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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
emot många barn. Därför satsar nu Alliansen
på att skapa fler förskoleavdelningar så att
barngrupperna blir mindre. Nya förskolor
kräver planering och det tar tid att bygga så
det är inte möjligt att göra så snabbt, men fler
avdelningar krävs.
Dessutom görs en satsning på tidiga insatser till barn i behov av särskilt stöd i både
skola och förskola. Målet att alla elever ska
kunna läsa efter åk. 1 hjälper skolan att kunna
sätta in stöd där det behövs och se till att alla
eleverna får det tidigt. En god läskunnighet
hos alla elever lyfter möjligheterna för alla
elever att nå längre i sin utbildning, även för
dem som kanske ligger före.

Hållbar miljö

Bengt Hilmersson
Ordförande i kommunstyrelsen

”Den goda kommunen med
13 000 invånare år 2027”
Detta är Vårgårdas vision om kommunen
och att vi vill ha fler Vårgårdabor. En växande
kommun ger fler som delar på investeringar,
nya byggnader och framtidstro. Alla partier i
Vårgårda står bakom denna vision om tillväxt,
och det är en riktig styrka. Föreställ er motsatsen, och fundera noga över om det är så det
ska vara? Tillväxt ger högre skatteinkomster
och större möjligheter att satsa, och är i längden mycket mera inkomstbringande än skattehöjningar. Befolkningstillväxten börjar nu i
budget 2019-2021 att ge utdelning i resurser
som ger politiken möjlighet att satsa på att
förstärka verksamheten och kanske närma oss
målet om den goda kommunen.

Utvecklande skola
Vårgårda har de senaste åren haft en befolkningstillväxt på över 400 personer. Det är
över förväntan, och högre än prognostiserat,
vilket inneburit påfrestningar på skolan att ta

Vårgårda har väldigt hög målsättning på
miljöområdet och vi har en väl genomarbetad miljöstrategi. Länge har vi haft fossilfri fjärrvärme och annan uppvärmning samt
biogasbilar och bussar. Men de senaste åren
har andelen biogasbilar ökat och kompletterats med elbilar, skolskjutsar och sophämtning som går på biogas, solceller på taken,
Vårgårda Bostäder som bygger med vätgaslagring, upphandling av mer svensk och ekologisk mat, ny skola som blir Svanen-märkt,
arbete med att göra förskolan giftfri, insamling av matavfall, m. m. Detta arbete vill vi
fortsätta, för det gör kommunen mer hållbar.

Attraktivt boende
2017 slogs ett nytt rekord i antal beviljade
bygglov, och trycket verkar inte minska. Det
byggs inte bara i småstaden Vårgårda, utan i
hela kommunen växer det. I Hol där äntligen
bygget av nya E 20 kommit igång märks det
att trycket nu är särskilt högt, och vi kan nog
förvänta något av samma i effekt i Södra Härene när det är klart var E 20 ska gå norr om
Vårgårda. Att en ort som Vårgårda har en hög
takt och är väl förberett med planer är avgörande för om det ska bli tillväxt eller inte. Att
byggande snart kan komma igång på Fagrabo
är avgörande för utvecklingen. Tillkomsten av
vårt nya serviceboende Björnen har bidragit
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på ett bra sätt till att det finns fler bostäder.
Vi vill också att kommunen ser över om fler
platser kan få tillgång till kommunalt vatten
och avlopp, inte bara i tätorterna.

Konkurrenskraftigt näringsliv
Totalresultatet i kommunrankingen över
företagsklimat blev 2018 plats 9 i Sverige.
Vårgårda befäster ännu ett år sin plats i absoluta Sverigetoppen inom detta område. Men
att hålla denna position kräver ständigt arbete
och ett gott samarbete med det lokala
näringslivet. Den närmaste tiden måste vi titta
på om det finns områden där vi har möjligheter att förbättra oss.
Bristen på kompetent arbetskraft verkar
öka än mer och trots att vi gör allt vi kan för
att få in alla som bor här i arbete så kommer
det inte att räcka till alla jobb som skapas
här. Detta kräver än mer av samarbete mellan
kommun och näringsliv.

Utmaningar
Vårgårdas absolut största utmaning den närmaste tiden är bristen på kompetent arbetskraft både i näringslivet och i kommunen.
Därför är det nödvändigt att fler människor
flyttar till Vårgårda och då måste det finnas
bostäder på attraktiva platser i kommunen.
De som flyttar hit ska också mötas av en god
kommunal service och för att klara det behöver vi kompetent personal och nyinvesteringar i lokaler. Att kommunen är en attraktiv
arbetsgivare är avgörande för att klara denna
utmaning och heltidsprojektet är ett bra delmål. För vi som arbetar i kommunen har ju
faktiskt det bästa av alla arbeten: Att få serva
Vårgårda kommuns befolkning!
Bengt Hilmersson,
Kommunstyrelsens ordförande (C)

