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Kommu
K
nstyrelsens ordföra
o
ande ha
ar ordet
13 000 invånare år 2027 är våår nya
vission. I en visioon bör man kaanske ta
i litte, och kanskee vi gjort det, men vi
verrkar få stöd fråån andra beräkkningar
att vi ligger gansska nära det trroliga.
Deetta framtidspeerspektiv krävver en
dell av oss politikker, men också av
meedborgarna i V
Vårgårda. Vi kommer
k
att få fler grannaar, kanske änddras vår
utssikt från köksffönstret, kanskke får vi
flytta våra invannda stigar för att
a vi
skaa få plats med alla som vill bo här.
Våårgårdas läge m
med bara 40 minuter
m
meed tåget till Gööteborg börjarr allt
meer uppskattas, och trycket påå bostadsbyggande äär hårt både i sams
hälllet och på lanndsbygden.
Under året koommer arbeteet med
att förnya översiiktsplanen att starta
på allvar. Det är nu vi planeraar för
hurr det framtida Vårgårda skaa se ut.
Vaart fortsätter vii byggandet näär Alguttstorpsområdeet är fullt? Vadd ska
hän
nda i Fagrabo?? 2015 tog vi ett
milljöprogram occh nu har arbeetet med
att sätta det i verrket påbörjats.. Hittills
harr det resulteratt i nya kriterieer vid
upp
phandling, meen här finns mycket
m
att göra.
Att Vårgårdaa växer är orsaaken till
att vi behöver foortsätta med våår stora
vesteringsvolyym. Förskolann på
inv
Alg
gutstorp, som är utökad frånn 6 till
8 avdelningar,
a
kommer att ståå färdig
som
mmaren 2016.. Förhoppninggsvis
kom
mmer bygget av serviceboeendet
vid
d Kullingshem
mmet också igåång

under 2016.. Även Fridhemsskolan
och Nårungga skola ska by
yggas om
och till.
om vi ännu
En stor iinvestering so
inte vet hur den slutar är vad
v som
händer medd Vårbergsskolan. Det
beslut som sska tas i samm
manhang
med skolornna i tätorten måste
m
vara
väl genomarrbetat, då vi kommer
k
att
få hantera dden lösning som
m blir beslutad i tiotals år framåt. Ett så här omfattande besslut måste få ta tid, vridas
och vändas på, och bli geenomarbetat
bland medbborgare, politik
ker och
personal.
De storaa investeringarrna som
ligger framfför oss, och ärr påbörjade,
gör att vi koommer att ha större
s
utgifter för lån ooch avskrivnin
ngar. Det ger
oss lite minddre handlingsutrymme de
kommande åren, men rän
nteläget
med historisktt låga räntehjälper oss m
nivåer. Skilllnaden mellan
n budgeten
2015 jämförrt med 2016 är
ä 3,5%. Det
ger utrymm
me för en begräänsad mängd
satsningar t ex på daglig verksamhet
v
och till skollan som fått ettt ökat uppdrag med nyyanlända elever.
Med gläädje konstateraar jag att vi
blir allt äldrre i Sverige, men
m det innebär ocksåå utmaningar för
f kommunen. Det är därför viktigt att ha god
planering occh vara förberredda den
dagen vi behhöver bygga ut
u vår omsorg. Vi kom
mmer att behö
öva fler
händer i vårrden, och hittills har alla
utrikes föddda varit ett braa tillskott.
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Jag trorr att det även i fortsättningeen
är en sttor del av lösn
ningen på dennna
utmaninng.

Hilmersson
Bengt H
Ordföraande i Kommu
unstyrelsen
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Kommu
K
nchefe
en har ordet
o
Ko
ommunens kvaalitetsarbete har
h på
flerra sätt utveckllats 2015. Förrvaltnin
ngens kvalitetssgrupp har under
2015 påbörjat arrbetet med en kvalitetssguide som koommer att, föör medarb
betare, förtroenndevalda och medborrgare, på ett ennkelt sätt tydliggöra
hurr Vårgårda koommun arbetarr med
kvaalitet. Kvalitettsarbetet är oeerhört
vik
ktigt och det ärr av största vikt att
dett ständigt utveecklas för att VårV
gårrda kommuns tjänster till medborm
garrna ska vara avv hög kvalitett. Våren
2015 tillsattes deessutom en miiljöstrag, en ny tjänst vilket redan har
h
teg
inn
neburit att miljjöarbetet tagitt ett
rejäält kliv framått. Det avspegllar sig i
de av kommunfuullmäktige anttagna
yrdokument soom miljöbereddning,
sty
upp
phandlingspollicy samt resepolicy.
I oktober 20115 beslutade komk
unfullmäktige om en uppdattering
mu
av kommunens vvision. Den lyyder nu:
Den goda komm
munen med 133000
”D
inv
vånare 2027”. Det är fortsattt en
tyd
dlig tillväxtvission med fyra fokusom
mråden; hållbarr miljö, utveckklande
sko
ola, attraktivt bboende samt ett
e
kon
nkurrenskraftiigt näringsliv.. Inför
besslutet i kommuunfullmäktigee hölls
flerra workshops dit bl.a. närinngslivet
och
h föreningar vvar inbjuda förr att
disskutera värdenn och visionenns innehålll. Medarbetarre deltog också i
arb
betet. Ambitioonen var att infför
besslutet föra en ffördjupad diallog och
på det sättet skappa en tydligare förkring för den nnya visionen.
ank
Deen stora utmanningen under 2016
2
blirr att implemenntera den nya visionen till alla medarrbetare och medborm
v med
garre samt att kallla dem som var
på workshops unnder 2015 ochh berätta
förr dem om resuultatet.
I slutet av 20015 kommer förvaltfö
ngen att för beeslut i kommunnstyrelnin
sen
n presentera enn handlingsplaan över
hurr Översiktsplaaneringen ska bedrivass de närmaste åren. Vårgårdda
kom
mmun befinneer sig i ett exppansivt
läg
ge och det blir allt viktigare med
god
d framförhållnning för att klaara av
ökaande efterfråggan vad gällerr tomtmaark och etablerringsmark. Viiktiga

delar att plaanera är Centru
umutveckling, VA-utvveckling, områåden kring
E20 m.fl.
Hösten 22015 förändraades förvaltningens orgganisation. Syfftet med
n är dels att
organisationnsförändringen
förtydliga oorganisationen
n dels att
göra den plaattare. I budgeet- och verksamhetsplann finns den ny
ya organisationen beskriiven under rub
briken
”uppdrag occh ansvar”. Deet finns
naturligtvis en inkörningssperiod men
förhoppninggsvis är alla deelar på plats
inför årskifttet 15/16.
nga
Samverkan med Herrljun
munfullmäkI juni 2014 ffattade komm
tige i de bådda kommunern
na Herrljunga och V
Vårgårda ett gemensamt
g
beslut om attt inrätta två gemeng
samma näm
mnder. Vårgård
da blev
värdkommuun för Ekonom
mi och Personal och H
Herrljunga värd
dkommun
för växel, teelefoni och IT. Dessa båda
gemensamm
ma nämnder började att
gälla från deen 1/1 2015. I inledningen
av 2015 upppstod en rad in
nkörningsproblem kriing löneutbetaalning i de
båda kommu
munerna men de
d kunde
rättas till. V
Vidare har smäärre organisatoriska förrändringar gjo
orts, allt för
att samverkaan ska fungera optimalt.
Samverkan har utvecklatss under året
och innan 2 015 är slut haar kommumensam växeel och har
nerna en gem
slagit samm
man de båda näätverken.
Argumeenten för samv
verkan är väl
valitet,
värd att uppprepa: Ökad kv
minskad sårrbarhet, underrlätta för
rekrytering av nyckelpostter samt
effektiviseriing. Kostnadseffektivisering handlarr initialt om attt kunna
behålla kosttnadsnivåer, in
nte öka dem.
För att kunnna uppnå kostn
nadseffektivisering kom
mmer det att krävas
k
större
verksamhetssvolymer, vilk
ket innebär
att kommunnen måste sökaa samverkan
med flera koommuner.
maningar.
2016 finns fflera stora utm
Den kanskee största utman
ningen är
mängden av nyanlända som
den stora m
mmun och
kommer tilll Vårgårda kom
till resten avv riket. Vårgårrda kommun
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klarar aav att ta hand om dem i det
korta peerspektivet; boende, utbild-ning occh fritidsaktiviiteter, men denn
stora uttmaningen är att lyckas medd
den lånngsiktiga integ
grationen. Det är
ett stortt och viktigt uppdrag
u
som
förvaltnningen fått av de förtroendeevalda.
ningar 2016
Ytteerligare utman
handlarr om att minsk
ka sjuktalen occh
om att m
minska antaleet ofrivilliga
deltiderr. Förvaltningen måste kunnna
erbjudaa tjänster som är attraktiva och
o
då måstte båda ovansstående områdden
arbetas med i förvalttningen. Dettaa är
mfortsattt en viktig kvaalitetsfråga, jäm
ställdheetsfråga samt en framtidsfrååga.
Flera avv de utmaning
gar som förvalltningen arbetar med finns
f
att läsa om
o
rubriken ”Plan
nerad utvecklinng i
under ru
verksam
mheten 2016-2
2018”.
Kom
mmunens med
darbetare gör ett
fantastiiskt arbete som
m verkligen
måste uuppmärksamm
mas! Vi levereerar
tjänsterr och service med
m hög kvaliitet
till dem
m vi är till för, våra invånaree.

Lars Bjjörkqvist
Kommuunchef
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Samhällsekonomisk utveckling
Innehållet i detta avsnitt är hämtat från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) publikation Ekonomirapporten –
om kommunerna och landstingens ekonomi som publicerades i oktober 2015.
rensat för effekten av ändrade räntor)
ligger stabilt på 2 procent. Samtidigt
växer bnp årligen med drygt 2 procent. Utvecklingen under dessa år ska
inte uppfattas som en prognos utan
som ett resultat av de antaganden
som gjorts, bland annat vad gäller
utveckling av produktivitet och ar betsmarknad.

Vår bedömning är att den svenska
ekonomin är på väg upp ur lågkonjunkturen och nästa år når konjunkturell balans. Det innebäratt sysselsättningen och därmed skatteunderlaget i
år och nästa år växer förhållandevis
snabbt. Samtidigt ställer den omfattande invandringen och den snabba
befolkningsutvecklingen stora krav
på kommunernas och landstingens
verksamhet. I år och nästa år ser detta
ut att kunna klaras utan större skattehöjningar eller tillskott från statens
sida, men under de därpå följande
åren 2017–2019 blir uppgiften betydligt svårare, delvis till följd av att
skatteunderlaget då inte längre växer
lika snabbt.

Inhemsk efterfrågan –
draglok i svensk ekonomi

Normalt brukar det vara exporten
som agerar draglok i den fas då konjunkturenär på väg att återhämta sig.
Åtminstone brukar det vara så för
svensk del.Efter 1990-talskrisen och
efter it-kraschen i början av seklet
var det i huvudsak exporten som lyfte
Mot konjunkturell balans
den svenska ekonomin ur lågkonDen svenska ekonomin befinner sig
junkturen. Dennagång är förutsättsedan ett par år tillbaka i en konjunkningarna annorlunda. Trots att kroturåterhämtning. Inhemsk efterfrågan
nan under det senasteåret försvagats
växer snabbt och bnp beräknas såväl
med omkring 10 procent, har den
i år som nästa år öka med drygt
svaga utvecklingen i vår omvärld
3 procent. Tillväxten i den svenska
inneburit att exporten ökat i relativt
ekonomin gör att sysselsättningen
måttlig takt. En bidragande orsak till
ökar och arbetslösheten gradvis
den svaga utvecklingen är att svensk
pressas tillbaka. I slutet av nästa år
export i relativt hög grad består av
beräknas den svenska ekonomin nå
investeringsvaror och att investekonjunkturell balans. Arbetslösheten
ringskonjunkturen, inte minst i
har då nått ner mot 6½procent och
Europa, under flera år varit ytterligt
inflationstalen, enligt kpi, ligger nära
svag. De svenska industriföretagen
2 procent.
ger ändå uttryck för en relativt påtagDe följande åren beräknas den
lig optimism.Det märks bland annat i
svenska ekonomin befinna sig i konKonjunkturinstitutets månatliga konjunkturell balans, ett tillstånd då
junkturbarometrar.Enkätsvaren, likvarken hög- eller lågkonjunktur kan
som statistik från scb, indikerar att
sägas råda. Arbetslösheten uppgår till
tillväxtenför svensk export är på väg
strax över 6 procent och kpifatt öka. Men vi tror inte att den
inflationen (inflationen enligt kpi
svenska exporten i
Nyckeltal för den svenska ekonomin, oktober 2015
närtid når några
Källa: Ekonomirapporten, SKL
högre höjder. Vår
2014 2015 2016 2017 2018 bedömning är att
den växer med 4,6
BNP
2,3
3,4
3,6
2,4
2,2
procenti år och 5,9
Import
6,3
3,4
6,1
5,2
4,6 procent 2016.
Hushållens konsumtion
2,2
2,4
3,0
2,4
2,1 Vilket kan jämföOffentlig konsumtion
1,6
2,0
3,2
1,9
1,8 ras med en genomsnittlig tillExport
3,5
4,6
5,9
4,8
4,4
växt på 7,6 proArbetade timmar, NR
1,9
0,9
1,6
1,0
0,9 cent återhämtArbetslöshet
7,9
7,4
6,7
6,3
6,2 ningsåren 2004–
2007.
KPI

