 
miljö,Gata VA)
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Mål 17
Det ska finnas gott om skolföretag i grundskolorna i kommunen. (Tidigare kallat fadderföretag. Folkhälsomål)

Strategi 

Arbeta utefter nyligen antagen plan för samverkan skola-arbetsliv, där det krävs att minst 12 företag ställer upp och samarbetar 
med skolan.

Berörda

Utbildning (skola,stab) och Socialtjänst (AMA)

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Totala antalet skolföretag i Vårgårdas 
grundskolor.
(Tidigare kallat fadderföretag)

2016 2017 2018 2013 2014 2015

15 15 15 - 10 >12

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Göra planen för samverkan skola-arbetsliv känd hos all skolpersonal. Utb (skola, 
stab)

SYV+stab

Mål 18

Antalet UF-företag ska öka

Strategi 

UF är obligatoriskt på EK- och HA-programmet samt numera valbart på övriga program. För att få fler elever att delta i UF har 
informationen inför övriga programs individuella val förbättrats. Vid marknadsföringen av EK och HA lyfts UF fram som en av 
programmens guldkanter. (EK=Ekonomiprogrammet, HA=Handels- och Administrationsprogrammet)

Berörda

Utbildning (Sundlergymnasiet) och Socialtjänst (AMA)
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Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Ökningen av UF-företag  per år. 
2016 2017 2018 2013 2014 2015

6 7 8 - Nytt mål 2015 7

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Mål 19

Antalet nystartade företag per 1000 invånare ska öka. (KKiK-mått)

Strategi 

Förvaltningen och Center of Innovation genomför två nyföretagaraktiviteter per år samt arbetar strategiskt med andra aktörer 
som främjar nyföretagande så som Nyföretagarcentrum, IUC (Industriella utvecklingscentra) samt banker på orten. 

Berörda

SPU

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Antalet nystartade företag per 1000 
invånare.

2016 2017 2018 2013 2014 2015

6,3 6,4 6,5 6 3,8 4,8

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan
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Mål 20
Flygaren ska vara ett attraktivt företagsområde i Västsverige. 

Strategi 

Etableringar på företagsområdet Flygaren sker i samverkan mellan Center of Innovation och förvaltningen. Förvaltningen 
jobbar kontinuerligt med att hitta etableringar och kommer under 2016 att lägga nya strategier för att bli ännu mer proaktiva i 
detta.

Berörda

SPU

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Antal nya företag som etablerar sig på 
Flygaren per år.

2016 2017 2018 2013 2014 2015

2 2 2 0 0 0

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Marknadsföreningsstrategi för Flygaren. SPU
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Målområde Omsorg 
Inriktning: 

Alla som har ett vårdbehov ska ha god tillgång till vård och omsorg, känna sig trygga och ha möjlighet att leva ett självständigt 
liv. 

Mål 21
Brukarna ska ha en positiv helhetsbedömning av sin insats inom hemtjänsten.

Strategi 

Genom att systematiskt arbeta strategiskt med förbättringsåtgärder utifrån resultat av brukarundersökningar, internkontroll och 
synpunkter kommer kvaliteten öka inom hemtjänsten. Viktigt framöver är också att ytterligare använda sig av individanpassade 
lösningar utifrån den enskilda brukarens behov och önskemål.  

Berörda

Äldreomsorg

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Andel brukare i % som har en positiv 
helhetsbedömning av sina 
hemtjänstinsatser. 

2016 2017 2018 2013 2014 2015

90 91 91 88 89 92

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Mål 22
Brukarna ska ha en positiv helhetsbedömning av sin insats inom särskilt boende. 

Strategi 

Genom att systematiskt arbeta strategiskt med förbättringsåtgärder utifrån resultat av brukarundersökningar, internkontroll och 
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synpunkter kommer kvaliteten öka inom särskilt boende. Viktigt framöver är också att ytterligare använda sig av 
individanpassade lösningar utifrån den enskilda brukarens behov och önskemål.

Berörda

Äldreomsorg 

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Andel brukare i % som har en positiv 
helhetsbedömning inom särskilt 
boende.

2016 2017 2018 2013 2014 2015

89 89 89 89 88 90

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Mål 23

Brukare ska ha en positiv helhetsbedömning av sin gruppbostad/servicebostad. (Folkhälsomål)

Strategi 

Ett aktivt brukarfokus och brukarmedverkan där individens behov tillgodoses i allra största utsträckning.  Aktuella 
genomförandeplaner  som regelbundet följs upp tillsammans med brukaren och dess företrädare. Den årliga brukarenkäten och 
dess analys är också viktigt redskap där brukarens situation belyses ur olika perspektiv. Aktivt arbeta för att en boendekarriär 
kan bli möjlig om behov och förutsättningar ändras. Ett levande värdegrundsarbete och kunskap om kommunens vision är 
basen för allt arbete och ett rättesnöre.

Berörda

Socialtjänst (Ringgatan, Ågatan, Skolgatan, AMA )

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Andel brukare i % som har en positiv 
helhetsbedömning av sin gruppbostad/
servicebostad

2016 2017 2018 2013 2014 2015

82 82 83 80 81 90
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Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Öka personalens kunskaper och förmåga att arbeta med genomförandeplaner för 
att öka den enskildes medbestämmande.