6

Budget och verksamhetsplan 2019-2021 - Vårgårda kommun

Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027

Den goda kommunen är du och jag. Och alla andra förstås. Den goda kommunen är ett uttryck för vår gemensamma vilja att göra Vårgårda till en ständigt
bättre kommun att leva i. Vi skapar den tillsammans varje dag. I den goda kommunen vill vi ge möjlighet till delaktighet och engagemang som utvecklar. Vi är en
gemenskap och tar tillsammans ansvar för den plats som vi tycker så mycket om.
I den goda kommunen bryr vi oss om varandra och respekterar allas olika förutsättningar. Här finns en välkomnande öppenhet och allt vi gör, det gör vi med
respekt och omtanke. Vi agerar goda förebilder för våra barn, ungdomar och alla
andra i vår omgivning. Detta bidrar till vår gemensamma önskan om en trygg och
säker kommun att leva i.
I den goda kommunen ger vi alla förutsättningar att växa och att utvecklas som
individer. Vi vågar tänka olika, kreativt och arbetar tillsammans mot utstakade mål.
Vi är nyfikna och vågar agera annorlunda. Vi tror på framtiden, en framtid som vi
alla delar.
I den goda kommunen formas framtiden av en hållbar livsstil. Det är självklart,
enkelt och medvetet att leva hållbart. Det fungerar därför att vi har närhet till den
service och infrastruktur som detta kräver. Vi har en rik fritid som en del i vår hållbara livsstil.
Ingen kan göra allt, men vi kan bidra till den goda kommunen utifrån våra egna
förutsättningar. Vi gör det genom små och stora handlingar i vår vardag, varje dag.
Vi är stolta över den goda kommunen som vi lever och verkar i och låter gärna
omvärlden få veta det.
Den goda kommunen är du och jag. Och alla andra förstås.
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Vision med fyra fokusområden
För att nå framgång med att skapa ett Vårgårda att leva och verka i behövs en samsyn på
hur vi kan arbeta långsiktigt och med uthållighet. För att vi ska bli fler invånare och skapa
förutsättningar för den goda kommunen arbetar vi med fyra fokusområden för tillväxt.

Attraktivt boende

abc
Utvecklande
skola

Konkurrenskraftigt näringsliv

Hållbar miljö
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I Vårgårda finner jag boende som jag kan identifiera mig
med och som passar min livsstil. Detta är möjligt eftersom
här erbjuds en mångfald av attraktiva boenden. Jag uppskattar närheten till naturen och här finns en omgivning som
jag känner mig trygg i. Tillgången till god barnomsorg, en
utvecklande skola samt ett rikt föreningsliv gör att jag lever
gott här. Kommunen växer ständigt vilket bidrar till känslan
av att bo i en kommun med stark framtidstro.
Jag går i en skola där alla blir uppmärksammade och känner sig välkomna. Det är en skola som ger mig möjligheten
att lyckas utifrån mina egna förutsättningar, en skola med
lustfyllt lärande. Här utmanas jag och möts med höga förväntningar.
När jag går vidare mot framtida utmaningar gör jag det
med en positiv självbild och goda möjligheter till vidare
studier och arbete.
Vårgårda är känt för sitt goda företagsklimat. I Vårgårda är
det lätt för mig att starta och driva företag. Jag får den service jag behöver för mitt företagande.
Jag som företagare vet vart jag kan vända mig för effektiva lösningar när jag vill växa eller utveckla min verksamhet.
Företagande sker i ett konkurrenskraftigt klimat där jag upplever att alla förutsättningar finns för att lyckas.
Jag ser samverkan som en framgångsfaktor och har möjlighet att vara aktiv i Center of Innovation och andra nätverk. Genom samarbete, och ett gemensamt engagemang
har jag möjlighet att vara en konkurrenskraftig aktör inom
min marknad/bransch.

Vårgårda strävar efter att vara ett hållbart samhälle. Det
åstadkommer vi genom kunskap, engagemang, framtidstro och mod att vara ledande i miljöarbetet. Innovativa idéer
och lösningar leder oss framåt. Utvecklingen är såväl ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.
De rika och välmående natur- och kulturmiljöerna, de
vackra tätorterna och den levande landsbygden vårdar vi
med omtanke och ansvarar för tillsammans.
I Vårgårda engagerar vi oss för att säkerställa kommande
generationers möjligheter att få växa upp med hög livskvalitet i ett hållbart och inbjudande samhälle.
Kommunens verksamheter är ledande och ett föredöme i
arbetet att skapa det uthålliga samhället. Tillsammans lever
vi i ett samhälle där det är lätt att göra rätt.
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Värdegrund
Vårgårda kommun har en värdegrund som anger hur medarbetarna i förvaltningen ska förhålla sig i mötet med de människor kommunen är till för.