-0,2

0,1

1,4

Reporänta %, vid årets slut

0,00

-0,35

0,00

2,9

3,1
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Låg inflation håller räntorna nere
Oljepriset har under det senaste året
mer än halverats i dollar räknat.
Även en lång rad andra råvarupriser
har backat påtagligt. De lägre råvarupriserna har bidragit till att inflationen i många länder bitit sig fast på
låga nivåer. Centralbankerna
har med olika åtgärder försökt pressa
upp inflationen, men utan att
i någon nämnvärd grad ha lyckats.
En ökad tillväxt och ett därigenom
ökat resursutnyttjande väntas bidra
till att råvarupriserna vänder uppåt
och att löneutvecklingen efterhand
får någotbättre fart. Styrräntorna
befinner sig i dagsläget på extremt
låga nivåer och ide länder där den
konjunkturella återhämtningen nått
längst beräknas snarthöjningar ske.
Först ut tippas den amerikanska
centralbanken, Federal Reserve,
bli. En höjning där är sannolik före
årets slut. Därefter antas Bank of
England följa i början av nästa år.
Euroområdets centralbank (ecb)
beräknas däremot vänta ytterligare
något år med att höja räntan.
Den svenska Riksbanken har som
ambition att hålla kronan svag och på
den vägen öka möjligheterna att få
upp inflationen till 2 procent. En
svensk styrräntehöjning kommer
därför inte att ske förrän andra
centralbanker också höjt. En sådan
höjning kan bli möjlig under nästa år
förutsatt att inflationen mera påtagligt rört sig uppåt, samtidigt som
riskerna för en mer påtaglig kronförstärkning inte bedöms som alltför
stora. Riksbanken beräknas höja
styrräntan vid två tillfällen nästa år så
att den mot slutet av året når 0 procent. Den stramare penningpolitiken
medför att kronan stärks mot framförallt euron. Mot slutet av 2016 går
det att få 1 euro för 9 kronor jämt.
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Kommunernas ekonomi
Vi räknar med ett sammanlagt resultat för kommunerna på 7 miljarder
kronor år 2015. Men då ingår en
engångsintäkt på 3,5 miljarder från
AFA Försäkring. Justerat för engångsintäkten innebär det en försämring av resultatet med 6,5 miljarder
jämfört med 2014. Bland de stora
verksamheterna har kostnaderna för
förskolan, grundskolan och hemtjänsten ökat kraftigt under 2015. Vår
bedömning är att flyktingmottagandet kommer att öka kraftigt både i år
och de kommande åren. Under 2016

ser vi också en markant ökning av
riktade statsbidrag. Dessa motsvaras
dock av ungefär lika stora kostnader.
År 2019 motsvarar gapet mellan
kostnader och intäkter över 1 krona i
skattehöjningar.
Utmaningar de närmaste åren
De demografiska förändringarna
innebär både ett fortsatt ökat tryck på
många verksamheter och ett tryck på
omprioritering mellan verksamheter.
Därtill kommer ett ökat antal asylsökande som leder till ett ökat tryck på
såväl skolan som på integrationsar-
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betet. En fråga som verkar växa i
omfattning är riktade statsbidrag och
de försämrade planeringsförutsättningarna som följer av dessa. Dessa
omfattande förväntade kostnadsökningar kräver nytt arbetssätt och nya
metoder, både i kommunerna och på
det sätt som staten styr kommunsektorn.
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Befolkningsutveckling
Kommunens nya vision som sträcker
sig fram till år 2027 har satt ett tydligt fokus på befolkningstillväxt..
Befolkningsförändringarna speglar på många sätt det bostadsbyggande som nu sker i kommunen.
Byggandet är idag framför allt småhus. För att öka ett kvarboende i
kommunen men även inflyttning har
bostadsbolaget under 2014 byggt nya
lägenheter i kvarteret Anden.
På det nya bostadsområdet Algutstorp påbörjades 2011 byggnation
av villor och området forsätter att
växa mot målet som är cirka 60 villor/egna hem.
Vårgårda kommun har jämfört
med riket i övrigt en relativt ung
befolkning.* Medan andelen yngre
(upp till 17 år) för riket uppgår till
20,4 procent av den totala befolk-

ningen är motsvarande andel i Vårgårda 21,9 procent. Andelen äldre
(65 år och äldre) uppgår för riket till
19,6 procent av den totala befolkningen. För Vårgårda är motsvarande
siffra 19,8 procent. Tidigare har
Vårgårda haft en mindre andel äldre
än riket. Men under de senaste åren
har det skett en utjämning där både
andelen yngre och äldre närmar sig
riksvärden.

Prognos t.o.m. 2018

Vårgårda kommun har sedan 2005
ökat invånarantalet med 376 personer. Befolkningen uppgick den 30
juni 2015 till 11 132 personer. Prognosen över befolkningsutvecklingen
t.o.m. 2018 innebär en ökning med
210 personer (jämfört med 31/12

2014). Beräkningen utgår från SCB:s
befolkningsprognos daterad mars
2014.

Befolkningsutveckling i
åldersgrupper

Mellan åren 2014-2018 kommer de
största förändringarna att ske i grupperna 65-89 år samt i gruppen 13-15
år. Grupperna 65-89 kommer att öka
med 201 personer eller med
9,6 procent. Antalet nyfödda kommer
att minska med 7 personer eller
5,0 %. Framförallt är det de allra
äldsta, åldersgruppen 90-w som
kommer att minska. Minskningen
uppgår till 11 personer eller
10,4 procent.

Befolkningsutveckling i åldersgrupper
Källa: SCB daterad mars 2014.
Förändring

Utfall

Prognos

Budget

2014
140

2015
131

2016
132

2017
133

2018
133

procent

antal

‐5,0

‐7

1‐ 5

665

659

665

662

671

0,9

6

6‐12

968

989

1 004

1 021

1 008

4,1

40

13‐15

367

396

392

404

418

13,9

51

16‐18

405

424

417

397

413

2,0

8

19‐64

6 343

6 302

6 297

6 294

6 265

‐1,2

‐78

65‐79

1 681

1 740

1 768

1 798

1 828

8,7

147

80‐89

414

428

434

450

468

13,0

54

90‐w

106

100

101

94

95

‐10,4

‐11

00‐w

11 089

11 170

11 210

11 253

11 299

1,9

210

Åldersintervall
0

* Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2014
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Planeringsförutsättningar inför budget 2016-2018
Skattesatsen
Skattesatsen uppgår till 21,21 kronor
för hela budgetperioden. Detta innebär oförändrad skattesats jämfört
med 2015.

Skatteintäkter
Skatteintäkter för åren 2015 - 2017 är
baserad på SKL:s skatteprognos
publicerad 29 april och korrigerad för
att ledningsgruppen gör bedömningen att SKL:s befolkningsprognos är
för optimistisk. Korrigering för 64
personer är gjord.
Till ovan har lagts en ökad skatteintäkt som avser statens kompensation till kommunen för förändringen i arbetsgivaravgifter för unga.
Summan uppgår till 2,3 mkr.

Befolkningsutveckling
SCB har lämnat en befolkningsprognos för Vårgårda kommun. De
antalsuppgifter som här är framtagna

ligger till grund för beräkning av
volymförändringar inom utbildningen och äldreomsorgen.

Prisindex för kommunal
verksamhet
Lönerevidering för 2016 är satt till
2,7% vilket avviker från SKL:s prognos med 0,5 procentenheter.
Övriga intäkter och kostnader
räknas upp med 0,9 % vilket är den
nivå som SKL rekommenderar.

Internränta
Internräntan uppgår till 2,5 procent
och ligger fast under hela budgetperioden.

Avskrivnings- och kapitalkostnader
Beräkningarna baserar sig på investeringsutfallet 2014, budgeterade investeringar 2015 vilket även omfattar

-6-

förslag till ombudgeteringar från
2014 samt det investeringsförslag
som förvaltningen tagit fram för åren
2016 - 2018.

Personalsociala kostnader
PO-pålägget är i budgeten beräknat
till SKL:s rekommenderade nivå:
38,46 % av lönesumman. 2015 var
procentsatsen 37,5% pga den rabatt
för yngre avseende lagstadgade arbetsgivaravgifter som staten lämnade.
Kommunens nya pensionsreglemente anger att även politiker har rätt
till avgiftsbestämd ålderspension.
PO:t på politikerarvoden uppgår
därmed till samma nivå som för
anställda fr.o.m. 2016.
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Vision, mål och uppdrag
Med respektfullt bemötande, in
dividanpassade lösningar och
hög tillgänglighet levererar
Vårgårda kommun välfärds
I oktober 2015 antog Kommun
tjänster som överträffar för
fullmäktige Vårgårda kommuns
väntningarna. Detta förutsätter
vision som lyder:
kreativitet och ständig utveck
ling med fokus på resultat.
Den goda kommunen med
13 000 invånare 2027.
Värdegrunden ska ständigt hål
las levande i kommunens verk
I den ingår en beskrivning av
samheter.
vad "den goda kommunen" in
nebär. Visionen anger vidare
fyra fokusområden som beskri Mål och uppdrag
ver hur Vårgårda ska ges förut Enligt kommunallagen ska bud
sättningar för att utvecklas,
geten innehålla en plan för
växa och ge värde för den goda verksamheten och ekonomin
kommunen:
under budgetåret. För verksam

Vision och
värdegrund

• Utvecklande skola
• Konkurrenskraftigt näringsliv
• Hållbar miljö
• Attraktivt boende
Visionen ger en samlad ideal
föreställning hur framtiden i
Vårgårda ska se ut. Kommu
nens vision och värdegrund ger
förutsättningar för vilken rikt
ning som ska tas. Därför måste
visionen finnas med som grund
i alla beslut som tas, allt som
görs och allt som förmedlas.
Med en tydlig bild av framtiden
beslutar kommunfullmäktige
om målområden och inriktning
ar med angivna uppdrag som är
vägledande för kommunens
verksamheter.
Kommunen har sedan 2012 en
värdegrund som anger hur med
arbetarna i förvaltningen ska
förhålla sig i mötet med de
människor verksamheterna är
till för.

heten ska anges mål och riktlin
jer och för ekonomin ska anges
finansiella mål som är av bety
delse för god ekonomisk hus
hållning.
Budget och verksamhetsplan
för Vårgårda kommun 20162018 innehåller 33 mål med an
givna målvärden. Målen utgår
från visionens målområden och
inriktningar.
De politiska målen anger vad
som ska levereras i form av
tjänster till medborgarna/bru
karna och är uppföljningsbara
genom mätbara resultatindika
torer som kan verifiera om må
len uppnås. De förtroendevalda
anslår resurser till verksamheter
na som ska se till att målen
uppnås.
Uppdrag ges i Budget och verk
samhetsplan när förvaltningen
ska genomföra utredningsupp
drag eller aktiviteter under an
given tidsram. I Budget och
verksamhetsplan för 2016-2018
är ett uppdrag till förvaltningen
angivet.
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Mål- och resultatstyrning
Mål- och resultatstyrning är det
verktyg som politiken, medbor
garnas företrädare, har för att
styra verksamheten.
Utifrån mål och resultatindika
torer bestämmer tjänstemanna
organisationen hur arbetet ska

bedrivas. För att säkerställa att
de politiska målen samt uppdra
gen nås tar förvaltningen varje
år fram planer där det tydligt
framgår vilka aktiviteter som
planeras, hur dessa ska genom
föras, vem som ansvarar för ak
tiviteterna samt hur och när de
ska följas upp. En aktivitetsplan
ger en struktur i arbetet med
mål- och resultatstyrning och
möjlighet att förbättra kvalite
ten inom övriga strategiskt vik
tiga områden.
Aktivitetsplaner formuleras från
och med 2016 både på förvalt
ningsnivå och på enhetsnivå.

Budget och Verksamhetsplan 2016-2018

Förvaltningens aktivitetsplan
anger vilka mål/målområden
som berör respektive enhet, be
skriver övergripande hur arbete
ska ske samt ger vägledning för
innehållet i enheternas aktivi
tetsplaner.
Utifrån förvaltningens aktivi
tetsplan ska chef och medarbe
tare på respektive enhet till
sammans ta fram en aktivitets
plan för enheten. Enhetschefen
är ansvarig för att aktivitetspla
nen implementeras, följs upp
samt rapporteras till verksam
hetscheferna tre gånger per år.

ras bildar underlag till vilka be
slut som måste tas för att verk
samheten ska kunna åstadkom
ma förbättringar och utveck
ling. De utförande verksamhe
terna arbetar kontinuerligt med
att uppnå de mål som finns och
att genomföra de uppdrag som
angivits.

Uppföljning och analys
För att förtroendevalda ska
kunna få vetskap om att de mål
som beslutats kommer att upp
nås, sker det återkommande en
uppföljning av resultat i verk
samheten tertialvis (30/4, 31/8,
31/12). Dessa resultat samman
ställs så att det går att identifie
ra avvikelser, till exempel ge
nom könsuppdelad statistik för
olika grupper. Nästa steg är att
analysera resultaten, söka orsa
ker till eventuella resultatavvi
kelser samt föreslå vad som
måste göras för att förbättra re
sultaten. De slutsatser och för
slag på åtgärder som presente

SKL:s (Sveriges kommuner och
landsting) styrsnurra för ut
veckling och förbättring visar
de olika delarna i mål- och re
sultatstyrning.
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Mål och strategier 2016
Målområde: Boende
Inriktning:
Vårgårda kommun ska ha en mångfald av boenden i attraktiva och goda livsmiljöer.
Vårgårda kommun ska öka antalet invånare.

Utfall
Mål

Mätmetod
2013

2014

Beslutad
målnivå
2015

Målvärde
2016

2017

2018

Ökningen av antalet invånare i
1. Antalet invånare i
35
24
100
100
100
100
Vårgårda per år.
Vårgårda kommun ska bli
fler.
Strategi:
Med visionen som utgångspunkt kommer förvaltningen fortsätta arbeta med att strategiskt knyta ihop olika kompetenser och
organisationer i planarbetet och kommunikationsarbetet. Samarbetet mellan förvaltningens olika enheter och med externa aktörer
ska struktureras tydligare och förbättras. En god grund finns i det nätverk som kallas Team Viva Vårgårda där förvaltningen
samarbetar med bostadsmarknadens övriga aktörer. Samarbetet ska fördjupas och byggas vidare på. Förvaltningen ska också
arbeta vidare med att bygga upp ett stort ambassadörskap hos de personer som redan bor och verkar i kommunen inom ramen för
Viva Vårgårda.
2. Antalet lägenheter/villor i Antalet nya lägenheter/villor per
66
62
50
80
80
80
Vårgårda kommun ska öka. år.
(antal
(folkhälsomål)
bygglov
med startbesked för
nya villor/
lägenheter)
Strategi:
Genom god framförhållning i planarbetet tillgodose tillgången på olika typer av lokaliseringslägen och miljöer. Fortsatt samverkan
i nätverket Team Viva Vårgårda.
3. Det ska finnas byggklara Antalet tillgängliga byggklara
27
>25
25
25
25
25
tomter i Vårgårda kommun. småhustomter i andras och i
kommunens regi per år.
Strategi:
I arbete med budget och verksamhetsplan tillskapa möjlighet för utbyggnad av erforderlig infrastruktur och service. Nödvändiga
dialoger ska genomföras. Fortsatt samverkan i nätverket Team Viva Vårgårda där förvaltningen samarbetar med
bostadsmarknadens aktörer och diskuterar vilka boendetyper som efterfrågas på den lokala marknaden och hur insatserna kan
anpassas utifrån denna efterfrågan. Detta för att kunna ha en god samordning och framförhållning och kunna tillgodose den
efterfrågan på bostäder som finns i Vårgårda kommun.
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Målområde: Miljö
Målområde Miljö är verksamhetsövergripande. Vårgårda kommun har en Miljöstrategi (antagen
KF 2015-06-10) som innehåller åtgärder med prioriteringar för hur kommunen ska få en stark
miljöprofil samt bidra till att invånare, företagare och anställda får förutsättningar för att bidra
till ett hållbart samhälle. Kommunens Miljöpolicy beskriver även hur miljöarbetet ska ske.
Inriktning:
Vårgårda kommun ska ha en stark miljöprofil där kommunens verksamheter är ledande och ett
föredöme i arbetet att skapa det hållbara samhället.