Samtliga 
boenden

Dec 2016

Mål 24

Brukare ska ha en positiv helhetsbedömning av sin dagliga verksamhet. (Folkhälsomål)

Strategi 

Skapa och utveckla meningsfulla och utvecklade arbetsuppgifter som leder till nya erfarenheter och färdigheter. Alltid ha siktet  
på att hitta arbete så nära den reguljära arbetsmarknaden det går. Ett aktivt brukarfokus och brukarmedverkan där individens 
behov tillgodoses i allra största utsträckning.  Aktuella genomförandeplaner som regelbundet följs upp tillsammans med 
brukaren och dess företrädare. Den årliga brukarenkäten och dess analys är också viktigt redskap där brukarens situation 
belyses ur olika perspektiv. Aktivt arbeta med att hålla kommunens värdegrund levande och kunskap om kommunens vision.

Berörda

Socialtjänst (LSS daglig verksamhet, Klaraverksamheten)

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Andel brukare i % som har en positiv 
helhetsbedömning av sin dagliga 
verksamhet.

2016 2017 2018 2013 2014 2015

82 82 83 72 87 73

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Öka personalens kunskaper och förmåga att arbeta med genomförandeplaner för 
att öka den enskildes medbestämmande.

LSS daglig 
verksamhet

Dec 2016
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Mål 25
Medarbetare inom verksamheterna ska som lägst ha adekvat utbildning.

Strategi 

Om statliga medel finns är strategin att fortsätta erbjuda medarbetare med lägre kompetens validering samt att strategiskt arbeta 
för att personer som saknar relevant utbildning inte kommer in i verksamheten via LAS-företräde.

Berörda

Äldreomsorg (Hemtjänst, Vårgården, Kullingshemmet, Förebyggande och natt) och Socialtjänst

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Andelen medarbetare i %  inom 
verksamheterna som har adekvat 
utbildning.

2016 2017 2018 2013 2014 2015

88 90 90 - - 88

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Stöd från personalenheten (HR) i rutiner för LAS-hantering och bevakning av ej 
utbildade vikarier 

HR 20% 
Personaladm

Löpande

Mål 26

Antalet unga (18-29 år) med ekonomiskt bistånd ska minska.

Strategi 

Detta skall genomföras genom att utreda och kartlägga den unges förmåga, behov och mål. DUA, delegation för unga till arbete 
är ett grepp där AMA, Arbetsförmedlingen, skola och utredningsenheten samverkar för att tillsammans öka ungas möjligheter 
till inträde på arbetsmarknaden och få en fullständig gymnasiekompetens. För att uppnå det planerade målet med 
självförsörjning och sysselsättning sker arbete genom samverkan 

Berörda

Utbildning (Sundler, Vux), Socialtjänst  (Utredningsenheten, AMA, Klaraverksamheten, Resursenheten, Boendestöd)



Vårgårda kommun
Datum

2016-01-25
 

 
Sida

28(51)

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Antalet unga med ekonomiskt 
bistånd/månad

2016 2017 2018 2013 2014 2015

40 38 36 - - Nytt mål 2016

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Mål 27

Fler personer i Vårgårda ska ut i arbete eller utbildning.

Strategi 

Samverkan, samarbete, samsyn mellan olika parter är nycklar till framgång och att skapa gemensamma mål. Att hitta personens 
eget driv och motivation till livsförändring är en annan väsentlig del. Detta är kommunens utmaning och uppdrag. DUA, 
delegation för unga till arbete är ett grepp där AMA, Arbetsförmedlingen, skola och utredningsenheten samverkar för att 
tillsammans öka ungas möjligheter till inträde på arbetsmarknaden och få en fullständig gymnasiekompetens. Under 2016 
kommer kommunen förhoppningsvis också vara delaktiga i POINT, ett ESF-projekt i Sjuhäradsområdet där extra fokus på 
grupper långt från arbetsmarknaden finns. Tillskapandet av språkpraktik är ett behov och utmaning som också ligger under 
2016. 

Berörda

Utbildning (Sundler, Vux), Socialtjänst  (Utredningsenheten, AMA, Klaraverksamheten, Resursenheten, Boendestöd)
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Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Antal personer på 
arbetsmarknadsavdelningen (AMA) 
som under året:
- fått arbete
- påbörjat utbildning
- fått extern praktikplats
- andel i % som upplevt positiva 
förändringar av livssituation samt 
kommit närmare arbetsmarknaden

2016 2017 2018 2013 2014 2015

9
5

15

85

10
6
17

87

11
7

19

88

- - Nytt mål 2016

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Kompletterande KKiK-mått som är prioriterade
Mått 25: Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende.
Mått 28: Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst.
Mått 29: Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende. 
Mått 30: Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning
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Målområde Organisation 

Inriktning 
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Kommunen ska uppnå ökad effektivitet, god kvalitet och ökat värdeskapande för medborgarna.

Aktivt jämställdhetsarbete ska genomsyra kommunens verksamheter.