Vad är en värdegrund?
Värdegrunden är en vägledning, den anger ett sätt att tänka och agera för alla medarbetare och den är en del av arbetet med att uppnå visionen ”den goda kommunen med 13 000
invånare 2027. Värdegrunden omfattar alla som arbetar i kommunen, den ska ständigt hållas
levande i kommunens verksamheter och vara en del av det dagliga arbetet. Är värdegrunden
en bas i alla verksamheter blir Vårgårda en bra och attraktiv arbetsgivare.
Kommunens vision och värdegrund ska finnas med som grund i alla beslut som tas, allt som
görs och allt som förmedlas.
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Mål- och resultatstyrning
Mål- och resultatstyrning är det verktyg som politiken, medborgarnas företrädare, har för
att styra verksamheten. De mål som politiken antagit i budget och verksamhetsplan anger
vad som ska levereras i form av tjänster till medborgarna/brukarna. Målen utgår från
visionens målområden och inriktningar. Målen är uppföljningsbara genom satta målnivåer.
Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun 2019-2021 innehåller 29 mål med målvärden.

Planering
Utifrån målen bestämmer verksamheten sen hur arbetet ska genomföras.
Förvaltningen tar varje år fram så kallade aktivitetsplaner där verksamheten planerar vilka
aktiviteter som ska genomföras, hur de ska genomföras, vem som ansvarar för aktiviteterna
samt hur och när de ska följas upp. En aktivitetsplan är ett sätt att ge struktur i arbetet med
mål- och resultatstyrning och säkerställer att arbete sker i enlighet med målen. Aktivitetsplanen är till för att medarbetare ska bli delaktiga i arbetet med mål och resultat. Kopplingen
mellan de politiska målen och det som sker ute i verksamheterna är av största vikt.
Aktivitetsplaner formuleras både på förvaltningsnivå och på enhetsnivå. Förvaltningens
aktivitetsplan anger vilka mål/målområden som berör respektive enhet, beskriver övergripande hur arbete ska ske samt ger vägledning för innehållet i enheternas aktivitetsplaner.
Utifrån förvaltningens aktivitetsplan ska chef och medarbetare på respektive enhet tillsammans ta fram en aktivitetsplan för enheten. Enhetschefen är ansvarig för att aktivitetsplanen implementeras, följs upp samt rapporteras till verksamhetscheferna tre gånger per år
(30/4, 31/8, 31/12).
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Uppföljning och analys
Förtroendevalda får tre gånger om
året en uppföljning av om hur de mål
som beslutats kommer att uppnås. En
uppföljning av resultatet i verksamheten sker 30/4, 31/8 och 31/12.
Resultaten sammanställs så att det
går att identifiera avvikelser, till exempel genom könsuppdelad statistik
för att synliggöra flickors, pojkars,
kvinnors och mäns förutsättningar,
livsvillkor och behov.
För att veta hur Vårgårdas resultat står sig i jämförelse med andra
är det viktigt att jämföra resultaten
med snittet i riket och med liknande
kommuner samt att titta på hur utvecklingen ser ut över tid. I de fall
där resultatet kan delas upp på olika avdelningar/enheter jämförs dessa. Detta för att upptäcka
skillnader inom verksamheten och identifiera vad som behöver förbättras var och vad man
kan lära av de som lyckas bra.

Åtgärder
I analysen ingår att söka orsaker till eventuella resultatavvikelser och föreslå vad som måste
göras för att förbättra resultaten. Orsaker kan bero på externa omvärldsfaktorer, så som t.ex.
demografi, lagstiftning och på interna faktorer så som t.ex. arbetssätt, ledarskap och kompetens. De externa faktorerna kan inte påverkas, det är endast de interna faktorerna som går att
ha ett direkt inflytande på. Hur kan arbetssättet förändras för att få ett bättre resultat?
Utifrån analys av orsaker och slutsatser föreslår förvaltningen åtgärder för att uppnå målen.
De slutsatser och förslag på åtgärder som presenteras bildar underlag för beslut. Detta kan
ligga till grund för politiska överväganden och för att verksamheten ska kunna åstadkomma
förbättringar och utveckling.
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Mål och strategier 2019-2021
Målområde Attraktivt boende
Inriktning

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

Mål 1 - Antalet invånare i Vårgårda ska bli fler
Mätmetod
Ökningen av antalet invånare per år

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

100

100

100

130

195

Mål 135

Strategi för att nå målet:
Arbete behöver ske i enlighet med fokusområdena i visionen där arbetet med FÖP är en viktig del. Detta är en förutsättning för
att ta fram fler detaljplaner för villatomter.
Vårgårda Bostäder behöver förverkliga de krav ägaren har på bolaget för att kunna möta kommunens behov av fler hyresrätter.
Samarbetet med bostadsmarknadens aktörer är fortsatt viktigt, genom att arbeta tillsammans stärks Vårgårdas attraktionskraft.

Mål 2 - Antalet lägenheter/villor i Vårgårda ska öka
Mätmetod
Antalet nya lägenheter/villor per år.