Mål

Beslutad
målnivå

Utfall

Mätmetod
2013

2014

2015

Målvärde
2016

2017

2018

4. Vårgårda ska nå en
Placering i Miljöaktuellts
180
172
120
120
100
80
god placering i
kommunrankning.
Miljöaktuellts
kommunranking
Strategi:
Arbete i enlighet med kommunens miljöpolicy och miljöstrategi i verksamheterna skapar förutsättningar för att nå bättre resultat.
Övriga mål under målområde miljö bidrar även till möjlighet för bättre placering.
Andelen ekologiska
19,5 %
24 %
5. Andelen ekologiska
27 %
29 %
30 %
31 %
livsmedel mätt i kronor.
livsmedel ska öka.
(folkhälsomål samt
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.
6. Andelen gasbilar i
Andelen gasbilar av det
30 %
36 %
45 %
50 %
55 %
57 %
förvaltningen ska öka.
totala antalet bilar i
förvaltningen och
kommunens bolag.
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.
7. Matavfall som
Andelen av uppkommet
20 %
Nytt mål
25 %
25 %
50 %
60 %
2015.
matavfall som återvinns
återvinns genom
biologisk behandling ska genom biologisk
behandling.
öka.
Strategi:
Se till att beslut fattas om att alla kommunens verksamheter ska medverka i insamlingen av matavfall och att de i god tid är rustade
för insamlingen. Start av insamlingen sker från tillagningsköken. 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.
8. Andelen svenskt kött i Andel svenskt kött, mätt i
86,2 %
88 %
90 %
92 %
94 %
kommunala måltider ska kronor
Obs! Andelen svenskt kött av
öka.
den mängd som serveras

Strategi:
Säkerställa att de verksamheter som köper livsmedel har de förutsättningar som krävs för att svenskt kött väljs vid inköp av kött.
*KKiK-mått. Måttet ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Det är ett projekt som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver sedan
2006 där kommuner tar fram och jämför resultat med varandra för att lära och utvecklas. Syftet är med KKiK är vidare:
- att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller
- att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna
- att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen
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Målområde: Skola
Inriktning:
Kunskapsmålen ska vara i centrum så den enskilde eleven når den nivå som är möjlig att uppnå
utifrån de egna förutsättningarna.
Mål

Utfall

Mätmetod

2013

2014

Beslutad
målnivå
2015

Målvärde
2016

2017

2018

Placering i SKL:s Öppna
89
79
<75
<70
<65
<60
9. I SKL:s Öppna
jämförelser för grundskola jämförelser för grundskola.
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.
84
80
85
86
87
88
10. Elevers syn på skolan Enkät från SKL. Genomsnitt av
andelen elever som på en
och undervisningen
fyragradig skala svarat
i årskurs 8 ska vara god.
(folkhälsomål samt KKiK- instämmer helt och hållet och
stämmer ganska bra (positiva
mått)
svar) på de gemensamma
enkätfrågorna om elevernas syn
på skolan och undervisningen.
Strategi:
Genom ett medvetet arbete med att öka elevinflytandet, vilket ingår som en viktig del i varje skolas likabehandlingsarbete. Skapa
goda lärandemiljöer med en mångfald av undervisningsmetoder och arbetssätt för att möta varje elev och på detta sätt öka
elevernas motivation för lärande.
11. Alla elever ska kunna
Andelen elever i % i årskurs 2
80
85
90
läsa när de slutar årskurs 2. som kan läsa i enlighet med
fastställd nivå.
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.
12. Elevernas meritvärde i Meritvärdet i grundskolan i
203
218
208
210
212
215
årskurs 9 ska vara högt.
årskurs 9.
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.
13. Eleverna i Vårgårdas
grundskolor ska vara
behöriga till ett nationellt
program på gymnasieskolan.
(folkhälsomål samt KKiKmått)

Andelen elever i grundskolan
som är behöriga till ett
nationellt program på
gymnasieskolan

90 %

88,5 %

92%

Ska öka

Ska öka

100 %

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

Beslutad
målnivå

Mätmetod
Andelen elever som påbörjade
en utbildning på
Sundlergymnasiet vilka nått
gymnasieexamen ska öka.

Målvärde

2013

2014

2015

2016

2017

2018

83 %

85 %

75 %*

Ska öka

Ska öka

100 %

*)I och med gymnasieförordningen
2011 höjdes kraven för betyg och
examina.

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
Antalet besökare på
15. Antalet besökare på
Nytt mål Nytt mål Nytt mål
2 000
2 250
2 500
kulturevenemang i Vårgårda
kulturevenemang i
Vårgårda bibliotek ska öka. bibliotek per år.
Strategi:
Ökad marknadsföring av aktiviteter inom såväl bibliotekets som musikskolans program.
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Målområde: Näringsliv
Inriktning:
Vårgårda ska ha ett gott näringslivsklimat och fler företag och branscher ska etablera sig i
kommunen.
Mål

Beslutad
målnivå

Utfall

Mätmetod
2013

2014

2015

Målvärde
2016

2017

2018

14
13
<20
<20
<20
<20
16. Vårgårda ska vara bland de Placering i Svenskt
20 bästa kommunerna i Sverige Näringslivs
företagsranking.
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.
Nytt mål
10
12
15
15
15
Totala antalet
17. Det ska finnas gott om
2014
skolföretag i Vårgårdas
skolföretag i grundskolorna i
grundskolor.
kommunen.
(Tidigare kallat
(folkhälsomål)
fadderföretag)
Strategi:
Arbeta utefter nyligen antagen plan för samverkan skola-arbetsliv, där det krävs att minst 12 företag ställer upp och samarbetar
med skolan.
18. Antalet UF-företag ska öka. Ökningen av UF-företag Nytt mål Nytt mål
5
6
7
8
(UF= Ung företagsamhet)
per år.
2015
2015
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)
19. Antalet nystartade företag
per 1000 invånare ska öka.
(KKiK-mått)

Antalet nystartade
företag per 1000
invånare.

6,0

3,8

6,2

6,3

6,4

6,5

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

Antal nya företag som
etablerar sig på
Flygaren per år.

0

0

2

2

2

2

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.
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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.

Mätmetod

Andel brukare som har en
positiv helhetsbedömning av
sina hemtjänstinsatser.

Beslutad
målnivå

Utfall

Målvärde

2013

2014

2015

2016

2017

2018

88 %

89 %

90 %

90 %

91 %

91%

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

Andel brukare som har en
positiv helhetsbedömning
inom särskilt boende.

89 %

88 %

89 %

89 %

89%

89%

Strategi:
Genom att systematiskt arbeta strategiskt med förbättringsåtgärder utifrån resultat av brukarundersökningar, internkontroll och
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.
23. Brukare ska ha en
positiv helhetsbedömning
av sin gruppbostad/
servicebostad.
(folkhälsomål)

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

80 %

81 %

80 %

82 %

82 %

83 %

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

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

72 %

87 %

80 %

82 %

82 %

83 %

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.
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Mål

25. Medarbetare inom
Andelen medarbetare inom
verksamheterna ska som
verksamheterna som har
lägst ha adekvat utbildning. adekvat utbildning.

Beslutad
målnivå

Utfall

Mätmetod

Målvärde

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Utfall
saknas

Utfall
saknas

85 %

88 %

90 %

90%

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

Nytt mål

Nytt mål

Nytt mål

40

38

36

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
27. Fler personer i Vårgårda Antal personer på
ska ut i arbete eller
arbetsmarknadsavdelningen
utbildning.
(AMA) som under året:
- fått arbete
- påbörjat utbildning
- fått extern praktikplats
- upplevt positiva
förändringar av livssituation
samt kommit närmare
arbetsmarknaden

Nytt mål

Nytt mål

Nytt mål
9
5
15

10
6
17

11
7
19

85%

87%

88%

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.
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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

Utfall

Mätmetod
2013

2014

28. Andelen ofrivilligt
Andel heltidsanställda.
55%
57%
deltidsanställda ska minska i
syfte att höja andelen
heltidsanställda.
Strategi:
Förvaltningen tillsätter en arbetsgrupp som inventerar och planlägger arbetet.

Beslutad
målnivå

Målvärde

2015

2016

2017

2018

Nytt mål

65%

70%

80%

29. Sjukfrånvaron ska vara låg. Sjukfrånvaro i procent av
6,0 %
5,7%
<5,2%
<4,9% <4,8% <4,7%
(folkhälsomål)
arbetstid.
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.
30. Politiska ärenden ska
Andelen politiska ärenden
10 %
11 %
100 %
100 %
100 % 100 %
jämställdhetsanalyseras.
som jämställdhets(folkhälsomål)
analyseras.
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.
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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

Beslutad
målnivå

Utfall

Mätmetod
2013

2014

2015

Målvärde
2016

2017

2018

1,5 %
1,2%
2%
2,2 %
2,2 %
2,2 %
31. Det ekonomiska resultatet i Resultatet i förhållande till
skatteintäkter.
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.
32.Nettoinvesteringarna ska
Resultat + avskrivningar i
128 %
113%
37 %
48 %
112 %
187 %
under budgetperioden
förhållande till
finansieras med egna medel.
investeringsutgifter.
(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).
Eget kapital i förhållande
61 %
59,5%
56 %
51 %
53 %
56 %
33. Soliditeten (eget kapital i
till balansomslutning.
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).

Totalt antal mål: 33 st.

Uppdrag 2016-2018

Eventuell kostnad

Inventering och utredning av kompetensbehov hos näringslivet med matchning till
programutbudet på Sundlergymnasiet. (2016)

Inventeringen och utredningen
ryms inom ram.
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Ekonomisk analys
Utifrån 2016 års budgeterade resultat- och balansräkning samt investeringsbudget lämnas här en kortfattad ekonomisk analys vilken utgår från fyra ekonomiska perspektiv enligt bilden nedan.

Resultat
Vilken balans har
kommunen mellan
intäkter och
kostnader över
tiden och för
2016?

Risk

Kapacitet

RKmodellen

Föreligger några
risker som kan
påverka
kommunens
resultat och
kapacitet?

Vilken kapacitet
har kommunen för
att möta
finansiella
svårigheter på lång
sikt?

Kontroll
Vilken kontroll har
kommunen över
den ekonomiska
utvecklingen?

Resultat
Resultatutveckling
Förutom 2008 har Vårgårda kommun
under 2000-talet kunnat redovisa
positiva årsresultat. Efter 2008 har
resultaten varit goda.

Sedan 2012 har förvaltningen
redovisat allt för höga kostnader i
förhållandet till erhållet kommunbidrag. Denna obalans har täckts genom större återbetalningar av tidigare
erlagda premier från försäkringsbolaget AFA (2012, 2013 och 2015)

Resultatutveckling
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
Bokslut
2009

Bokslut
2010

Bokslut
2011

Årets resultat

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

Prognos
2015

Årets resultat/skatteintäkter, %

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

Årets resultat/eget kapital, %
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samt av ökade skatteintäkter pga
förändringar i utjämningssystemtet
(2014). Inför 2015 beviljades även
tillägg i budgeten för ökade kostnader inom äldreomsorgen; 5,1 mkr till
följd av ökade hemtjänsttimmar och
2,9 mkr till följd av fler platser inom
särskilt boende. Dessa tillägg gäller
även för 2016, dock har summan för
hemtjänsttimmar justerats ner till
följd av fryst LOV-ersättning (-0,5
tkr)
Som ett mått på god ekonomi
anges att årets resultat i förhållande
till skatteintäkter och generella statsbidrag bör uppgå till 2 procent.
Denna nivå har kommunen i snitt
uppnått under perioden 2009 –2013.
2014 blev utfallet 1,2 %. När det
gäller budget 2016-2018 uppgår
resultatet till 2,2 % av skatteintäkter
och generella statsbidrag.

Budget och Verksamhetsplan 2016-2018

Att inte nå ett resultat på
2 procent innebär att det skapas
sämre ekonomiska förutsättning till
egenfinansiering av investeringar,
reglering av låneskuld och pensionsskuld.

kostnader långsiktigt understiger 98
procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag.
Under budgetperioden kommer
avskrivningarnas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag att
öka till följd av höga investeringsnivåer.

Andel av skatteintäkter
En viktig förutsättning för en god
ekonomi är att verksamhetens nettokostnader inte ökar mer än vad den
främsta inkomstkällan skatteintäkter
gör. Verksamhetens nettokostnader
kommer under perioden att öka på en
nivå som följer eller ligger strax
under skatteintäkternas nivå.
En annan förutsättning för en god
ekonomi är att verksamhetens netto-

Investeringsnivå, självfinansieringsgrad och låneskuld
Ett ekonomiskt mål är att kunna
finansiera investeringar med egna
medel. För enstaka år kan det vara
svårt att uppnå målsättningen. Däremot är det viktigt att under en period
självfinansiera alla investeringar,
vilket tar bort behovet av extern

finansiering och då även räntekostnader.
Investeringsnivåerna 2015 och
2016 är ovanligt höga vilket medför
att Vårgårda kommun inte kommer
att kunna självfinansiera sina investeringar trots att resultatet ligger på en
relativt hög nivå. 2017 sjunker investeringsnivåerna och självfinansiering blir återigen möjlig. Låneskulden kommer att nå sin topp under
2016 då den beräknas uppgå till
128,6 mkr. Därefter beräknas det
finnas utrymme för amoreringar.