Mål 28
Andelen ofrivilligt deltidsanställda ska minska i syfte att höja andelen heltidsanställda. 

Strategi 

Förvaltningen tillsätter en arbetsgrupp som inventerar och planlägger arbetet. 

Berörda

Alla enheter

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Andel heltidsanställda i %. 

2016 2017 2018 2013 2014 2015

65 70 80 - Ny mätmetod 
2015

Utfall saknas

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Inventering av enhetens situation. Alla Senast 30/6

Arbete utifrån förvaltningsledningens plan Personal (HR)
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Mål 29
Sjukfrånvaron ska vara låg. (Folkhälsomål)

Strategi 

Fördjupat arbete med rehabilitering inom alla verksamheter,  både med planering för ett ökat förebyggande arbete och s k 
efterhjälpande arbete. Arbetet sker utifrån en tydlig rehabiliteringsprocess med flera verktyg som stöd till chef i  
rehabiliteringsarbetet. Samordning av rehabiliteringsarbetet sker genom en personalstrateg riktad helt mot rehabilitering – en 
s k rehabsamordnare, vilket utvärderas i juni 2016. 

Berörda

Alla enheter

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Sjukfrånvaro i % av arbetstid.
2016 2017 2018 2013 2014 2015

<4,9 <4,8 <4,7 6 5,7 6,2

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Framtagande av handlingsplan för enheten utifrån medarbetarenkät 2015 Alla Våren 2016

Fortsatt fördjupad inventering, kartläggning, utredning och plan för insatser per individ 
mellan chef och rehab-samordnare.

Personal 100% rehab-
samordnare/
personal-
strateg

Gäller under 
2016

Arbete med ett gemensamt SAM-system Personal 50% personal-
strateg

Arbete under 
hela 2016

Tidigt stöd till chef i rehab- och personalärende Personal 100+50% 
personal-
strateg

Gäller under 
2016
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Mål 30
Politiska ärenden ska jämställdhetsanalyseras (Folkhälsomål).

Strategi 

Tydlig tjänsteskrivelsemall, inklusive rubriken jämställdhetsanalys färdigställs under våren 2016 och ersätter nuvarande 
ärendeblad. Anvisning färdigställs för att bidra till att tjänsteskrivelserna och jämställdhetsanalyserna kvalitetssäkras ytterligare. 
Kommunikationsplan för att säkerställa kunskap om och acceptans för dessa nya dokument tas fram och utbildningar i 
jämställdhetsanalys genomförs. 

Berörda

Staber alla verksamheter

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Andelen politiska ärenden (%) som 
jämställdhetsanalyseras.

2016 2017 2018 2013 2014 2015

100 100 100 10 11 Tertial 1: 24
Tertial 2: 44
Tertial 3: 36

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Jämställdhetsanalys utifrån upprättad mall ska genomföras i tjänsteskrivelser. Alla Löpande

Ta fram en ny tjänsteskrivelsemall. SPU Våren 2016

Kompletterande KKiK-mått som är prioriterade
Mått 1. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?
Mått 2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga.
Mått 3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?
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Målområde Ekonomi/finansiering 

Inriktning
I Vårgårda kommun är innebörden av god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv att:

- varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska 
behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

Mål 31
Det ekonomiska resultatet i Vårgårda kommun ska under åren i snitt vara > 2% av skatteintäkterna. 

Strategi 

Att förvaltningens kostnader hålls inom budgeterad nivå är en grundförutsättning för att kommunens resultat skall nå 2,2 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Berörda

Alla enheter

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Resultatet (%) i förhållande till 
skatteintäkter.

2016 2017 2018 2013 2014 2015

2,2 2,2 2,2 1,5 1,2 Målvärde 2,0

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Aktiviteter för att hålla budget Alla

Mål 32

Nettoinvesteringarna ska under budgetperioden finansieras med egna medel. (Självfinansieringsgraden ska vara god.)

Strategi 

Kommunens budgeterade mål är att 48 procent av gjorda investeringar skall självfinansieras. Detta förutsätter att kommunens 
resultat uppgår till budgeterad nivå (12,6 mkr) och att investeringsutgifterna inte överstiger budgeterad nivå (74,7 Mkr).
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Berörda

Ekonomi

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Resultat + avskrivningar (%) i 
förhållande till investeringsutgifter.

2016 2017 2018 2013 2014 2015

48 112 187 128 113 Målvärde 37

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Mål 33
Soliditeten (eget kapital i förhållande till balansomslutning) ska minst uppgå till budgeterad nivå.

Strategi 

Målen om en soliditet om 51 procent förutsätter att kommunens egna kapital ökar med årets budgeterade resultat (12,6 mkr) 
samt att investeringarna inte överstiger vad som är budgeterat (74,7 mkr).

Berörda

Ekonomi

Mätmetod Målvärde Utfall tidigare år

Eget kapital (%)  i förhållande till 
balansomslutning.

2016 2017 2018 2013 2014 2015

51 53 56 61 59,5 Målvärde 56

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan
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Uppdrag 2016-2018

Uppdrag ges i Budget och verksamhetsplan när förvaltningen ska genomföra utredningsuppdrag eller aktiviteter under angiven 
tidsram. I Budget och verksamhetsplan för 2016-2018 är ett uppdrag till förvaltningen angivet.