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

60

65

65

33

55

Mål 60

Strategi för att nå målet:
Kommunens möjligheter att uppnå målet beror givetvis delvis på efterfrågan men kommunen kan även påverka resultatet
genom att ha en god planberedskap och en kundfokuserad process för de intressenter som vill bygga i Vårgårda kommun.
Planberedskap bör finnas både för kommunal mark, men även för mark som ägs av privata aktörer. Intressenter, vare sig det
är enskilda som vill köpa en tomt eller kommersiella aktörer som vill exploatera större områden, ska mötas av en effektiv,
kundfokuserad och sammanhållen organisation genom hela processen.

Mål 3 - Det ska finnas byggklara tomter i Vårgårda kommun
Mätmetod
Antal tillgängliga byggklara småhustomter i andras och i kommunens regi
per år.

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

>25

>25

>25

>25

15

Mål >25

Strategi för att nå målet:
Försäljningen av tomter avsedda för villor har ökat kraftigt de senaste åren och det är en utmaning för kommunen att kunna
planera för byggklara tomter i den utsträckning som efterfrågan har ökat. Flera planarbeten är påbörjade och planprogrammet för kommunens framtida område, Fagrabo, ska förhoppningsvis säkerställa en god tillgång även på längre sikt. För att
ytterligare kunna leva upp till målet behöver kommunen se över framtida strategiska markköp.
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Målområde Hållbar miljö
Inriktning

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

Mål 4 - Vårgårda ska nå en god placering i Aktuell hållbarhets
kommunranking
Mätmetod
Placering i Aktuell hållbarhets kommunranking.

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

80

70

65

123

114

116

Strategi för att nå målet:
Fortsatt grundligt och långsiktigt arbete i enlighet med kommunens Miljöpolicy, Miljöstrategi samt visionens fokusområde
Hållbar miljö i verksamheterna skapar förutsättningar för att nå bättre resultat. Övriga mål under målområde hållbar miljö
bidrar även till möjlighet för bättre placering.
Enligt Miljöstrategin är strävan att alla åtgärder ska påbörjas och helst vara slutförda innan år 2020 är slut. Detta innebär att
det är ett stort arbete som ska genomföras under perioden. Hela förvaltningen berörs, vissa enheter mer än andra.
För att få en bättre placering behöver förvaltningen utveckla bland annat hållbar samhällsplanering och byggande, såsom
risk-analys vid översiktsplanering och klimatanpassning vid nybyggnation samt miljöledningssystem i verksamheterna.
En strategi för att bedriva arbete med Agenda 2030 behöver också arbetas fram.

Mål 5 - Andelen ekologiska livsmedel ska öka
Mätmetod
Andelen (%) ekologiska livsmedel mätt
i kronor.

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

32

33

34

23

25

Mål 31

Strategi för att nå målet:
Den nya livsmedelsupphandlingen som träder i kraft 1 oktober 2017 och löper på 4 år innehåller fler ekologiska produkter
än tidigare. Av dessa är fler produkter än tidigare konverterade, det vill säga det finns bara ett ekologiskt alternativ i avtalet.
Förvaltningen har därmed bättre förutsättningar för att kunna öka andelen ekologiska varor. Vid val av livsmedel tar Kostenheten också hänsyn till närproducerade och svenska livsmedel som man vill prioritera och de väljs ibland före det ekologiska. Balansen mellan ekonomi, ekologiskt, svenskt och närproducerat gör det svårt, men strävan är att nivån av ekologiska
livsmedel ska var så hög som möjligt. Strategin vid livsmedelsinköp är att välja de livsmedel som ger stora kvantiteter, men
till ett försvarbart pris. Skola och barnomsorg prioriteras.

Mål 6 - Andelen fossiloberoende fordon i kommunkoncernen
ska öka
Mätmetod

Målvärde

Utfall tidigare år

Andelen (%)

2019

2020

2021

2016

2017

2018

- gasfordon

57

60

60

37

41

Mål 55

- fossiloberoende fordon *)
av det totala antalet bilar i förvaltningen
och kommunens bolag.

70

100

100

42

44

Mål 60
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*) avser laddhybrider, biogas-, vätgas-,
och elfordon)

Strategi för att nå målet:
Förbättrade rutiner kring att vid nyanskaffning konsekvent välja gasfordon och andra fossiloberoende fordon.
Utbyte av äldre och ägda diesel- eller bensindrivna fordon behöver ske för att målet ska nås. Flertalet av dessa fordon är
specialinredda servicebilar, vilket också kommer att medföra ökade kostnader. Målet innefattar förutom gasfordon även
andra fossiloberoende fordon vilket öppnar upp för fler typer av fordon samt att befintliga elfordon och laddhybrider kan
bidra till måluppfyllelsen.

Mål 7 - Matavfall som återvinns genom biologisk behandling ska
öka
Mätmetod
Andelen (%) av uppkommet matavfall
i kommunen som återvinns genom biologisk behandling.