Andel av skatteintäkter

Nettokostnader
Avskrivningar
Vht nettokostnad

Bokslut
2010

Bokslut
2011

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

Prognos
2015

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

93,8

94,7

93,8

92,8

94,4

94,1

93,8

93,2

93,3

4,3

4,1

4,2

4,1

4,2

4,2

4,0

4,5

4,4

98,1

98,9

98,1

96,9

98,8

98,2

97,8

97,7

97,7

Bokslut
2010

Bokslut
2011

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Bokslut
2014

Prongos
2015

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

29,9

25,6

30,3

36,8

28,2

32,1

35,9

39,9

41,1

22,9

32,5

32,4

27,3

24,9

109,2

74,7

35,5

22,0

130,3

79,0

93,5

134,9

113,6

29,4

48,1

112,4

186,8

Investeringsnivå och självfinansieringsgrad

Överskott från verksamheten, mkr
Totala investeringar, mkr
Självfinansieringsgrad (tot), %

Årlig förändring av skattintäkter resp
nettokostn, %

Långfristiga lån, utveckling i mkr
140
120
100
80
60
40
20
0

6
4
2
0
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Prognos Budget Budget
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Skatteintäkter

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Prognos Budget Budget Budget
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nettokostnader

Låneskuld
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Kapacitet
och uppgick år 2006 till 64 procent,
vilket är en förhållandevis hygglig
nivå. Beroende på låga årsresultat
och stora investeringsutgifter har
soliditeten under efterföljande år
successivt minskat och redovisades
för år 2009 till 55 procent. Därefter
har soliditeten till följd av förhållandevis starka årsresultat kunnat förbättras, och för 2014 uppgick soliditeten till 59,5 procent.

Soliditet och skuldsättningsgrad
Soliditeten uttrycker betalningsförmågan på lång sikt eller uttrycket på
annat sätt hur stor andel av tillgångsmassan som är finansierad via
det egna kapitalet. Skuldsättningsgraden visar hur mycket av tillgångsmassan som inte är finansierad
via det egna kapitalet.
Under flera år har soliditeten
successivt byggts upp i kommunen

Under budgetperioden ser vi att
soliditeten inledningsvis kommer att
sjunka vilket är ett resultat av att
årsresultaten inte förmår bära upp
investeringsutgifterna som framförallt under 2015 och 2016 är betydligt
högre än normalt.
När investeringsnivåerna under
2017 och 2018 återgår till lite mer
normala nivåer beräknas soliditeten
att återigen stiga något.

Soliditet och skuldsättningsgrad
Bokslut
2010

Bokslut
2011

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Utfall
2014

Prognos
2015

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

Soliditet, %

59,3

61,0

61,1

61,6

59,5

54,5

51,2

52,8

55,9

Skuldsättningsgrad, %

40,7

39,0

38,9

38,4

40,5

45,5

48,8

47,2

44,1

Risk

Under 2009 förbättrades likviditeten påtagligt. Detta förklaras av ett
bra samt låga investeringsutgifter
vilket skapade ett positivt kassaflöde
som lett till en förstärkning av likviditeten. Under 2010 har likviditeten
bl.a. använts till att amortera av externa lån. Även under 2014 förbättrades likviditeten. För budgetperioden
2016-2018 sjunker likviditeten
mycket till följd av höga investeringsutgifter.

Likviditet
Likviditeten visar på hur betalningsförmågan ser ut på kort sikt och mäts
genom att likvida medel (Bank +
korta fordringar) ställs i relation till
korta skulder.
Under många år har kommunen
haft en betryggande likviditet som
under senare år sjunkit. Vid bokslutet
2007 uppgick den till 21 procent, det
lägsta värdet under den senaste 10‑
årsperioden.

Borgensåtaganden
Kommunen har ett omfattande borgensåtagande som för 2014 uppgick
till totalt 247,6 mkr. Den övervägande andelen av borgensåtaganden
avser kommunens dotterbolag Vårgårda Bostäder AB. En mindre andel
är riktade mot egna hem och föreningar.

Kassalikviditet

Kassalikviditet

Bokslut
2010

Bokslut
2011

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Utfall
2014

Prognos
2015

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

36,5

37,1

39,2

43,9

44,6

30,9

37,1

34,7

34,6

Bokslut
2010

Bokslut
2011

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Utfall
2014

Prognos
2015

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

218,7

218,7

218,7

222,9

247,6

---

Borgensåtagande

Borgensåtaganden, mkr
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Kontroll

bart och det är verksamhetens intäkter och kostnader. Budgetavvikelsen
för kommunen i sin helhet men även
för förvaltningen är ojämn och relativt stor. Under de senare åren har i
första hand de sociala verksamheterna haft problem med följsamhet
gentemot budgeten. Denna obalans
kommer även till uttryck i en standardkostnadsredovisning som SCB
årligen publicerar. Här redovisar
verksamheter såsom äldreomsorg
stora kostnadsöverdrag i förhållande
till en förväntad kostnad. Under de
senaste åren har många åtgärder

Budgetföljsamhet
En viktig del för att nå och bibehålla
”god ekonomisk hushållning” är att
det finns en god budgetföljsamhet i
kommunen.
Det är många olika faktorer som
påverkar ett årsresultat. Vissa poster
har kommunen begränsade möjligheter att påverka. Hit hör skatteunderlagets utveckling vars förändring i
första hand hänger samman med den
samhällsekonomiska utvecklingen.
Det mest väsentliga är dock påverk-

vidtagits för att på ett bättre sätt balansera kostnaderna mot budgeten.
Fr.o.m. 2015 har äldreomsorgen
fått ett ökat kommunbidrag, se rubriken resultatutveckling ovan.

Budgetavvikelse
Bokslut
2010

Bokslut
2011

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Utfall
2014

Prognos
2015

Budgetavvikelse, årets resultat

14,2

13,1

0,4

10,4

2,6

-1,9

Budgetavvikelse, kommunbidrag

-4,6

-1,3

-17,6

-7,5

-5,5

-2,0

Avslutande kommentar
Utgångsläget för 2016 ser bra ut.
Kommunförvaltningen har likt 2015
fått ett ökat kommunbidrag. 2016
uppgår summan till på 8,9 mkr och
skall täcka faktiska kostnader inom
främst äldreomsorgen. I budgeten
finns också öronmärkta medel till
ombyggnationen av E20 samt en
utvecklingsreserv under Kommunstyrelsen som uppgår till ca 2,9 mkr.
Ändå finns det anledning till stor
uppmärksamhet på kostnadsutveckl-

ingen. Kommunförvaltningen har att
komma till rätta med en obalans
jämfört med standardkostnad främst
inom äldreomsorgen.
För budgetperioden 2016-2018 är
resultatnivån satt till 2,2% av skatteintäkterna vilket är positivt med
tanke på den höga investeringsnivån.
En hög investeringsnivå leder till
ökade kostnader för såväl drift som
avskrivningar och räntor.
För 2014 har resultatet stärkts av
en positiv skatteeffekt som beror på
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en justering av utjämningssystemet.
2015 kommer AFA-medel att stärka
kommunens resultat med 4,6 mkr.
Engångsposter likt ovan är inte att
räkna med under budgetperioden.
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Resultaträkning

Verksamhetens nettokostnad
Planenliga avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat
Kommunbidrag

Budget
2015
‐521 283
‐22 872
‐544 155

Prognos
2015
‐518 580
‐22 872
‐541 452

Budget
2016
‐540 064
‐23 243
‐563 307

Budget
2017
‐555 691
‐26 662
‐582 353

Budget
2018
‐577 143
‐27 345
‐604 488

430 679
125 025
1 300
‐1 735

432 300
118 800
1 300
‐1 735

452 255
123 723
1 300
‐1 300

472 039
123 947
1 300
‐1 725

492 685
125 776
1300
‐1 500

11 114
‐540 850*

9 213
‐541 452

12 671
‐561 490

13 208
‐579 901

13 773
‐604 488

*Inkl. omföringar från finansverksamheten, del av KS utvecklingsreserv = 1 111 tkr.(Marknadsföring: 600 tkr, Visionsseminarier: 267 tkr, Feriearbete: 244 tkr)

Ekonomiska mål

Kommunallagen föreskriver att finansiella mål skall anges som är av
betydelse för en god ekonomisk
hushållning. 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.
Beslutade mål är:
 Det ekonomiska resultatet i Vårgårda kommun ska under åren i
snitt vara > 2% av skatteintäkterna.

 Nettoinvesteringarna ska under
budgetperioden finansieras med
egna medel. (Självfinansieringsgraden ska vara god.)
 Soliditeten (eget kapital i förhållande till balansomslutning) ska
minst uppgå till budgeterad nivå.
Utifrån de finansiella målen, resultatets andel av skatteintäkterna, soliditet samt självfinansiering av investeringar, har kommunfullmäktige i
november fastställt de ekonomiska
ramarna för åren 2016 – 2018. Detta
är bl.a. uttryckt i resultaträkning och
balansräkning.
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Balanskravet
Balanskravet innebär att de budgeterade intäkterna måste överstiga de
budgeterade kostnaderna. De budgeterade resultaten uppgår för år 2016
till 2,2 % av skatteintäkter och statsbidrag för budgetåren 2016-2018.
Detta innebär att balanskravet är
uppfyllt
Ytterligare information
Kommunbidragsfördelning och investeringsbudget redovisas under förvaltningens ekonomi på sida 33.
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Balansräkning
Bokslut
2014

Prognos
2015

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

348 600
24 500
373 100

434 778
25 300
460 078

486 235
25 000
511235

495 073
25 000
520 073

489 728
25 000
514 728

Bidrag till statlig infrastruktur

15 200

13 677

12 154

10 631

9 108

Förråd/exploatering
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

1 400
35 600
21 000
58 000
446 200

3 000
25 000
2 000
30 000
503 755

3 000
30 000
5 000
38 000
561 389

3 000
30 000
5 000
38 000
568 704

3 000
30 000
5 000
38 000
561 863

Eget kapital, avsättningar och skulder
Summa eget kapital
(därav årets resultat)

265 300
6 300

274 513
9 213

287 184
12 671

300 392
13 208

314 165
13 773

6 500
47 700
54 200

6 000
46 177
52 177

6 500
44 654
51 154

6 500
43 131
49 631

6 500
41 608
48 108

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

0
126 700
126 700

89 565
87 500
177 065

128 585
94 466
223 051

117 785
100 896
218 681

98 445
101 118
199 563

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

446 200

503 755

561 389

568 704

561 863

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar*
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Avsättningar för pension
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

*Enl beslut i KF § 147, 2015-10-14, 2 nya avdelningar Algutstorps förskola, läggs till ursprunglig budget.
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Finansieringsanalys
Bokslut
2014

Prognos
2015

Budget
2016

Budget
2017

Budget
2018

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av‐ och nedskrivningar
Justering för utrangeringar som ej gått över BR
Justering för gjorda avsättningar
Ej resultatpåverkande poster
Medel från vht före förändring av rörelsekapital

6,3
21,5
0,4
16,9
0,0
45,1

9,2
22,9
0,0
‐2,0
0,0
30,1

12,7
23,2
0,0
‐1,0
0,0
34,9

13,2
26,7
0,0
‐1,5
0,0
38,3

13,8
27,3
0,0
‐1,5
0,0
39,6

Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av förråd/exploatering
Förändring av kortfristiga skulder
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

‐4,8
1,8
17,8
14,8
59,9

10,6
‐1,6
‐39,2
‐30,2
‐0,1

‐5,0
0,0
7,0
2,0
36,9

0,0
0,0
6,4
6,4
44,8

0,0
0,0
0,2
0,2
39,8

Investeringsverksamheten
Materiella anläggningstillgångar
Exploatering
Finansiella anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Kassaflöde från investeringsverksamheten

‐25,4
‐1,8
1,0
‐15,2
‐41,3

‐109,2
0,0
‐0,8
1,5
‐108,4

‐74,7
0,0
0,3
1,5
‐72,9

‐35,5
0,0
0,0
1,5
‐34,0

‐22,0
0,0
0,0
1,5
‐20,5

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga skulder
Förändring av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel

‐15,0
0,3
‐14,7
3,9

89,6
0,0
89,6
‐19,0

39,0
0,0
39,0
3,0

‐10,8
0,0
‐10,8
0,0

‐19,3
0,0
‐19,3
0,0

17,1
21,0
3,9

21,0
2,0
‐19,0

2,0
5,0
3,0

5,0
5,0
0,0

5,0
5,0
0,0

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring av likvida medel

- 24 -

Budget och Verksamhetsplan 2016-2018

Politisk verksamhet
Ansvar och Uppdrag
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens
beslutande församling. Kommunfullmäktiges ansvar är de strategiska
frågorna. I KL kap 3 § 9 anges:
Fullmäktige beslutar i ärenden
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.
Vad avser den årliga verksamhetsplanen, beslutar fullmäktige om
mål och riktlinjer för verksamheten
samt budget, skatt och andra viktiga
ekonomiska frågor.
Kommunfullmäktige tar initiativ till samhällsutveck-lingen bl.a.
genom att belysa frågor i fullmäktigeberedningar. Kommunfullmäktige
följer årligen upp de beslut som fattats utifrån förslag från fullmäktigeberedningar.

Revisionen
Revisorerna granskar årligen, i den
omfattning som följer av god revisionssed, all verksam-het som bedrivs
inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över
övriga nämnders och gemensamma
nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen skall också ha uppsikt över
kommunal verksamhet som bedrivs i
helägda bolag och kommunalförbund som kommunen är medlem i.
(KL kap 6)
Kommunstyrelsen är enda verksamhetsnämnd i Vårgårda och svarar
därmed för all verksamhet och för
förvaltningens personal.
Kommunstyrelsens ambition är att
styra och följa upp verksamheten
med hjälp av mål och resultatuppföljning.
Kommunstyrelsen tar fram
flerårsplaner där inriktningen för
verksamheternas utveckling läggs
fast. Flerårsplanerna ihop med måldokumentet ger inriktningen för den
årliga verksamhetsplanen.
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Myndighetsnämnderna
Nämnderna beslutar enbart i ärenden
som avser myndighets-utövning
gentemot enskild. En stor del av
besluten är delegerade till tjänstemän. Det är en viktig uppgift för
nämnden att följa upp i vilken utsträckning som myndighetsutövning
gentemot enskild sker på ett sätt som
följer gällande lagar och förordningar.