Uppdrag
Inventering och utredning av kompetensbehov hos näringslivet med matchning till programutbudet på Sundlergymnasiet. 

Aktivitet
Vad och hur ska utföras

Berörda
Enhet/
verksamhet

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Inventering och utredning av kompetensbehov hos näringslivet med matchning till 
programutbudet på Sundlergymnasiet. 

2016

Sammanställning av förvaltningsledningens aktiviteter

Förvaltningsövergripande aktiviteter som kommunchef och förvaltningsledning gemensamt ansvarar för.

Aktivitet
Vad ni planerar att utföra

Ansvar
Namn/ 
funktion

Resurser
Personell/ 
ekonomisk

Tidplan

Lägesbeskrivning
Påbörjad ja/nej/klar Resultat

Kommentarer
30/4 31/8 31/12

Säkerställa att information från 
förvaltningsledningen når 
medarbetarna.

Kommun-
chef

Start 
januari

Genomföra kommunkompassen. FLG Våren 
2016

Förvaltningsledningen tillsätter en 
arbetsgrupp som inventerar och 
planlägger arbetet kring ofrivilligt 
deltidsanställda samt analyserar de 
resultat som finns.

FLG Jan-mars

Kommunicering av ny 
tjänsteskrivelsemall till enheterna.

FLG
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Aktiviteter planerad utveckling 2016-2018

Förvaltningens planerade utveckling i verksamheten från Budget och verksamhetsplan 2016-2018. Aktiviteter angivna i 
löpande text har här sammanställts i punktform. 

Aktiviteter
Förtydligande kring 
utförande

Berörda Resurser Tidplan Lägesbeskrivning
Påbörjad ja/nej/klar
30/4    31/8    31/12

Resultat
Kommentarer

Öppna jämförelser – fördjupad 
analys.

Förstelärargruppen samt 
utbildningsstaben 
analyserar resultaten, drar 
slutsatser och föreslår 
åtgärder.

Utb
(förste-
lärare, 
utb.stab)

Förste-
lärare, 
utb.stab

April-
juni

IT-plan. IKT-samordnare arbetar 
tillsammans med repr från 
förskolan-gymnasiet fram 
en IT-plan. 

Utb
(IKT-sam, 
förskola - 
gymnasiet)

IKT-sam,
repr 
förskola-
gymnasiet

Vår 
2016

Samarbete skola näringsliv. Rekrytering av SYV för åk 
1-9 anställs, 20 % 
samverkan med COI.

Utb och 
COI

Vår 
2016

Riktlinjer mottagande av 
nyanlända elever.

Utbildningschefen antar 
framarbetade rutiner som 
implementeras under 
våren. 

Utb Rektor 
integr.

Vår 
2016

Förberedelseklass för åk 7-9. Förberedelseklass för åk 
7-9 startar upp jan 2016. 

Utb Rektor 
integr.

Start 
11 jan 
2016

Likabehandling. Aktiviteter för att öka 
elevinflytandet
och för att skapa en 
undervisningssituation 
med en god miljö där en 
mångfald av metoder och 
arbetssätt kan möta alla 
elever och skapa 
motivation för lärande. 

Utb (skola) 2016

Granska kvaliteten i Förvaltningen ska granska Utb Utb.stab 2016
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Aktiviteter
Förtydligande kring 
utförande

Berörda Resurser Tidplan Lägesbeskrivning
Påbörjad ja/nej/klar
30/4    31/8    31/12

Resultat
Kommentarer

dokumentation av kränkningar 
och trakasserier.

kvaliteten i 
dokumentationen av 
kränkningar och 
trakasserier och vidtagna 
åtgärder genom 
internkontrollen. 

Språkkartan. Arbete utifrån föreslagna 
åtgärder i  kartläggning 
genom Språkkartan

Utb Logoped i 
samv. 
med EHT 
på skolor, 
förskolor

2016

Utveckla dokumentationen av 
det systematiska 
kvalitetsarbetet.

Utveckla strukturen för 
enheternas och 
verksamheternas 
kvalitetsrapporter så att 
dessa är i linje med 
aktivitetsplanerna.

Utb Utb.stab Vår 
2016

Samverkan i Sjuhärad – 
statsbidrag.

Samordning av 
ansökningar av 
statsbidrag i 
sjuhäradsområdet.

Utb Utb.chef+
utv.ledare 
controller

2016

Intern rekryteringsutbildning. Första omgången av 
rekryteringsutbildning 
genomförs dec 15-mars 
2016.

Utb Utb.stab Dec 
2015 
-mars 
2016

Arbete p.g.a lagändring SFI:s 
utformning.

Utvecklingsarbete kring 
SFI i samverkan med 
mottagningsenheten.

Utb Vux.utb 2016

Lokalöversyn. Lokalutredningsgrupp 
genomför en utredning för 
centrumskolorna på 
uppdrag av 
kommunchefen, 
fokusgrupper genomförs 

Utb Lokalutr. 
grupp

Redov. 
till 
politiken 
april 
2016
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Aktiviteter
Förtydligande kring 
utförande

Berörda Resurser Tidplan Lägesbeskrivning
Påbörjad ja/nej/klar
30/4    31/8    31/12

Resultat
Kommentarer

med berörda grupper.