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

53

54

55

22

37

Mål 50

Strategi för att nå målet:
För att kunna uppnå målet behöver fler en- och tvåfamiljshus ansluta sig till ett abonnemang som sorterar ut sitt matavfall.
Med start 1 januari 2018 sänktes taxan för insamling av matavfall med 20 procent. Förhoppningen är att vid varje faktureringstillfälle ska fler abonnenter ansluta sig till ett matavfallsabonnemang.
Den andra och minst lika viktiga förbättringen ligger i att de hushåll som redan idag anslutit sig till abonnemang matavfall
ska bli ännu bättre på att sortera ut sitt matavfall. Ökad utsortering uppmuntras genom fortsatta informationsinsatser internt
och externt samt presentation av framgångsresultat. Informationen ska göras mer lättillgänglig.
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Målområde Utvecklande skola
Inriktning

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

Mål 8 - Förskolan i Vårgårda ska stimulera barns utveckling och
lärande samt erbjuda en trygg omsorg
Mätmetod
Enkät till vårdnadshavare.
Andelen (%) vårdnadshavare som på
en fyrgradig skala svarat instämmer
helt och hållet och stämmer ganska bra
(positiva svar) på frågan
”Mitt barn känner sig trygg i förskolan”

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

Ska öka

Ska öka

100

Nytt mål
2017

Nytt mål
2017

97

Strategi för att nå målet:
En framgångsfaktor är att mycket tid avsätts för inskolning och att skapa goda relationer till både barn och vårdnadshavare.
Personalen finns med i aktiviteterna under dagen för att vägleda och utveckla leken och barnens samspel. Verksamheten
anpassas utefter barnens ålder och mognad.

Mål 9 - Alla elever ska kunna läsa när de slutar årskurs 1
Mätmetod
Andelen elever i % i årskurs 1 som kan
läsa i enlighet med fastställd nivå.

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

Ska öka

Ska öka

100

Nytt mål
2018

97

98

Strategi för att nå målet:
Skapa språkstimulerande miljöer i förskola och förskoleklass för att väcka lust och nyfikenhet för språk och läsning.
Förskolorna deltar i Läslyftet.
Skolverkets bedömningsstöd används från årskurs 1 och utvärderas på individ-, grupp- , skol- och kommunnivå. En språkläs- och skrivutvecklare finns som stöd i arbetet. Åtgärder sätts in omgående för att möta alla elevers behov av anpassningar,
särskilt stöd och stimulans. Fritidshemmen är ett viktigt komplement i detta arbete.

Mål 10 - Elevernas meritvärde i årskurs 6 ska vara högt
Mätmetod
Meritvärdet i grundskolan i årskurs 6.

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

232

>235

>235

Nytt mål
2018

Nytt mål
2018

221
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Strategi för att nå målet:
Kommunfullmäktige antog 2017 en strategi för utvecklande skola i kommunen. Denna gäller fram till 2020. Varje år beslutas en plan med konkreta åtgärder för ökad måluppfyllelse utifrån strategin. I planen anges de åtgärder som verksamheten
genomför för att nå målet. Åtgärderna utgår från de tre områdena tydligt pedagogiskt ledarskap, undervisningen utgår från
styrdokumenten, ett vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet samt undervisningen är lärarledd och anpassas i
metodval efter elevernas förutsättningar och behov.

Mål 11 - Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 9 ska
vara god
Mätmetod
Enkät från Skolinspektionen. Genomsnitt av andelen elever (%) som på en
fyragradig skala svarat instämmer helt
och hållet och stämmer ganska bra
(positiva svar) på de gemensamma enkätfrågorna om elevernas syn på skolan
och undervisningen.

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

>85

>85

>85

63

Mäts vartannat år

68

Strategi för att nå målet:
Enkätens frågor ringar in elevernas syn på skolan och undervisningen och utgår ifrån forskning som visar att följande
faktorer är viktiga för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt och lyckas i skolan: att lärarna har höga förväntningar
på eleverna, att eleverna känner till målen, att eleverna får återkoppling, att eleven får det stöd och den hjälp de behöver, att
eleverna känner sig trygga i skolan, att de känner lust att lära samt att eleverna känner att de är delaktiga och har inflytande i
skolan. Dessa områden arbetar Gullhögskolans personal med för att elevernas syn på skolan ska bli mer positiv och därmed
öka motivationen.

Mål 12 - Elevernas meritvärde i årskurs 9 ska vara högt
Mätmetod
Meritvärdet i grundskolan i årskurs 9.

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

232

>235

>235

211

221

213

Strategi för att nå målet:
Kommunfullmäktige antog 2017 en strategi för utvecklande skola i kommunen. Denna gäller fram till 2020. Varje år beslutas en plan med konkreta åtgärder för ökad måluppfyllelse utifrån strategin. I planen anges de åtgärder som verksamheten
genomför för att nå målet. Åtgärderna utgår från de tre områdena tydligt pedagogiskt ledarskap, undervisningen utgår från
styrdokumenten, ett vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet samt undervisningen är lärarledd och anpassas i
metodval efter elevernas förutsättningar och behov.