Servicenämnden Ekonomi /
Personal
Vårgårda och Herrljunga kommuner
har infört två gemensamma servicenämnder med verksamhetsstödjande
funktioner. Vårgårda kommun är
värdkommun för servicenämnd ekonomi/personal. Herrljunga kommun
är värdkommun för servicenämnd
IT/växel/telefoni.
Det övergripande målet för servicenämnderna är att de gemensamma verksamheterna utvecklas på
ett positivt sätt och att samverkansarbetet sammantaget ska ge bra service
till låg kostnad i bägge kommunorganisationerna.
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Kommunbidrag
(tkr)

Bokslut 2014

Politisk verksamhet

Budget 2015

5 098

6 148

Budget 2016
6 418

S:a totalt kommunbidrag
Förändring i tkr

270

Förändring i %

4,4%

Gemensamma kostnader och intäkter, verksamhet 9900
KS utvecklingsreserv

900

4 841

2 923

S:a gemensamma kostnader och intäkter

900

4 841

2 923

Kommentarer till kommunbidrag
2016 års kommunbidrag har höjts
med 270 tkr pga att den nya pensionspolicyn säger att även förtroendevalda har rätt till avgiftsbestämd
ålderspension.
När det gäller servicenämnderna
så nollbudgeteras dessa under politisk verksamhet och kostnaden faktureras förvaltningen.

Kommentarer till gemensamma
kostnader och intäkter
Fr.o.m. 2013 finns det centrala utvecklingsmedel. Dessa medel ligger
direkt under kommunstyrelsen och
uppgår till 2 923 tkr för 2016
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Kommunförvaltningen
Organisationsschema

Ansvar och Uppdrag
Utbildning
Barn och elever inom förskola, grund
skola, fritidshem, annan pedagogisk
verksamhet, gymnasieskola, vuxenut
bildning, svenska för invandrare ska
inhämta och utveckla kunskaper och
värden. Verksamheterna ska främja
alla barns och elevers utveckling och
lust att lära. Utbildningen ska förmed
la och förankra respekt för de mänsk
liga rättigheterna och samhällets
grundläggande värderingar. Utbild
ningen ska ta hänsyn till barns och
elevers olika behov. Det ska ske i nära
samarbete med hemmen för att främja
personlig utveckling att bli kompeten
ta och ansvarskännande individer och
medborgare.
Gymnasieskolan är en frivillig skol
form, men i praktiken går med något
enstaka undantag samtliga elever i
grundskolan vidare till gymnasiesko
lan.
Vuxenutbildningen i Vårgårda kan de
las in i tre delar, grundläggande vux
enutbildning, gymnasial vuxenutbild
ning och svenska för invandrare. Ge
nerellt gäller att vuxenutbildningen
har ett uppsökande uppdrag, d.v.s. bo
ende i kommunen som är i behov av

utbildning skall av vuxenutbildningen
uppmärksammas på möjligheten att
studera inom vuxenutbildningen.

för säkerhet vid informationsöverfö
ring av medicinska frågor, avvikelse
hantering och dokumentation.

Musikskolan har till skillnad från
verksamhet inom utbildningssektorn
inget statligt uppdrag. Verksamheten
vänder sig till barn och ungdomar i
grundskole- och gymnasieåldern.

Samhällsbyggnad

Biblioteket är också en av verksamhe
terna som är organiserade under ut
bildning.
På förvaltningen finns en utbildnings
stab som inrättades i samband med att
den nya organisationen trädde i kraft
1/10-2014 och har byggts upp succes
sivt under året. Staben är stödfunktio
ner till verksamheterna som arbetar
med kvalitetsarbete, uppföljningar,
ärendehantering och stöd till
rektorer/förskolechefer i olika frågor.
Staben består av funktionerna kvali
tetsstrateg, utvecklingsledare, samord
nare för elevhälsan, utbildningsassi
stent och en IKT-samordnare.
MLA (Medicinskt ledningsansvarig
sjuksköterska) är verksam i
förskola/skola och utövar tillsyn.
MLA har bland annat ett huvudansvar
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I kommunens vision är det en tydlig
målsättning om tillväxt. En sådan mål
sättning kräver stora insatser i planar
bete och framförhållning på ett flertal
områden. Vart vill vi och var kan vi
växa? Samhällsbyggnads ansvar och
uppdrag är att på ett effektivt sätt pla
nera för det ökade behov av service
och andra samhällsfunktioner som en
tillväxt kräver.
Viktigt för Samhällsbyggnad, med
många skiftande verksamheter, är att
samordna avdelningarna så att arbetet
sker mot gemensamma mål. Utöver en
intern samordning inom kommunkon
cernens olika verksamheter ingår
även uppdrag att undersöka samar
betsmöjligheter med kringliggande
kommuner. Allt för att uppnå en kost
nadseffektivare verksamhet.
Verksamheten ska där så är möjligt ef
fektiviseras genom nya arbetsmetoder
och tekniska lösningar.
Kommunens produkter ska kunna
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jämföras med den privata sektorn.

roendet av försörjningsstöd genom att
antingen byta försörjningsstöd mot bi
Samhällsbyggnad ansvarar för: Fastig drag från Arbetsförmedlingen, studier
hetsförvaltning, Fastighetsservice
eller i de bästa fall arbete.
(vaktmästeri, lokalvård), Gata Park
Mark, Kost- och tvättverksamhet,
Kommunens familjecentralsliknade
Bygg och miljö, Renhållning, Vatten
verksamhet ryms också inom verk
och avlopp, Simhallen och Kulturen.
samhetsområdet och har en stor mål
grupp med växande barnfamiljer. Här
behöver också en tydlig riktning pekas
Äldreomsorg
ut för att utforma uppdragets omfatt
Hemtjänstens uppdrag är att verkställa ning som sker i samverkan med speci
beslut enligt socialtjänstlagen och ut alpedagogresurs, barnavårdscentral
föra delegerade hälso- och sjukvårds samt barnmorskemottagning.
uppgifter. Detta innebär att hemtjäns
ten besöker omsorgstagaren i bostaden Boendestöd för personer med psykisk
och stöttar/hjälper till med det som
ohälsa samt en sysselsättning för sam
omsorgstagaren inte klarar av själv på ma målgrupp är ett annat område med
grund av hög ålder, funktionshinder,
växande behov.
sjukdom eller dylikt. Hemtjänsten ar
betar på uppdrag av biståndshandläg Inom Kansli och utveckling finns en
gare och sjuksköterska.
rad funktioner som servar, driver för
ändringsarbete och utövar tillsyn för
De särskilda boendeformerna omfattar kommunens verksamheter.
Kullingshemmet, med inriktning för
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska,
personer med omfattande omvård
MAS samt Medicinskt Ansvarig för
nadsbehov samt Vårgården, som är ett Rehabilitering. MAR, har bland annat
boende för personer med demenssjuk huvudansvar för säkerhet vid informa
dom. Syftet är att ge en trygg omsorg tionsöverföring av medicinska frågor,
där varje individ får stöd utifrån sina
läkemedelshantering, vårdplanering,
bedömda behov. Korttidsboende ges
avvikelsehantering och dokumenta
vid växelvård, palliativ vård, rehabili tion.
tering samt i avvaktan på annan insats.
Hälso- och sjukvårdsenheten utför
kommunal hälso- och sjukvård enligt
hälso- och sjukvårdslagen inom ordi
närt boende och inom särskilda boen
deformer. Syftet är att stärka hälsa, fö
rebygga ohälsa och sjukdom, utifrån
patientens/individers individuella möj
ligheter och minska lidande.

MAS har tillsammans med TÖS (till
syn över socialtjänst) ansvar för egen
kontroll vars syfte är att kvalitetssäkra
verksamheterna inom omsorgen. TÖS
har också uppgift att delta i internkon
troll, ansvara för arbetet med LOV
(lagen om valfrihetssystem).

Två utvecklingsledare arbetar för att
hålla verksamheterna och cheferna
Socialtjänst
uppdaterade inom en rad områden gäl
lande äldreomsorg, funktionshinder
Individ- och familjeomsorgen samt
och myndighetsutövning inom social
funktionshinder ansvarar för stöd till
tjänsten. Viktiga områden är kunskap
barn, ungdomar, föräldrar och andra
vuxna samt stöd och service till män om aktuella lagar och förordningar,
Lex Sarah-utredningar, bevakning och
niskor med funktionsnedsättning i
form av bland annat avlastning, boen uppföljning av aktuella satsningar och
att implementering av nya verksam
de, och daglig verksamhet.
hetssystemet Viva.
Kommunens nystartade asylboende
En annan funktion är systemansvarig
för ensamkommande pojkar i ålder
15-17 år med fem platser ligger också för verksamhetssystemet Viva där all
här liksom arbetsmarknadsåtgärder för dokumentation finns inom området.
Här ska alla medarbetare få kunskap,
personer som står långt från den re
utbildning och tillgång utifrån behov.
guljära arbetsmarknaden med behov
av samverkan med andra myndigheter
såsom till exempel Försäkringskassa, Strategisk planering och utveck
Arbetsförmedling och kommunens so ling
cialtjänst. Ett stort mål är att bryta be SPU är kommunchefens stab för Stra
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tegisk Planering och Utveckling. Sta
ben driver kommunövergripande stra
tegiska utvecklingsprojekt, både i
kommunens egna verksamheter och i
samhället i stort. SPU består av med
arbetare med olika specialistkunska
per inom olika kompetensområden. I
staben arbetar miljöstrateg, informatör
och marknadsföringsansvarig, folkhäl
sosamordnare, kvalitetsstrateg, kulturoch föreningsutvecklare och flera ut
redare. I SPU ingår även personal som
arbetar med besöks- och medborgar
service, bland annat i kommunens re
ception. SPU ansvarar även för kom
munens föreningsarkiv. Det är också
inom SPU som det administrativa stö
det till kommunstyrelsen och kom
munfullmäktige finns i form av regi
strator och kommunsekreterare.
SPU samordnar kommunens förvalt
ningsövergripande kvalitetsgrupp där
man bland annat arbetar med att ut
veckla kommunens arbete med resul
tatstyrning.
SPU:s arbete utgår från kommunens
vision som har ett tydligt tillväxtfo
kus. Ett av SPU:s viktigaste uppdrag
är att implementera visionen i hela
förvaltningens verksamhet men också
i övriga samhället. SPU initierar, dri
ver och samordnar arbetet med att
göra Vårgårda kommun till en attrak
tiv kommun att leva och verka i. Det
handlar om allt från hur kommunen
marknadsförs, hur omvärldsbevak
ning sker till arbete med den fysiska
planeringen i översiktsplan och i pla
neringen av framtidens boenden.
En viktig framgångsfaktor i det kom
munala strategiska planerings- och ut
vecklingsarbetet är att skapa samarbe
ten mellan kommunorganisationen
och samhällets övriga aktörer. I detta
arbete spelar SPU en viktig roll ge
nom att bygga organisationsöverskri
dande nätverk och driva utvecklings
frågor som inkluderar samhällets olika
grupperingar, där alla arbetar tillsam
mans med frågor som är viktiga för
hela kommunens utveckling. Ett av de
viktigaste verktygen i detta arbete är
att bygga upp ett ambassadörskap hos
alla som bor och verkar här och som
gör att fler vill engagera sig i kommu
nens utveckling.
Ekonomi och personal
Personalavdelningen och Ekonomiav
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delningen är organiserade i en med
frågor samt försäkringsfrågor.
bland annat samverkansprocesserna
Herrljunga kommun gemensam ser
och pensionsfrågor.
vicenämnd. Vårgårda är huvudman för Personalavdelningen har två huvud
denna nämnd.
områden – en HR-avdelning som an
svarar för personalstrategiska frågor
Uppdraget för Ekonomi- och Persona och ger stöd i personaloperativa frågor
lavdelningen är att verka stödjande för och en Löneavdelning som admini
chefer och verksamheterna.
strerar löner och arvoden till anställda
och förtroendevalda med flera. HREkonomiavdelningen ansvarar för in avdelningen ansvarar för att driva en
tern- och externredovisning samt att
enhetlig personalpolitik för den kom
budget och ekonomiska uppföljningar, munala förvaltningen samt att arbeta
såsom månadsrapporter och bokslut
med arbetsmiljöfrågornas utveckling.
sammanställs och överlämnas för po HR-avdelningen ger stöd vid rekryte
litiska beslut. Avdelningen ansvarar
ring, rehabilitering, förhandlingar, ar
också för upphandlings- och inköps
betsrättsliga frågor och samordnar