Modersmålsstöd förskolan. Mottagningsenheten 
säkerställer behovet av 
modersmålsstöd i 
förskolan i samverkan 
med specped för 
förskolan. 

Utb Mottag. 
enh + 
spec.ped. 
förskolan

2016

Höja andel anställda med 
ped.examen i fritidshemmen.

Arbete i enlighet med 
utarbetad 
rekryteringsstrategi.

Utb 2016

Leda för resultat. Deltagande i SKL:s 
pilotprogram Leda för 
resultat för skolan.

Utb Okt 15- 
sept 16

Lokalt förbättringsprojekt. Genomförande av 
aktiviteter enligt plan för 
projektarbete 
Leda för resultat för 
skolan.

Utb Okt 15- 
sept 16

Ökad marknadsföring av 
bibliotekets och musikskolans 
program.

Marknadsföringsaktiviteter 
till riktade grupper på 
hemsida och genom 
sociala medier

Utb, SPU 2016

Ha god planberedskap och 
tillhandahålla byggbar mark.

SB Pågår

Utbyggnad av 
Algutstorpsområdet.

SB 2016

Detaljplaner för 
bostadsområden som finns 
med i Riktlinjer för 
bostadsförsörjning.

SB 2016-
2018

Exploateringsutredning 
Fagrabo.

SB 2016
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Aktiviteter
Förtydligande kring 
utförande

Berörda Resurser Tidplan Lägesbeskrivning
Påbörjad ja/nej/klar
30/4    31/8    31/12

Resultat
Kommentarer

Detaljplaner för hela eller delar 
av Fagrabo.

SB 2016-
2018

Grönstrukturplan för tätorten. SB Start 
2016

Byggnation serviceboende. Kvarteret Björnen SB Start 
2016

Färdigställande utbyggnad 
gymnastikhall vid Hol skola.

SB Färdigst
älls 
2016

Färdigställande av köket vid 
Lena skola.

SB Start 
2016
(försena
d)

Iordningställande av LSS-
boende.

SB, Soc 
(LSS)

2016

Utreda förutsättningar för VA- 
överföringsledningar till Hol- 
och Horlaområdet.

SB 2016-
2017

Fortsatta anslutningar mellan 
Lagmansholm och Östadkulle.

SB 2016-
2018

Ny renhållningsentreprenad – 
insamling av matavfall.

SB 2016

Utreda förutsättningar kring 
Tumbergs avfallsanläggning.

SB 2016-
2017

Utvärdering av nya 
ledningsorganisationen inom 
hemtjänsten.

ÄO Höst 
2016

Implementering av nytt sätt att 
ta emot brukare.

ÄO
(Hemtjänst
en)

Vår 
2016
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Aktiviteter
Förtydligande kring 
utförande

Berörda Resurser Tidplan Lägesbeskrivning
Påbörjad ja/nej/klar
30/4    31/8    31/12

Resultat
Kommentarer

Särskilt boende – skapa ökad 
trivsel m.m.

ÄO
(Förebygg
ande och 
natt, 
Kullingshe
mmet,Vårg
ården)

Start 
vår 
2016

Utbildningsinsatser för 
förbättrad dokumentation.

ÄO Start 
vår 
2016

Statsbidrag kring ökad 
bemanning inom 
äldreomsorgen.

ÄO 
(Vårgården
,Kullingshe
mmet,HSL
Förebygga
nde och 
natt)

Pågår

Projekt minskad användning 
av inkontinenshjälpmedel.

ÄO (HSL-
enheten 
ansvarar)

Vår 
2016

Upphandling av digitala 
trygghetslarm till ordinärt 
boende.

ÄO/ÄO-
chef

Start 
höst 
2016

Upphandling av digitala 
trygghetslarm till särskilt 
boende.

ÄO Vår 
2016

Framtagande av förslag för 
hur aktiviteterna i Trevnaden 
ska bibehållas.

ÄO 
(Förebygg
ande och 
natt)

Höst 
2016

Ansvar för 
bemanningsenheten.

ÄO/ÄO-
chef, Soc

Vår 
2016
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Aktiviteter
Förtydligande kring 
utförande

Berörda Resurser Tidplan Lägesbeskrivning
Påbörjad ja/nej/klar
30/4    31/8    31/12

Resultat
Kommentarer

Förberedelser och 
marknadsföring nya 
servicelägenheterna vid 
Kullingshemmet.

ÄO/ÄO-
chef

Höst 
2016

Enheten Träffen mer aktivt 
med uppsökande och 
förebyggande verksamhet.

ÄO 
(Vårgården
)

Höst  
2016

Närvårdssamverkan. ÄO/ÄO-
chef

Start 
2016

Framtagande av arbetskarta 
med förbättringsområden för 
2016-2018.

ÄO/ÄO-
chef

Pågår

Förverkligande av delar i 
arbetskartan.