Mål 13 - Eleverna i Vårgårdas grundskolor ska vara behöriga till
ett nationellt program på gymnasieskolan.
Mätmetod
Andelen elever (%) i grundskolan som
är behöriga till ett nationellt program på
gymnasieskolan.

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

Ska öka

Ska öka

100

81

91

78

Strategi för att nå målet:
Kommunfullmäktige antog 2017 en strategi för utvecklande skola i kommunen. Denna gäller fram till 2020. Varje år beslutas en plan med konkreta åtgärder för ökad måluppfyllelse utifrån strategin. I planen anges de åtgärder som verksamheten
genomför för att nå målet. Åtgärderna utgår från de tre områdena tydligt pedagogiskt ledarskap, undervisningen utgår från
styrdokumenten, ett vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet samt undervisningen är lärarledd och anpassas i
metodval efter elevernas förutsättningar och behov.
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Mål 14 - Andelen elever som påbörjade en utbildning på Sundlergymnasiet vilka nått gymnasieexamen ska vara hög
Mätmetod
Andelen elever (%) som påbörjade en
utbildning på Sundlergymnasiet vilka
nått gymnasieexamen ska öka.
(Inom fyra år enl. def. SKL)

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

Ska öka

Ska öka

100

72

83

79

Strategi för att nå målet:
Analyser av resultat och klimatundersökningar ligger till grund för det fortsatta arbetet med ökad måluppfyllelse. Arbetet
fokuserar på att öka måluppfyllelsen i de inledande kurserna i engelska, matematik och svenska, framför allt på yrkesprogrammen. En annan viktig del är att ha ett väl fungerande elevhälsoarbete. Här har satsningar gjorts de senaste åren vilket
har bidragit till en klar förbättring av resultaten.
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Målområde Konkurrenskraftigt
näringsliv
Inriktning

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

Mål 15 - Vårgårda kommun ska ha ett konkurrenskraftigt och
växande näringsliv.
Mätmetod
Antal nya företagsetableringar per år.

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

>2

>2

>2

Nytt mål
2018

Nytt mål
2018

Mål >2

Strategi för att nå målet:
Ett kontinuerligt arbete sker kring etableringar sker i samverkan mellan Center of Innovation och förvaltningen. För att målet
ska nås behöver det tas fram etableringsmark på nya områden i kommunen. Arbetet med att hitta nya markområden för etableringar måste prioriteras. Fortsatt arbete i etableringsgruppen där aktivt arbete sker med de befintliga
köparna av industrimark så de är fortsatt nöjda med servicen samt samordning av nya intressenter till industrimark.

Mål 16 - Antalet nystartade företag per 1000 invånare ska öka
Mätmetod
Antalet nystartade företag per 1000
invånare.

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

6,5

6,5

6,5

8,8

6,5

Mål 6,5

Strategi för att nå målet:
Resultatet för detta mål är inte direkt kopplat till den verksamhet som kommunen bedriver och kommunen har relativt liten
möjlighet att påverka resultatet. Det är många faktorer som påverkar resultatet som kommunen inte kan styra över.
En viktig faktor är att fortsatt arbeta med att behålla det goda näringslivsklimatet. Anordna drop in-kvällar för företagare
samt starta eget-kurser på fler språk.

Mål 17 - Vårgårda ska vara bland de 20 bästa kommunerna i
Sverige på företagsklimat.
Mätmetod
Placering i Svenskt Näringslivs
företagsranking.

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

<20

<20

<20

8

10

9

Strategi för att nå målet:
Fortsätta erbjuda aktiviteter COI och kommunen i samverkan. Ytterligare rekrytering till Bygg och miljö för att kunna möta
det ökade behovet av handläggare. En utmaning för både företagen och Vårgårda kommun är att hitta medarbetare med
relevant utbildning.
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Målområde Omsorg
Inriktning

Alla som har behov av vård och omsorg ska ha god
tillgång till den. Brukarna ska känna sig trygga och
ha möjlighet att leva ett självständigt liv.

Mål 18 - Kontinuiteten för brukarna inom hemtjänsten ska vara
god
Mätmetod
Antalet medarbetare som brukaren
möter under en tvåveckorsperiod.

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

12

11

11

14

14

Mål 12

Strategi för att nå målet:
Heltidsprojektet medför troligtvis att det blir fler resurspass i verksamheten, vilket gör att vakanta pass täcks av ordinarie
medarbetare istället för timvikarier. Detta bör medföra en ökad kontinuitet. Se över möjligheten att eventuellt ha en ”poolanställd” medarbetare i hemtjänsten. Arbetsledarna behöver jobba ännu aktivare med schemaplanering. Om möjligheten
finns att få ut kontinuitetsvärden direkt ur schemaplaneringsystemet kan hemtjänsten följa kontinuiteten varje vecka, vilket
gör det enklare att analysera.