Planerad utveckling i verksamheten 2016-2018
Utbildning

betsliv-skola, från förskola till och
med gymnasiet. Ett nära samarbete
För att hålla en hög och ständigt bättre
med COI (Center of Innovation) på
kvalitet väljer förvaltningen ut områ
går. En ökad samverkan mellan skola
den och indikatorer från Öppna Jäm
och arbetsliv gagnar både individ och
förelser från föregående år för en för
samhälle. Målet är att våra elever ska
djupad analys. Förvaltningen kommer
göra bättre och mer välgrundade val
särskilt titta på skillnader mellan poj
till yrke och utbildning och att nä
kar och flickor samt mellan skolor och
ringslivet får sin kompetensförsörj
klasser och utreda orsaker till skillna
ning tillgodosedd.
derna och sätta in åtgärder. Tydlig
styrning och ledning på alla nivåer; i
Gemensamma riktlinjer för motta
klassrummen, på skolan och på för
gande av nyanlända elever finns
valtningsnivå, är avgörande för elev
framtagna för Vårgårda kommuns för
resultaten.
skolor, grund-och gymnasieskolor och
ska styra och stödja verksamheternas
Riktlinjer för frånvarorapportering
arbete med nyanlända och flerspråki
och att främja närvaro antogs 2014.
ga barn och elever. De följer Skolver
Skolorna följer kontinuerligt upp ele
kets allmänna råd och innehållet byg
vernas frånvaro, sammanställning på
ger på skollag, skolförordning samt
enheten sker vid fyra tillfällen per år.
aktuell forskning om andraspråksin
Samtliga skolenheter lämnar vid två
lärning och lärande ur ett flerspråkig
tillfällen per läsår (januari och juni) in
hetsperspektiv.
en rapport till förvaltningen. Det in
nebär bland annat att skolorna har tyd
I Vårgårda ska alla nyanlända elever
ligare rutiner för närvarokontroll
erbjudas utbildning med hög kvalitet.
och uppföljning av frånvaro. För
Ambitionen med riktlinjerna är dess
valtningen behöver säkerställa att rele
utom att skapa en röd tråd genom hela
vanta åtgärder sätts in tidigt. Detta
skolorganisationen; hela vägen från
sker via den årliga internkontrollen.
kommunledning till pedagoger och
övrig skolpersonal.
En-till-en-satsningen är genomförd i
Vår strävan i Vårgårda kommun är att
åk 7-9 och en IT-plan tas fram under
nyanlända elever ska vara en naturlig
våren 2016. Genom digitaliseringen
del i skolan och att undervisningen
öppnas nya möjligheter för till exem
ska organiseras på ett sätt som främjar
pel elever med annat hemspråk, dys
delaktighet och inkludering samt mot
lexi eller andra svårigheter att möta
verkar alla former av segregering och
skolans och arbetslivets krav.
isolering.
Arbetet med att utveckla samarbetet
mellan skola och arbetsliv i Vårgår
da kommun fortsätter. En arbetsplan
finns framtagen kring samverkan ar

Utifrån nya krav i skollagen behöver
mottagandet av nyanlända elever och
skolans organisation för detta föränd
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ras. En förberedelseklass för 7-9
kommer att placeras på Gullhögsko
lan.
Arbetet med likabehandling är en
viktig del i varje skolas verksamhet.
En del av arbetet handlar om att öka
elevinflytandet. Av elevenkäterna som
genomfördes under 2015 framgår att
eleverna ger låga omdömen om deras
möjligheter att påverka.
Skolan behöver också verka för att
skapa en undervisningssituation med
en god miljö där en mångfald av me
toder och arbetssätt kan möta alla ele
ver och skapa motivation för lärande.
Förvaltningen ska granska kvaliteten i
dokumentationen av kränkningar
och trakasserier och vidtagna åtgär
der genom internkontrollen.
Ett prioriterat utvecklingsområde ba
serat på kvalitetsrapporten samt det
politiska målet att elever ska kunna
läsa i åk 2 är läsning. För att följa ele
vernas språk-, läs- och skrivutveckling
under de första åren i förskola och
skola kartläggs samtliga elever i syfte
av att fånga upp och ge extra anpass
ningar eller särskilt stöd till de elever
som behöver.
Språkkartan är ett projekt kring
språkstörning i Vårgårda och Herr
ljunga kommun. Uppdraget är att se
över hur man idag arbetar med elever
med språkstörning. Rapporten kom
mer att utgöra grunden för det fortsat
ta arbetet.
Fortsatt arbete med att utveckla doku
mentationen av det systematiska kva
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litetsarbetet. Kvalitetsrapporter
amen vilket bland annat framgår av
skrivs för samtliga verksamheter och
antagen rekryteringsstrategi.
sammanställs på enhets- och verksam
hetsnivå.
Vårgårda kommun deltar som en av
tio kommuner i Sverige i pilotpro
Sjuhärads kommuner kommer från
grammet Leda för Resultat skola
och med 2016 att samverka kring
som Sveriges Kommuner och Lands
statsbidrag inom utbildning. Exem ting anordnar. Vårgårda är genom sitt
pel på statsbidrag som förvaltningen
deltagande med och bidrar till utform
avser att söka är Mindre barngrupper i ningen av programmet. Syftet är att
förskolan, Statsbidrag för lågstadie
utveckla förmågan hos skolhuvudmän
satsningen, Förstärkt elevhälsa, Läs
att identifiera förbättringsområden,
lyftet, Lärlingsutbildning för vuxna,
följa upp resultat, analysera och åtgär
Ökad kvalitet i fritidshem, samt bi
da dessa så att resultaten för eleverna
drag för skolbibliotek och musikskola. ständigt förbättras.
Förvaltningen bedriver ett lokalt för
bättringsprojekt under tiden som ut
För att främja rekryteringen av ledare vecklingsprogrammet pågår. Program
i förskola/skola anordnar förvaltning met startar i oktober 2015 och pågår
en en intern rekryteringsutbildning. fram till september 2016.
Utbildningen vänder sig till yrkes
verksamma pedagoger och andra som Ökad marknadsföring av aktiviteter
har intresse av ledaruppdrag inom
inom såväl bibliotekets som musik
skolan.
skolans program. Bibliotekets främs
ta målgrupp är barn. Samverkan pla
Ett stort utvecklingsarbete har utförts neras med olika föreningar för att ska
på SFI (utbildning i svenska för in
pa bra verksamhet för vuxna.
vandrare) under 2015 i syfte att få
nya elever att komma in i verksamhe En större översyn av skollokalerna i
ten på ett bra sätt. Studiehandledning
tätorten genomförs och kommer att
på modersmål har också införts, vilket presenteras i början av året. Utred
möjliggjorts av statsbidrag. Under
ningen utgår från en tydlig verksam
2016 kommer verksamheten stå inför hetsidé som redovisar hur Vårgårda
lagändringar vad gäller SFI:s utform kommun på bästa sätt ska organisera
ning. SFI blir en del av komvux och
skolorna för att eleverna ska nå kun
nationella delkurser införs inom
skapsmålen där barnperspektivet är
grundläggande vuxenutbildning, vil
fokus.
ket kommer att kräva ett utvecklings
arbete av lärarna. Tillströmningen av
Samhällsbyggnad
flyktingar till landet kommer troligen
Verksamhetsplanering för samhälls
att börja påverka verksamheten mer
byggnad bygger på kommunens vi
under andra halvåret 2016, då det kan
sion om att vi skall bli fler invånare.
komma att krävas en utökning både av
Strategin för att nå målet är att ha en
SFI och grundläggande verksamhet.
god planberedskap och tillhanda
Utifrån detta behöver en lokalöversyn
hålla byggbar mark för vår ökande
göras för att verksamheten skall kunna
befolkning. Detta förutsätter utbygg
möta eventuell tillströmning av elever.
nad av service och infrastruktur vilket
Flera nya yrkesutbildningar har star
ligger inom samhällsbyggnads an
tat i verksamhetens regi, bussförare
svarsområde.
samt lager/logistik. Dessa är en del i
Under 2016 kommer samhällsbygg
samverkansutbudet inom Boråsregio
nad tillsammans med SPU gå vidare
nen
med det under 2015 påbörjade över
(Brvux) och är mycket populära bland
siktsplanearbetet (ÖP).
sökanden.
Förskolan har ett stort behov av mo
dersmålsstöd som förvaltningen be
höver tillgodose. Efterfrågan på barn
omsorgsplatser är stor, framförallt i
tätorten, Asklanda och Nårunga.
Behov finns att höja andelen anställda
i fritidshemmen med pedagogisk ex

I Vårgårda pågår och planeras flera
bostadsprojekt vilket gör att vi måste
öka vår kunskap om hur vi skall möta
behoven och kunna erbjuda de olika
typer av bostäder som efterfrågas.

för fortsatt och snabbare utbyggnad
av hela Algutstorpsområdet.
Arbetet med att ta fram detaljplaner
för de bostadsområden som finns med
i ”Riktlinjer för bostadsförsörjningen”
har tagit riktigt fart. Flera projekt med
förtätning av bebyggelse i Vårgårda
tätort planeras under perioden 2016 2018. I pågående detaljplan för kvar
teren Kajan och Rödstjärten, utmed
Allégatan, möjliggörs etappvis ut
byggnad av femtiotal lägenheter i
Vårgårda centrum. I kvarteret Björ
kängen, vid Fasangatan, pågår detalj
plan för utbyggnad av 20-tal attraktiva
bostäder.
Exploateringsutredning kring framtida
utbyggnader av bostäder i Fagrabo är
i inledningsfas. I utredningen ska ut
byggnad av infrastruktur inklusive hu
vudtillfartsväg fastställas. Under
2016 -2018 planeras att detaljplaner
upprättas för hela eller delar av av
området.
Ett nytt projekt för detaljplanelägg
ning av Hallaberget Södra planeras
att starta 2016. Projektet syftar till att
möjliggöra platser för attraktivt boen
de beläget naturnära men centralt.
Vid detaljplanering av vissa områden
krävs ett tidskrävande arbete med ex
ploateringsfrågor knutna till mark
försörjning för infrastruktur. Under
2016-2018 kommer samhällsbyggnad
att avsätta tid för både kunskapsin
hämtning och genomförande av vissa
detaljplaner.
Grönstrukturplan för tätorten avses
upprättas. Syftet med planen är att att
utveckla befintliga gröna ytor och
göra de mer attraktiva samt att under
lätta och motivera framtida förtätning
ar av bebyggelse i tätorten.
Under 2016 kommer byggstart att ske
för byggnation av serviceboende,
cirka 32 lägenheter i kvarteret Björ
nen intill Kullingshemmet.
Utbyggnad av gymnastikhallen vid
Hol skola kommer att färdigställas
liksom ombyggnaden av köket vid
Lena skola.
Iordningställande av ytterligare LSSboende kommer också utföras.

Pågående byggnation av ny förskola
Kommunens primära infrastruktur är
på Algutstorp skapar förutsättningar
E20 tillsammans med Västra stamba
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nan. Båda dessa är navelsträngar till
storstadsregionen Göteborg. Restiden
minskar stadigt genom bättre väg och
bättre tågförbindelse.
När ny E20 blir byggd mellan Alings
ås och Vårgårda ges utvecklingsmöj
ligheter i områdena utmed nuvarande
E20. Därför kommer kommunen un
der 2016 att utreda förutsättningarna
för VA-överföringsledningar till
Hol- och Horlaområdet.
Utmed överföringsledningen mellan
Lagmansholm och Östadkulle fortsät
ter arbetet med anslutningar av såväl
enskilda abonnenter och va-förening
ar.
En ny renhållningsentreprenad
kommer påbörjas den 1 oktober 2016.
Största förändringen i den nya entre
prenaden är att alla abonnenter kom
mer erbjudas insamling av matavfall.
Förutsättningarna kring Tumbergs av
fallsanläggning är oklara men kom
mer att klargöras under 2016.
Äldreomsorg
Den nya ledningsorganisationen
inom hemtjänsten som startades upp
i september 2015 kommer att utvärde
ras under hösten 2016.

Verksamheten startade under hösten
2015 upp ett projekt kring att mins
kad användning av inkontinens
hjälpmedel i verksamheterna. Under
första halvåret 2016 kommer en pro
jektarbetare (sjuksköterska i verksam
heten) arbeta del av sin tjänst med att
implementera arbetssättet i verksam
heterna. Projektet skall vara avslutat
efter sommaren 2016.

Verksamheten kommer under året ak
tivt följa den nya organisationen i
närvårdssamverkan som byggs upp
kring Alingsås Lasarett. Samtidigt
kommer verksamheten även vara en
aktiv medlem i närvårdssamverkan
södra Älvsborg.

Antalet särskilda boendeplatser kom
mer under 2016 ligga kvar på 102
platser. Den kö som finns beräknas
även under 2016 kunna hanteras med
föregående års antal platser. Den
största svårigheten för verksamheten i
dagsläget är inte det totala antalet plat
ser utan bristen på platser med demen
sinriktning.

Socialtjänst

Under hösten 2015 var samtliga med
arbetare inom äldreomsorgen delakti
ga i arbetet med att arbeta fram en ny
Vårgårda och Alingsås kommun skall arbetskarta med förbättringsområ
tillsammans med ALIVAR samarbeta den för 2016-2018. Utvecklingsgrup
kring upphandling av digitala trygg pen inom äldreomsorgen kommer un
hetslarm till ordinärt boende. Inom der den aktuella perioden arbeta stra
särskilt boende skall upphandlingen
tegiskt och praktiskt med att förverkli
kring nya trygghetslarm verkställas
ga delarna i arbetskartan.
under våren 2016.
Äldreomsorgen har som förhoppning
Ett förslag kring hur aktiviteterna i
att kunna starta upp en jobbytatjänst
Trevnaden kan bibehållas på ett så
tillsammans med socialtjänstens verk
kostnadseffektivt sätt som möjligt
samhetsdelar under våren 2016. Mål
skall läggas fram till politiken under
sättningen är att kunna bibehålla duk
våren 2016.
tiga medarbetare i Vårgårda kommun.