ÄO/ÄO-
chef

2016-
2018

Inrätta jobbytartjänst. ÄO, Soc Vår 
2016

Ta fram en modell för 
hemmaplanslösningar för 
vuxna barn och ungdomar.

Syftet är att begränsa och 
förkorta 
institutionsplaceringar och 
familjehem samt förbättra 
stödet till föräldrarna.

Soc, Utb Ram-
växling 
mellan 
utr.enh 
och 
resurs-
enhet

Dec 
2016

Effektivisera rekryteringen av 
familjehem.

Soc 
(Utredn.en
het)

Juni 
2016

Strukturera och organisera 
integrationsarbetet.

Utvecklingsledare som 
anställs inom integration 
får en strategiskt viktig 
funktion för att bygga upp 
en organisation 
tillsammans med berörda 
verksamheter

Soc,Utb
SB, COI

Ny org. Aug 
2016
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Aktiviteter
Förtydligande kring 
utförande

Berörda Resurser Tidplan Lägesbeskrivning
Påbörjad ja/nej/klar
30/4    31/8    31/12

Resultat
Kommentarer

Bygga upp en struktur för 
återansökning av medel från 
staten.

Soc,
Utveckling
sledare
integration

Utv.ledare
integr.

Aug 
2016

Ansökan för ”Delegation Unga 
till Arbete”(DUA).

Soc, Utb
Arbetsförm
edling

Konsult Vår 
2016

Upprättande av strategiskt 
arbetsmarknadsråd.

FLG Vår 
2016

Analysera utfall av de två nya 
tjänsterna på AMA.

Soc (AMA) Dec 
2016

Driva POINT – ESF- projekt. Bedrivs under en 
treårsperiod. Sjuhärads 
samordningsförbund har 
ett övergripande ansvar.

Soc 2019

Kompetenslyft ESF-projekt 3 
år.

Inväntar besked om 
beviljande. Avser LSS-
personal i samverkan med 
Tranemo kommun. 

Soc 2019

Inventera dokumentstrukturen 
på intranätet.

FLG, SPU Juni 
2016

Revidera delegeringsordning 
KS och Myndighetsnämnd.

FLG Juni 
2016

Fastställa vad kvalitet innebär 
på våra LSS boenden. 
Upprätta strategidokument 
som beskriver verksamhetens 
kvalitet, syfte och inriktning.

Separat handlingsplan 
upprättas

Soc Juni 
2017

Fastställa vad kvalitet innebär 
på våra asyl och PUT boende. 
Upprätta strategidokument 
som beskriver verksamhetens 

Separat handlingsplan 
upprättas

Soc Juni  
2017
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Aktiviteter
Förtydligande kring 
utförande

Berörda Resurser Tidplan Lägesbeskrivning
Påbörjad ja/nej/klar
30/4    31/8    31/12

Resultat
Kommentarer

kvalitet, syfte och inriktning.

Upprätta handlingsplan inom 
socialpsykiatri. Hur ska 
förvaltningen arbeta för att 
lyfta målgruppens behov? 

Soc Aug 
2016

Inventera statusen på samtliga 
processer samt utse 
processägare.

Soc och 
ÄO

2016

Bygga upp Lex modul i VIVA. Soc Juni 
2016

Resursfördelningsmodell för 
LSS. verksamheter.

Soci 2017

Intraprenad för Ågatan. Soc Vår 
2016

Ansökan om personligt 
ombud.

Soc Vår 
2016

Revidera rutiner för 
egenkontroll, 
avvikelsehantering och enkät 
egenkontroll.

Soc, ÄO Juni 
2016

Revidera LOV avtal/underlag. Soc, ÄO 2016

Nytt kalendersystem för HSL. Soc, ÄO 2016

Se över äldreomsorgens och 
socialpsykiatrins riktlinjer och 
tidsschabloner.

Soc och 
ÄO

Höst 
2016

Tydliggöra och säkerställa 
samverkansformer mellan 
skola,utredningsenhet och 
resursenhet.

Soc, Utb 2016

Revidera riktlinjer för 
ekonomiskt bistånd, missbruk 

Soc 2016
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Aktiviteter
Förtydligande kring 
utförande

Berörda Resurser Tidplan Lägesbeskrivning
Påbörjad ja/nej/klar
30/4    31/8    31/12

Resultat
Kommentarer

samt barn- och unga.

Upprätta riktlinjer  
dokumentation för 
resursenheten.

Soc 2016

Revidera klagomåls- och 
synpunktshanteringen.

SPU 2016

Implementeringsarbete av 
Vision 2027.

SPU 2016-
2018

Viva Vårgårda. SPU Pågår

Vidareutveckling av samarbete 
med bostadsmarknadens 
aktörer
Team Viva Vårgårda.

SPU Pågår

Levande centrum. Planering inför projekt 
Hållbar centrumutveckling

SPU Pågår

Arbete med reviderad 
översiktsplan och fördjupad 
översiktsplan.

SPU, SB Pågår

Förtydliga kommunens 
styrdokument för 
kommunikation.

SPU 2016

Skapa varumärkesplattform. SPU 2016

Effektiva kanaler för 
kommunikation.

SPU 2016

Miljöledning. SPU 2016-
2018

Implementering av 
Miljöstrategi.