Mål 19 - Brukarna ska ha en positiv helhetsbedömning av sin
insats inom särskilt boende
Mätmetod
Antal uppfyllda kvalitetsindikatorer
för SÄBO enligt KKIK:s kvalitetsindikatorer

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

13 av 15

13 av 15

13 av 15

7 av 15

10 av 15

Mål 12 av
15

Strategi för att nå målet:
Dokumentera och marknadsför de aktiviteter som görs idag så att brukare och närstående vet om vad som händer på boendet. Aktiviteterna ska skrivas ner i en gemensam kalender på respektive enhet och marknadsföras i appen Vård och omsorg
Vårgårda.
Tydligare förmeddela till brukare och närstående att man som brukare kan bestämma när man vill gå och lägga sig. Detta kan
innebära att scheman och arbetsrutiner behöver ses över.

Mål 20 Brukare ska ha en positiv helhetsbedömning av sin
grupp-/servicebostad (LSS)
Mätmetod
Antal uppfyllda kvalitetsindikatorer
för grupp- och serviceboenden enligt
KKIK:s kvalitetsindikatorer

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

8 av 10

9 av 10

9 av 10

4 av 10

6 av 10

Mål 7 av 10

Strategi för att nå målet:
Verksamheten uppnår målet och uppfyller 8 av 10 kvalitetsindikatorer. De två indikatorerna som inte uppnås är:
- Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de senaste sex månaderna.
Införa en struktur för hur enheterna arbetar med ett lågaffektivt bemötande.
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Identifiera vilka kunskaper som behöver tillföras, ex hur LSS ska kunna jobba efter Socialstyrelsens rekommendationer kring
tydliggörande pedagogik
- Enheter enligt LSS 9.9 där det är möjligt att bli sambo.
Arbeta fram riktlinjer för hur samboskap inom LSS 9:9 ska se ut i kommunen.

Mål 21 - Deltagare känner sig trygga och trivs på sin dagliga
verksamhet
Mätmetod
Andelen (%) deltagare daglig verksamhet som upplever

Målvärde
2019

2020

Utfall tidigare år
2021

2016

2017

2018
Mål

- sig trygga med personalen

90

95

100

- trivs på sin dagliga verksamhet

85

90

95

- att personalen pratar så att jag förstår
vad de menar

80

85

90

Nytt mål
2018

81

75

77

75

67

65

Strategi för att nå målet:
Enheten arbetar med att möta individers behov, oavsett av vilken anledning personer befinner sig på enhet arbetsmarknad/Viaduct. Detta förväntas ge en större trygghet och känsla av sammanhang för individen. Enheten fortsätter att utveckla arbetet
med tydliggörande pedagogik i olika sammanhang, t.ex. genom bildstöd. Utbildning i lågaffektivt bemötande har genomförts
och det är ett arbetssätt som kommer etableras i verksamheten.

Mål 22 - Andelen personer med försörjningsstöd som inte
kommer tillbaka ett år efter avslutad insats ska öka
Mätmetod
Andelen (%) ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter
avslutat försörjningsstöd.

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

79

80

81

64

61

Mål 75

Strategi för att nå målet:
Mål 22 och 23 har samma strategier kopplade till sig. Enhet arbetsmarknad ska sätta sin process för Vårgårdabons väg till
och igenom Kompetenscenter och processen för digitaliserat stöd i handläggning så att det är en etablerad del i det löpande
arbetet. Enheten ska utveckla insatser som möter individens behov och bygga upp bra samarbete med arbetsgivare för möjlighet till praktikplatser och arbetstillfällen. Arbetet sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen. Systematisk uppföljning
är ett viktigt verktyg, nyckeltal för försörjningsstöd och arbetsmarknad följs upp regelbundet med medarbetare.

Mål 23 - Fler personer i Vårgårda ska ut i arbete eller utbildning
Mätmetod
Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet, andel (%)
deltagare som
- börjat arbeta
- börjat studera

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

30

35

40

6

24

15

17

20

1

12

Ny mätmetod 2019

- börjat studera
Mål 22 och 23 har samma strategier kopplade till sig. Enhet arbetsmarknad ska sätta sin process för Vårgårdabons väg till
och igenom Kompetenscenter och processen för digitaliserat stöd i handläggning så att det är en etablerad del i det löpande
arbetet. Enheten ska utveckla insatser som möter individens behov och bygga upp bra samarbete med arbetsgivare för möjlighet till praktikplatser och arbetstillfällen. Arbetet sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen. Systematisk uppföljning
är ett viktigt verktyg, nyckeltal för försörjningsstöd och arbetsmarknad följs upp regelbundet med medarbetare.
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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 24 - Andelen heltidsanställningar månadsavlönade ska öka
Mätmetod
Andel heltidsanställda månadsavlönade
i %.

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

75

90

100

60

62

Mål >65

Strategi för att nå målet:
Arbete sker i enlighet med beskrivning för projektet Heltid som norm, som pågår 2017-2019 för att senast 1 januari 2020
förverkliga kommunstyrelsens inriktningsbeslut att heltid ska vara norm och deltid en möjlighet. Exempel på aktiviteter är att
inga återbesättningar får ske på deltid, delade tur får inte vara ett krav samt att projektet genomförs successivt och i etapper,
både på kommunövergripande nivå och ute i föreslagna pilotverksamheter.