För att kunna öka brukarnöjdheten
kommer hemtjänsten arbeta med att
implementera ett nytt sätt att ta emot
nya brukare på samt arbeta för att bru
Antalet beviljade hemtjänsttimmar be
karna skall kunna påverka besöksti
räknas öka under 2016 till 91 000 tim
derna mer än de kan idag.
mar. Ökningen beror på att antalet äld
re ökar.
För att kunna öka brukarnöjdheten
kommer särskilt boende arbeta med
Verksamheten tar från mitten på janu
att skapa ökad trivseln vid måltiderna,
ari över ansvaret för bemanningsenhe
mer individanpassade aktiviteter för
ten. Syftet är att få bemanningen
brukarna samt att implementera valda
närmare verksamheten och genom
delar från slutsatserna av projektet
det få en tydligare struktur på rekryte
Horisont.
ring av vikarier. På så vis kan också
kontrollen öka kring att icke utbildade
För att kunna höja kvaliteten på team
vikarier konverteras in i verksamhe
möten, uppföljningar samt instruktio
ten.
ner för nya medarbetare, måste alla
verksamhetsdelar arbeta med utbild
Under andra halvåret kommer verk
ningsinsatser för att förbättra doku
samheten att få arbeta med att mark
mentationen.
nadsföra och ordna med praktiska för
beredelser inför uppstarten av de nya
Statsbidraget kring ökad bemanning
servicelägenheterna vid Kullingshem
inom äldreomsorgen fördelas med en
met.
heltid undersköterska vardera till Vår
gården och Kullingshemmet, natten
Enheten Träffen som är verksamhe
förstärks med en undersköterska varje
tens dagverksamhet för personer med
natt och hälso- och sjukvårdsenheten
demenssjukdom kommer arbeta mer
utökas med en tjänst på cirka 80%
aktivt med uppsökande och förbyg
sjuksköterska.
gande verksamhet.
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Socialtjänst
Utmaningen för socialtjänsten, individ
och familjeomsorg är att kunna hitta
och erbjuda hemmaplanslösningar
för behandlingar i samverkan med
utredningsenheten. En ramväxling
mellan utredningsenheten och utförar
delen om innebär två nya tjänster har
gjorts och ska tillgodose behovet av
behandlare för missbruk barn/ungdom
samt en förstärkning på barn-familje
sidan. Tanken är att insatser som tidi
gare köpts nu kan utföras på hemma
plan och långa institutionsplaceringar
ska kunna kortas ner eller undvikas.
Personal finns på plats från årets start.
Behovet av familjehem är stort och re
krytering för detta uppdrag förstärks
under första delen av året med mål
sättning att bygga upp en bank av fa
miljehem för de barn och unga som
behöver detta.
Integration
Den massiva tillströmningen av asyl
sökande, både flyktingbarn och fa
miljer, innebär för kommunen att ar
betet med integration behöver struktu
reras och organiseras på ett mer över
gripande sätt. Detta arbete kommer
vara prioriterat under första delen av
året för att hitta sina former.
Bostadsfrågan, skolgång, språkkun
skap/praktik, arbete och fritidsaktivi
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teter är områden som alla måste fun
gera på ett så tillfredsställande sätt
som går.
Återsökningen från staten av medel
för kommunens arbete kring motta
gandet är också en viktig del att sam
ordna i hållbar struktur.
Delegation Unga till Arbete
DUA är en upprättad överenskommel
se i samverkan för arbetet med ungdo
mar 16-24 år mellan kommunens ak
törer, COI (center of innovation), Ar
betsförmedling och Försäkringskassa
och ligger till grund för ett samlat
grepp.
Målet är att minska avbruten skolgång
med ofullständiga gymnasiebetyg,
uppbärande av ekonomiskt bistånd
samt att få stöd i att hitta vägen ut på
den reguljära arbetsmarknaden.
En förväntad framgångsfaktor i arbe
tet med arbetsmarknad är upprättandet
av ett strategiskt arbetsmarknadsråd
där politiker, tjänstemän tillsammans
med Arbetsförmedling (sammankal
lande). Rådet blir en styrgrupp som
drar upp riktlinjer för Vårgårdas ar
betsmarknad och tillsammans med de
politiska målen för 2016 ökar tydlig
heten i arbetet och samverkan parterna
emellan.
AMA - arbetsmarknadsavdelningen
Volymökningarna för den dagliga
verksamheten som är en riktar LSSinsats är stor. Förra året ökade delta
gandet från 29 personer till 40 perso
ner. I år väntas också nya deltagare.
Som prioriterat område 2016 har två
tjänster beslutats om och de möjliggör
att bättre kunna möta individens be
hov och beroende på årets utfall av
nya beslut avgör om ytterligare resur
ser för 2017 behövs.
POINT – ett ESF-projektet i
Sjuhäradsområdet kommer kommu
nen vara deltagare i om ESF godkän
ner det. Där läggs fokus på arbetet av
de grupper som står längst från arbets
marknaden.
Funktionshinder
Arbetet med byggandet av en ny
gruppbostad LSS är aktuell under året.
Den beräknas vara färdig första kvar
talet 2017. Då har förvaltningen möj
lighet att avsluta två idag köpta place
ringar samt fylla på med andra som
ansökt om gruppbostadsboende.
Bemanningsenheten som servar med

personal vid kortare bemanning är nu
placerat mer nära verksamheterna sen
den lagt ner från sitt ursprungliga for
mat. Vinsterna med detta förväntas
vara flexiblare och effektivare lös
ningar.
Kompetenslyft
Ett ESF-projekt är ansökt om tillsam
mans med Tranemo kommun där mål
sättningen är att öka personalens kun
skaper i dokumentation, diagnoskun
skap samt arbetsmetoder. Projektet är
treårigt och börjar i april, om projektet
blir godkänt, med en nio månaders
analysfas. Under den tiden samlas be
hoven in och kartläggs. Den kostnad
som är förknippas med detta för kom
munens del är personalens medverkan
på utbildningsdagar (sex per person).

betar för att göra Vårgårda till en at
traktiv kommun att leva i. Det kan ex
empelvis vara föreningar, köpmän el
ler liknande. Arbetet inom Viva Vår
gårda bygger mycket på ambassadör
skap hos den egna befolkningen, nå
got som har en tydlig förankring i vi
sionen. Samtliga marknadsförings
satsningar under året kommer att ske
utifrån Vision 2027.

Det goda ambassadörskapet handlar
också om arbete med värdskap för
våra besökare. Under 2016 kommer
arbetet med att skapa ett levande cen
trum med möjlighet till god informa
tion under fler timmar varje dygn, att
fortsätta. En av de största åtgärderna i
detta arbete är den öppna informa
tions- och mötesplats som kommer att
skapas i kommunhusets nya entré. Där
kommer kommunorganisationen till
Kansli och utveckling
Den kvalitet som råder på respektive
sammans med husets andra hyresgäs
enhet mäts och följs upp av kommu
ter samarbeta för att skapa en öppen
nens TÖS, tillsyn över socialtjänst
mötesplats dit besökare, men också
samt MAS, medicinskt ansvarig sjuk medborgare, kan söka sig för att få in
sköterska. Avvikelsehantering, doku
formation eller för att träffa andra
mentation på enheterna och att få Viva människor.
– kommunens verksamhetssystem
fullt funktionellt är ett ständigt pågå
Det är med visionen som utgångs
ende arbete.
punkt som arbetet med att ta fram en
reviderad översiktsplan (öp) och
Strategisk planering och utveckling
fördjupad översiktsplan (föp) kom
Den 14 oktober 2015 beslutade kom mer att pågå under 2016. SPU kom
munfullmäktige att anta Vision 2027
mer att driva detta arbete tillsammans
som är en revidering av den tidigare
med personal från samhällsbyggnads
Vision 2018. Den nya visionen lyder
avdelningen. Arbetet inleddes hösten
”Den goda kommunen med 13 000 in 2015. Genom ÖP och FÖP skapas en
vånare år 2027”. Under 2016 kommer tydlig strategi för arbetet med den fy
SPU att lägga mycket fokus på imple siska planeringen av vår kommun för
menteringsarbetet av visionen. Vi
att kunna bli 13 000 invånare år 2027.
sionen, som är en tillväxtvision, byg
ger på förhoppningen om ett brett en SPU ansvarar för den övergripande
gagemang i hela vårt samhälle, inte
och strategiska kommunikationen i
bara inom den kommunala organisa
kommunen. Under 2016 ska arbete
tionen. SPU har en viktig roll i att ini med att förtydliga kommunens styr
tiera och koordinera implementering dokument för kommunikation; Vår
en av visionen när den ska kommuni gårda kommuns kommunikationspoli
ceras. Visionen är kommunens över
cy genomföras. Det ska resultera i en
gripande och viktigaste styrdokument policy som är välkänd och använd.
vilken all kommunal verksamhet ska
Dessutom fortsätter ett omfattande ar
utgå ifrån.
bete med att skapa en varumärkes
plattform med grund i kommunens
Arbetet med att öka vår befolkning
vision. Målet är att den ska presente
kommer att fortsätta, bland annat
ras 2016.
inom Viva Vårgårdasatsningen och
Utmaningen med att skaffa effektivare
utifrån visionen. Samarbetet med bo kanaler för olika syften fortsätter.
stadsmarknadens aktörer kommer att
Framför allt är det centrala övergri
vidareutvecklas ytterligare under
pande kanaler för kommunen i sociala
2016, inom det samarbetsnätverket
medier. Dels för effektivare spridning
TeamVivaVårgårda. Nätverket kom för att nå våra målgrupper dels för att
mer också att breddas med fler aktörer det är ett väsentligt verktyg i kommu
och organisationer som är med och ar nens kriskommunikation.
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Inom det miljöstrategiska området
kommer arbetet fortsätta med att ut
veckla, strukturera, kvalitetssäkra och
följa upp kommunens miljöarbete, vil
ket är grunden i miljöledning.
Implementering av kommunens mil
jöstrategi i verksamheterna och utfö
rande av åtgärder kommer vara en
central del i arbetet. Kommunikation
och stöd till verksamheterna kommer
att ske på olika sätt, bland annat ge
nom framtagande av en miljöguide på
kommunens intranät. Till allmänheten
kommer information och inspiration
om att leva miljö- och klimatsmart ges
genom bland annat kommunens hem
sida och via aktiviteter. En viktig del i
det miljöstrategiska arbetet är att se
till att kommunens vision, mål och
ställningstaganden kring miljö och
hållbarhet inkluderas i såväl löpande
arbete som underlag för planering av
Vårgårdas framtid.
Vårgårdas föreningar tar ett stort so
cialt ansvar och sedan länge också ett
stort ansvar för samhällsservicen i vår
kommun. Detta gör Vårgårda unikt
och arbetet med att motivera och stöt
ta föreningarna i det fortsatta arbetet
ska prioriteras. Föreningarna är oer
hört viktiga för hela kommunens ut
veckling och tillväxt. Det innebär att
de också måste ges förutsättningar att
delta i den lokala samhällsdebatten.
Arbetet med att skapa goda förutsätt
ningar för våra föreningar att verka
och bidra till kommunens välfärd är
och förblir således en strategisk fråga
för vår kommun.
Vårgårda kommun och Lions klubb
startade under hösten 2015 upp ett ge
mensamt folkhälsoprojekt vars syfte
är att minska och förebygga använ
dandet av Alkohol, Narkotika, Do
ping och Tobak (ANDT) hos unga i
Vårgårda kommun. Arbetet går ut på
att skapa en långsiktighet och en röd
tråd i de insatser som sker och som är
riktade mot ungdomar. Syftet med
metoden är att få alla vuxna i kommu
nen att gemensamt komma överens
om att inte tillåta alkoholdrickande in
nan barnen har fyllt 18 år. En viktig

del i ANDT-arbetet är att skapa förtro
ende mellan barn och vuxna. Detta
projekt kommer att intensifieras under
2016 och är tänkt att pågå till och med
2025.
Kommunens kvalitetsgrupp har i upp
drag att utveckla och fastställa struk
turen för kommunens kvalitetsarbete.
Målet är att utses till årets kvalitets
kommun 2019. Fokus för gruppens
arbete är att fortsätta utveckla kom
munens mål‐ och resultatstyrning
med syfte att skapa en röd tråd som
binder ihop mål och resultat på över
gripande nivå med verksamheternas
resultat.
Som en del i arbetet har kvalitetsgrup
pen under hösten 2015 tagit fram
struktur och underlag för att verksam
heterna ska analysera och föreslå för
bättringsåtgärder för strategiskt vikti
ga kvalitetsmått. Våren 2016 ska kva
litetsgruppen arbeta med att utveckla
formerna för uppföljning och utvärde
ring av föreslagna åtgärder.
För att chefer, politiker och medarbe
tare ska ha en gemensam och tydlig
bild av kommunens modell för styr
ning och ledning kommer kvalitets
gruppen att sammanställa en handbok
2016. I den ska modellen, roller och
ansvar beskrivas samt kommunens
verktyg och strategier för att arbeta
systematisk med kvalitet. Kvalitets
gruppen har också fått i uppdrag av
KS att ta fram riktlinjer för kommu
nens olika typer av dokument.
Våren 2016 genomför Vårgårda kom
mun Kommunkompassen vilket in
nebär att kommunen blir utvärderad
av SKL (Sveriges Kommuner och
Landsting). Med denna utvärdering
som underlag får kommunen en be
skrivning av styrkor och utvecklings
områden med möjlighet att jämföra
med andra kommuner. Kvalitetsgrup
pens uppgift blir att tillsammans med
kommunens förvaltningsledning pla
nera för hur arbetet med utvärdering
ens resultat ska struktureras.
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Ekonomi och personal
Personalavdelningens huvudsakliga
inriktning 2016-2017 är att tydliggöra
och i vissa delar utveckla de huvud
sakliga HR-processerna för båda kom
munerna. Målet är att få en likställig
het i HR-processerna för båda kom
munerna och de prioriterade HR-pro
cesser är framförallt inriktade på ökad
hälsan och minskad sjukfrånvaro. Det
ta innebär fortsatt satsning på rehabili
tering, chefsutveckling och chefsstöd,
utvecklande av ett gemensamt syste
matiskt arbetsmiljösystem samt över
syn av båda kommunernas personal
handböcker.
Löneavdelningens prioriterade områ
den är att kvalitetssäkra och likställa
anställnings- och löneprocesserna
för båda kommunerna.
Under 2016 kommer ekonomiavdel
ningens huvudsakliga mål vara att
starta upp en processorienterad or
ganisation i enlighet med den kart
läggning som är genomförd. De arbets
sätt som är definierade för processerna
skall också börja gälla.
För att effektivisera ekonomiavdel
ningens arbete kommer avdelningen
arbeta för att likforma ekonomiska do
kument (månadsrapport, delårsrap
port, budget och verksamhetsplan och
årsredovisning).
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Volymtal och nyckeltal
K/M = nyckeltal med redovisning av kvinnor och män. Utfall redovisas vid delårsbokslut.
Samhällsbyggnad

Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

Besök i Simhallen

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000

Antal dagsportioner Gullhögsskolans kök

390 000

365 000

385 000

390 000

395 000

Antal dagsportioner Kullinghemmets kök

55 000

39 000

39 000

39 000

40 000

50

75

70

65

65

3

1

5

3

3

339 000

340 000

340 000

340 000

340 000

75 900

74 600

74 600

75 000

75 000

Antal bygglov bostäder
Antal detaljplaner
Ytor gata/gc‐väg (kvm)
Förvaltad yta (kvm)1
Antal abonnenter

1 550

1 415

1 415

1 450

1 450

Debiterat vatten (kbm)

500 000

480 000

480 000

500 000

500 000

Producerat vatten (kbm)