SPU 2016-
2020

Miljöguide på Intranätet. SPU 2016

Skapa goda förutsättningar, SPU 2016
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Aktiviteter
Förtydligande kring 
utförande

Berörda Resurser Tidplan Lägesbeskrivning
Påbörjad ja/nej/klar
30/4    31/8    31/12

Resultat
Kommentarer

motivera och stötta föreningar.

ANDT-projekt 2015-2025. SPU Pågår

Arbete inför nominering till 
Årets kvalitetskommun 2019.

FLG 2016-
2018

Utveckla mål- och 
resultatstyrningen.

Förbättrade analyser vid 
uppföljning av politiska 
målen som sker tre 
gånger per år.
Förvaltningens och 
enheternas 
aktivitetsplaner är ett 
exempel på utvecklad 
mål- och resultatstyrning.

SPU Vår 
2016

Handbok för kommunens 
styrning.

Upprätta en handbok för 
kommunens mål – och 
resultatstyrning. 

SPU Vår 
2016

Riktlinjer för kommunens olika 
typer av dokument.

SPU 2016

Genomförande av 
Kommunkompassen.

FLG Vår  
2016

Fastställa hur förvaltningen 
ska ta fram och följa upp 
processer.

FLG 2016

Struktur för fortsatt arbete med 
Kommunkompassens resultat.

Utifrån resultaten på 
Kommunkompassen 
behöver förvaltningen 
prioritera bland föreslagna 
förbättringsåtgärder. 

FLG 2016

Tydliggöra och utveckla de 
huvudsakliga HR-
processerna.

SAM, Rehabilitering, 
Rekrytering, Samverkan, 
Ledarskap

Personal 
(HR)

2016-
2017

Satsning på rehabilitering, Fördjupat inriktningsarbete Personal 2016
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Aktiviteter
Förtydligande kring 
utförande

Berörda Resurser Tidplan
Lägesbeskrivning
Påbörjad ja/nej/klar
30/4    31/8    31/12

Resultat
Kommentarer

chefsutveckling och chefsstöd, 
utvecklande av gemensamt 
systematisk arbetsmiljöarbete, 
översyn av personalhandbok.

2016 (HR)

Kvalitetssäkra och likställa 
anställnings- och 
löneprocesserna.

Utifrån process-
kartläggning och 
systemuppdateringar 
införa kvalitetssäkrade 
anställnings- och 
löneprocesser för båda 
kommunerna.
Implementering/utbildning 
i verksamheterna

Personal 
(Lön, 
Systemförv
altare)

2016

Starta upp en 
processorienterad 
organisation.

Ekonomi 2016

Likforma ekonomiska 
dokument.

Ekonomi 2016
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Politiska mål – berörda verksamheter och rapporteringssamordnare 

Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun 2016-2018 innehåller 33 mål med angivna målvärden. Förvaltningens 
verksamheter arbetar kontinuerligt med att uppnå de mål som finns. Nedan följer en översikt av vilka verksamheter som berörs 
av respektive mål samt vilka funktioner som ansvarar för rapportering vid måluppföljningarna.  

Mål Berörda  verksamheter Rapporteringssamordnare

1. Antalet invånare i Vårgårda kommun ska bli fler. Alla Chef SPU

2. Antalet lägenheter/villor i Vårgårda kommun ska öka.(Folkhälsomål) Alla Verksamhetschef SB

3. Det ska finnas byggklara tomter i Vårgårda kommun. Alla Verksamhetschef SB

4. Vårgårda ska nå en god placering i Miljöaktuellts kommunranking Alla Miljöstrateg, SPU

5. Andelen ekologiska livsmedel ska öka. (Folkhälsomål samt KKiK-mått) Alla enheter där livsmedel 
köps in eller upphandlas

Miljöstrateg, SPU

6. Andelen gasbilar i förvaltningen ska öka. Alla enheter där fordon köps in 
eller leasas 

Miljöstrateg, SPU

7. Matavfall som återvinns genom biologisk behandling
ska öka. 

SB (Kostenheten och 
Renhållningsenheten)

Miljöstrateg, SPU

8. Andelen svenskt kött i kommunala måltider ska öka. Alla enheter där livsmedel 
köps in eller upphandlas

Miljöstrateg, SPU

9. I SKL:s Öppna jämförelser för grundskola ska Vårgårda placera sig 
bland de bästa kommunerna i landet.

Utb (grundskola, stab) Verksamhetschef Utb

10. Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 ska vara god. 
(Folkhälsomål samt KKiK-mått)

Utb (grundskola) Verksamhetschef Utb

11. Alla elever ska kunna läsa när de slutar årskurs 2. Utb (förskola, grundskola) Verksamhetschef Utb

12. Elevernas meritvärde i årskurs 9 ska vara högt. Utb (förskola, skola) Verksamhetschef Utb

13. Eleverna i Vårgårdas grundskolor ska vara behöriga till ett nationellt Utb (grundskola) Verksamhetschef Utb
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Mål Berörda  verksamheter Rapporteringssamordnare

program på gymnasieskolan. (Folkhälsomål samt KKiK-mått)

14. Andelen elever som påbörjade en utbildning på Sundlergymnasiet 
vilka nått gymnasieexamen ska vara hög. 

Utb (Sundler, stab) Verksamhetschef Utb

15. Antalet besökare på kulturevenemang i Vårgårda bibliotek ska öka. Utb (Bibliotek, Musikskola), 
SPU, Soc (Klara, Boendestöd, 
Fritidsgård, Familjecentral)

Verksamhetschef Utb

16. Vårgårda ska vara bland de 20 bästa kommunerna i Sverige på 
företagsklimat. 

SPU, Utb (skola, stab), SB 
(Plan, bygg och miljö, Gata 
VA)

Kommunchef

17. Det ska finnas gott om skolföretag i grundskolorna i kommunen. 
(Folkhälsomål)

Utb (skola, stab), Soc (AMA) Verksamhetschef Utb

18. Antalet UF-företag ska öka. (UF= Ung företagsamhet) Utb (Sundler), Soc (AMA) Verksamhetschef Utb

19. Antalet nystartade företag per 1000 invånare ska öka. (KKiK-mått) SPU Kommunchef

20. Flygaren ska vara ett attraktivt företagsområde i Västsverige. SPU Kommunchef

21. Brukarna ska ha en positiv helhetsbedömning av sin insats inom 
hemtjänsten.

ÄO (Hemtjänst, Förebyggande 
och natt och HSL-enheten)

Verksamhetschef ÄO

22. Brukarna ska ha en positiv helhetsbedömning av sin insats inom 
särskilt boende. 

ÄO (Vårgården, Kullings-
hemmet, Förebyggande och 
natt samt HSL-enheten)

Verksamhetschef ÄO

23. Brukare ska ha en positiv helhetsbedömning av sin 
gruppbostad/servicebostad. (Folkhälsomål)

Soc (LSS-boende, AMA ) Verksamhetschef Soc

24. Brukare ska ha en positiv helhetsbedömning av sin dagliga 
verksamhet. (Folkhälsomål)

Soc (LSS daglig verksamhet, 
Klaraverksamheten)

Verksamhetschef Soc

25. Medarbetare inom verksamheterna ska som lägst ha adekvat 
utbildning.

ÄO (Hemtjänst, Vårgården, 
Kullingshemmet,
Förebyggande och natt), Soc

Verksamhetschef ÄO

26. Antalet unga (18-29 år) med ekonomiskt bistånd ska minska. Utb (Sundler, Vux), Soc 
(Utredningsenheten, 

Verksamhetschef Soc
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AMA,Klaraverksamheten, 
Resursenheten, Boendestöd)

27. Fler personer i Vårgårda ska ut i arbete eller utbildning. Utb (Sundler, Vux), Soc 
(Utredningsenheten, 
AMA,Klaraverksamheten, 
Resursenheten, Boendestöd)

Verksamhetschef Soc

28. Andelen ofrivilligt deltidsanställda ska minska i syfte att höja andelen 
heltidsanställda. 

Alla Personalchef

29. Sjukfrånvaron ska vara låg. (Folkhälsomål) Alla Personalchef

30. Politiska ärenden ska jämställdhetsanalyseras.(Folkhälsomål) Staber alla verksamheter Chef SPU

31. Det ekonomiska resultatet i Vårgårda kommun ska under åren i snitt 
vara > 2% av skatteintäkterna. 

Alla Ekonomichef

32. Nettoinvesteringarna ska under budgetperioden finansieras med 
egna medel. (Självfinansieringsgraden ska vara god.)

Ekonomi Ekonomichef

33. Soliditeten (eget kapital i förhållande till balansomslutning) ska minst 
uppgå till budgeterad nivå.

Ekonomi Ekonomichef
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Enheter

Strategisk planering och utveckling 
(SPU)

SPU

Personal 

Löneenhet (Lön)

HR-enhet (HR)

Ekonomi

Ekonomi

Samhällsbyggnad (SB)

Plan, bygg och miljö

Renhållningsenheten

Gata VA

Fastighetsservice

Fastighet

Kostenheten

Badet

Stab

Äldreomsorg (ÄO)

Hemtjänst

Vårgården

Kullingshemmet 

HSL-enheten 

Förebyggande och natt

Utbildning (Utb)

Utbildningsstab (stab)

Musikskolan

Biblioteket

Grundskola

Fridhemskolan

Asklanda skola

Nårunga skola

Hol skola

Lena skola

Vuxenutbildning

Sundlergymnasiet

Gullhögskolan

Kesbergskolan

Vårbergskolan

Förskola

Ekens förskola

Fridhems förskola

Björkhyddans förskola

Västerbo förskola

Nårunga förskola

Asklanda förskola

Lena förskola

Hol förskola

Kesbergs förskola

Socialtjänst (Soc)

Resursenheten

Familjecentralen

Fritidsgården

Dahlia

Azalea

Ringgatan

Ågatan

Skolgatan 

Trastvägen

LSS daglig verksamhet

Arbetsmarknadsavdelningen (AMA)

Utredningsenheten

Kansli och utveckling

Klaraverksamheten

Boendestöd
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