600 000

510 000

510 000

600 000

600 000

Mottaget avloppsvatten (kbm)

700 000

990 000

990 000

700 000

700 000

Funktionshinder

Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

110

110

116

120

125

Antal LSS‐insatser (exl pers. ass. SFB)
Varav externa placeringar

5

6

3

2

2

25

26

26

26

26

Beviljad tid från FK (egen regi)

57 600

51 000

49 500

49 500

49 500

Beläggning Gruppboende

67%
(10/15)
75%
(9/12)

90%
(9/10)
100%
(12/12)

100%
(10/10)
100%
(12/12)

87%
(13/15)
100%
(12/12)

100%
(15/15)
100%
(12/12)

Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

8 400

8 000

7 800

7 000

7 000

Antal bidragshushåll

230

230

200

200

200

Bidragsväxling med AMA1

750

950

1 680

1 700

1 750

Antal personer i Arbetsmarknadsåtgärder

200

200

220

220

220

Antal vårddygn IFO‐placering

6 500

10 300

6 500

9 000

8 000

Kostnad per IFO‐placering

1 450

1 265

1 460

1 400

1 400

Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

Antal folkbokförda barn 1 ‐ 5 år

659

665

665

662

671

Andel placerade barn 1 ‐ 5 år, K/M

91%

90%

89%

89%

89%

112 370

109 500

114500

117000

119800

Antal personer med personlig assistent (SFB‐beslut)

Beläggning Serviceboende

IFO / Utredningsenheten / AMA
Utbetalt ekonomiskt bistånd tkr

Förskola

Nettokostnad/barn i förskola, kr
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Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

Antal folkbokförda barn 6 ‐ 12 år

989

970

1004

1021

1008

Andel placerade 6 ‐ 12 år, K/M

59%

58%

58%

58%

58%

34 025

34 025

34800

35600

36500

Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

1 282

1 284

1291

1321

1322

74

76

76

76

76

76 165

76 800

78000

79800

81600

Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

242

239

220

196

219

89

86

82

77

76

186

187

201

205

198

96 740

96 800

98800

101000

103000

Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

300

350

350

360

370

Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

20%

19%

20%

20%

20%

Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

Besök på bibliotek

71 000

85 000

85000

86000

87000

Antal medialån K/M

65 000

62 000

63000

64000

65000

Budget
2015

Prognos
2015

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

102

102

102

102

102

Antal vårddygn i korttidsvård, K/M

4 015

3 900

4085

4150

4150

Antal inskrivna hemsjukvård, K/M

150

150

155

160

170

87 500

90 500

90300

91000

97000

380

390

380

Skolbarnomsorg

Nettokostnad/barn i skolbarnomsorg, kr

Grundskola
Antal elever i egen verksamhet K/M
Antal elever i annan kommun
Nettokostnad/elev år F‐9, kr

Gymnasieskola
Antal elever i egen verksamhet K/M
Antal elever från annan kommun
Antal elever i annan kommun
Nettokostnad/elev, kr

Vuxenutbildning Vårgrda/Herrljunga
Antal elever inkl SFI, K/M

Musikskola
Andel elever av totalt antal elever år 1 ‐ 9 K/M

Bibliotek

Äldreomsorg/Hälso‐ och sjukvård
Antal boendeplatser i särskilt boende, K/M

Beviljade biståndstimmar hemtjänst inkl HSL
Kostnad/utförd hemtjänsttimma i egen regi
(Ersättning enligt LOV inkl adm)
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Kommunbidrag
(tkr)

Bokslut 2014

Budget 2015

Budget 2016

Kommunövergripande verksamhet

13 596

18 155

48 688

Strategisk planering och utveckling

10 812

13 925

17 568

Samhällsbyggnad

32 440

37 694

38 315

Äldreomsorg

73 704

71 918

106 697

Individ‐ och familjeomsorg/Funktionshinder

40 559

46 032

0

0

0

87 062

66 085

69 054

0

240 343

254 066

256 740

10 960

0

0

0

14 226

0

0

8 521

0

25 957

0

0

519 773

533 591

555 070

Socialtjänst
Utredningsenhet
Utbildning
Stab lärande och omsorg
*

Ekonomi‐ och personalavdelning (servicenämnd)
*

IT‐avdelning (servicenämnd)
Gemensam service
Summa kommunbidrag
Förändring i tkr

21 479

Förändring i %
Gemensamma kostnader och intäkter
Pensionsutbetalningar (inkl. särskild löneskatt)
Deponi Tumberg

4,0%

8 946

8 462

8 867

‐3 997

‐2 000

0

KS utvecklingsreserv

900

4 841

2 923

Medfinansiering E20

1 523

1 523

1 523

0

1 000

0

1 446

500

500

0

0

0

Övrigt

1 038

0

0

S:a gemensamma kostnader och intäkter

9 856

14 326

13 813

Pensionslösningar inkl särskild löneskatt
Semesterlöneskuld
AFA

*Bidragen till servicenämndernas verksamhet är 2016 budgeterade under kommunövergripande verksamhet.
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Kommentarer till kom‐
munbidrag
Budgeterat kommunbidrag uppgår
till 555,1 mkr, vilket jämfört med
2015 års kommunbidrag är uppräknat
med 21,5 mkr eller 4,0 %
Personalkostnaderna är uppräknade med 2,7 %.Övriga kostnader
och intäkter har räknats upp med
KPI, 0,9%.
Politiska prioriteringar
Vhtomr
Utb
IFO‐FH

Tkr
680
800

KÖ
KÖ
SB

150
537
‐100

SB

‐1 000

ÄO
UE

2 902
4 617

UE

244

Ek/Per

25

Totalt

8 855

Politisk prioritering
Nyanlända elever
Ökad volym på daglig
verksamhet
Medel till KÖ
Avgift Alivar
Besparingsuppdrag Trev‐
naden
Besparingsuppdrag Lokal‐
vården
Fler SÄBO‐platser
Fler hemtjänsttimmar, ‐
500 tkr fryst LOV‐
ersättning
Mer till ekonomiskt bi‐
stånd
Ökat bidrag till stiftelsen
Ljungås

Ramväxlingar
Ramväxling
1. Utredningsenheten
2. Kosten, Trevnaden
3. Servicenämnd ekonomi och
personal (exl bemanningsenhet‐
en)
4 Servicenämnd IT
5. Besparingsuppdrag Fastig‐
hetsservice

6. Centrumhuset
7. Ekonomi, QPR
8. Arbetskläder PP 2014
9. Viva systemkostnader
10. Växel personal från SPU till IT
11. Träffpunkt/Cope från skola
12. Matdistribution från kosten
13. ÄO avgifter
14. Bemanningsenheten från
personal

2. Trevnaden flyttas över till Äldreomsorgen där verksamheten mer hör
hemma.
3. Ekonomi och personal är numera
en nämnd. Respektive kommun köper verksamhet av servicenämnden.
Därför ligger kostnaden hos Kommunövergripande och servicenämnderna flyttas som ”köp av verksamhet” under KÖ.
4. IT är numera en nämnd. Respektive kommun köper verksamhet av
servicenämnden. Därför ligger kostnaden hos Kommunövergripande och
servicenämnderna flyttas som ”köp
av verksamhet” under KÖ.
5. Fastighetsservice har ett besparingsuppdrag motsvarande 1 000 tkr.
Detta kommer genomföras genom att
fastighetsservice har lägre personalkostnader. Lägre personalkostnader
genererar att fastighetsservice kan ta
ut lägre avgifter mot verksamheterna.
Det är med andra ord verksamheterna
som får lägre kostnader och därför
delas potten ut enligt hur avgiften för
respektive verksamhet förändras.

6. Kostnad för Centrumhusets lokaler
överföres till SPU
Totalt, tkr
från kommunöverUE ‐> ÄO och Soc
70 305
SB ‐> ÄO
1 171
gripande.
Servn ek/pers ‐> KÖ

Servn IT ‐> KÖ
Utb (1313 tkr)
‐> ÄO (394 tkr)
‐> Soc (140 tkr)
‐> SB (708)
‐> SPU (71)
KÖ ‐> SPU
KÖ ‐> SPU
Soc ‐> ÄO
ÄO ‐> Soc
SPU ‐> IT (KÖ)
Utb ‐> Soc

12 417

8 598
‐1 000

2 900
250
250
250
500
90
0
50
1 797

7. Då verksamhetssystemet QPR inte
längre används som
ett ekonomiuppföljningssystem utan
istället har en kvalitativ inriktning
flyttas systemkostnaden till SPU.

8. År 2014 beslutade KF om en
satsning med 250
Utb ‐> ÄO
tkr på arbetskläder
Servn ek/pers
inom omsorgen.
‐> ÄO (1135 tkr)
‐> Utb (250 tkr)
2014 användes
Totalt
97 578
potten inom äldreomsorgen, år 2015 har potten använts
1.Eftersom en omorganisering sker,
inom Socialtjänst. År 2016 planeras
flyttas Utredningsenheten ner som
den att fortsätta användas inom
enhet under Socialtjänst. Budget för
Äldreomsorgen.
beviljade hemtjänsttimmar som motsvarar 30 952 tkr flyttas till Äldre9. Istället för att ha systemkostnaden
omsorgen.
för VIVA uppdelad mellan både
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Socialtjänst och Äldreomsorg, flyttas
nu äldreomsorgens del till Socialtjänst så att totalbudgeten för VIVAsystemet ligger samlad under ett
verksamhetsområde.
10. Eftersom verksamhetsansvaret
för växeln försvunnit från SPU ramväxlas 500 tkr till IT.
11. Skolans delfinansiering av verksamheten Träffpunkten överföres till
Socialtjänst.
12. Matdistribution är en verksamhet
som budgeterar +/-0 då avgifterna
balanseras mot inköpskostnaden.
Matdistributionen sköts av äldreomsorgen och därför ramväxlas matdistributionen från kosten till Äldreomsorgen.
13. År 2013 växlades medel från
dåvarande sektor Gemensam Service
till sektor Lärande och omsorg för att
bl a administrera äldreomsorgsavgifter. 10 % av tjänst överföres från
Skola till Äldreomsorgen som övertar
hela ansvaret 2016.
14. Bemanningsenheten budgeterar
totalt 1 797 tkr, av dessa fördelas
1 135 tkr till äldreomsorgen, 250 tkr
till utbildning och 412 tkr stannar
kvar hos personalavdelningen (som
sedan ramväxlas till kommunövergripande). Anledningen till att 412
tkr stannar kvar hos servicenämnden
är pga att Vårgårda Kommun får bära
en större andel av totala kostnaden
för servicenämnden eftersom Vårgårda har fler invånare än Herrljunga.
Kommentarer till gemensamma
kostnader och intäkter
Kommunfullmäktige har beslutat att
utanför kommunbidrag budgetera
medel för finansiering av aktiviteter
som är av mer generell karaktär.
Största beloppet är hänförligt till
kommunens pensionsutbetalningar.
Dessa pensioner är beräknade av
KPA och är medtagna i kommunens
pensionsskuld intjänad t.o.m. år
1998. Denna pensionsskuld (inkl.
särskild löneskatt) som för 2015 är
beräknad till 233 mkr, är inte medtagen i kommunens balansräkning utan
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är noterad i linje helt i enlighet med
kommunallagen.
En stor skuld som kommunen har
är kommunens semesterlöneskuld till
personalen. Nya löneavtal och förändringar i intjänade och uttagna
semesterdagar förändrar skulden
vilket motiverar en budget på central
nivå.
2016 förväntas Deponi Tumberg
inte generera något resultat som kan
tillföras kommunens resultat.
Övrigt
Kommunbidraget skall finansiera
genomförandet av de verksamhetsmål som utifrån visionen är politiskt
tagna. Kommunbidraget skall också
garantera att kommunförvaltningen
levererar de välfärdstjänster som
kommunivånarna efterfrågar inom
skolan och omsorgen, men även
inom kultur, fritid och samhällsbyggnadsområdet. En budget i balans
är ett tydligt finansiellt mål. För att
uppnå detta fordras att kommunledning och verksamhetsansvariga utifrån löpande uppföljningar också
arbetar med verksamhets- och ekonomistyrning.
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Investeringsanslag
tkr

2016

2017

2018

12 000

15 000

13 000

12 000

15 000

13 000

Skattefinansierade investeringsutgifter
Investeringsprojekt < 3 mkr
S:a skattefinansierade investeringsproj < 3 mkr
Investeringsprojekt > 3 mkr

Ombyggnad till tillagningskök Lena
Om och tillbyggnad av Fridhemsskolan
Om och tillbyggnad Nårunga skola
Gruppbostad LSS
GC‐väg Drottningg.‐Fridhemskolan inkl bro ö K
Ombyggnad/Förbättrad trafikmiljö Drottningg.
Servicelgh vid Kullingshemmet 32 st
Algutstorps förskola, 2 avdelningar*

‐2 800
‐6 000
‐2 000

‐1 000

‐5 000

‐8 000
‐1 000

‐2 000

‐1 000

‐4 000

‐47 200

‐11 000

‐6 000

‐59 200

‐26 000

‐19 000

‐1 000

‐1 000

0

‐1 000

‐1 000

0

VA‐sanering inkl. gatuarb.
Ny dagvattenledn fr Autoliv/E20 till Flygaren
VA‐verk

‐1 000

‐1 000

‐1 000

0

0

‐1 000

S:a avgiftsfinansierade investeringsproj > 3 mkr

‐2 000

‐1 000

‐2 000

‐3 000

‐2 000

‐2 000

Flygaren Industrigata och VA
Centrala Vårgårda
Algutstorp

-10 000

-5 000

-1 000

-1 000

-1 500

-1 500

S:a Exploateringsinvesteringar

-12 500

-7 500

-1 000

-74 700

-35 500

-22 000

S:a skattefinansierade investeringsproj > 3 mkr

S:a skattefinansierade investeringsproj

‐25 000
‐6 400

Avgiftsfinansierade investeringsutgifter
Investeringsprojekt < 3 mkr
S:a avgiftsfinansierade investeringsproj < 3 mkr
Investeringsprojekt > 3 mkr

S:a avgiftsfinansierade investeringsproj

‐1 000

Exploateringsinvesteringar

S:a totala investeringar
*Enl beslut i KF § 147, 2015-10-14.
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-1 000