Mål 25 - Sjukfrånvaron ska vara låg
Mätmetod
Sjukfrånvaro i % av arbetstid.

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

<5

<5

<5

6,5

6,1

Mål <5

Strategi för att nå målet:
Arbete sker i enlighet med beskrivning för projektet Sänkt sjukfrånvaro, som pågår 2017-2019 och omfattar både Vårgårda
och Herrljunga kommun. Projektet arbetar utifrån tre områden; strategiskt, operativt och externt. De externa insatserna är
bland annat samverkansmöten med Försäkringskassan, Närhälsan och Företagshälsovården, samt samarbete med Samordningsförbundet i Sjuhärad. De strategiska insatserna är chefsmöten, föreläsningar och framtagandet av verktyg för chefer
gällande sjukfrånvarokostnader. Exempel på operativa insatser är arbetsmiljökartläggningar, hälsoanalyser, kommunövergripande rutin för sjuk och friskanmälan och tidiga insatser för att förebygga sjukfrånvaro i form av ett grupprogram kallad
”uppåt-framåt”.

Mål 26 - Politiska ärenden ska jämställdhetsanalyseras
Mätmetod
Andelen (%) politiska beslutsärenden
som jämställdhetsanalyseras.

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

100

100

100

100

100

Mål 100

Strategi för att nå målet:
Utbildning i tjänsteskrivelse och jämställdhetsanalys. Möjliggöra att alla handläggare får ta del av goda exempel på jämställdhetsanalyser. Ofullständiga jämställdhets-analyser kompletteras innan ärendet går vidare till politiken.
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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 27 - Det ekonomiska resultatet i Vårgårda kommun ska under åren i snitt vara > 2% av skatteintäkterna
Mätmetod
Resultatet (%) i förhållande till
skatteintäkter.

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2,0

2,0

2,0

1,9

3,8

Mål 2,0

Strategi för att nå målet:
Att förvaltningens kostnader hålls inom budgeterad nivå är en grundförutsättning för att kommunens resultat ska nå 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Mål 28 - Nettoinvesteringarna ska under budgetperioden finansieras med egna medel (Självfinansieringsgraden ska vara god)
Mätmetod
Resultat + avskrivningar (%) i förhållande till investeringsutgifter.

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

32,8

90,1

79,6

68,1

51,3

Mål 126

Strategi för att nå målet:
Kommunens budgeterade mål är att 32,8 procent av gjorda investeringar ska självfinansieras under 2019. Detta förutsätter att
kommunens resultat uppgår till budgeterad nivå och att investeringsutgifterna inte överstiger budgeterad nivå. Det långsiktiga målet är att kommunen ska finansiera sina nettoinvesteringar med egna medel för den kommande treårsperioden, vilket
kommer att bli en utmaning med en beslutad investeringsbudget som överstiger budgeterade resultat + avskrivningar.

Mål 29 - Soliditeten (eget kapital i förhållande till
balansomslutning) ska minst uppgå till budgeterad nivå
Mätmetod
Eget kapital (%) i förhållande till balansomslutning.

Målvärde

Utfall tidigare år

2019

2020

2021

2016

2017

2018

43,3

44,0

44,3

51,8

48,2

Mål 47,1

Strategi för att nå målet:
Målet om en soliditet om 43,3 procent för 2019 förutsätter att kommunens egna kapital ökar med årets budgeterade resultat samt att balansomslutningen inte överstiger budgeterad nivå. I takt med att kommunen har höga investeringar, kommer
soliditetsmåttet att minska.
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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 maj 2018.
Att döma av de rekordstarka ekonomiska resultaten har kommunerna en stark position.
Ändå kan utvecklingen inte fortsätta som hittills. De kommande årens behovsökningar är av
ett sådant slag att de inte bara kan mötas med resurstill-skott. Det kommer också att krävas
betydande effektiviseringar.

Stark konjunktur både i världen och Starka resultat i kommunsektorn
i Sverige
De snabbt ökande intäkterna från skatter,
Konjunkturen i Sverige är mycket stark;
BNP i världen beräknas öka med kraf-tiga 3,9
procent i år och nästan lika mycket nästa år.
Även i EU är tillväxten star-kare än den varit

statsbidrag och reavinster gör att det ekonomiska resultatet under några år varit starkt
i kommunerna. Det sammantagna resultatet ligger på 3 procent som andel av skatter och statsbidrag för de senaste tio åren,
även om skillnaderna mellan kommunerna är
stora. Att kommu-nerna har haft många goda
år kan även avläsas av att medelskattesatsen ligger på samma nivå nu som den gjorde 2005. Samtidigt har skillnaderna mellan
kommunerna ökat något. Några mellanstora
kommuner, främst förortskommuner, har
sänkt skatten medan flera, mindre kommuner
har höjt den.

Orosmoln i kommunernas ekonomi
hittills under återhämtningsfasen efter den senaste finanskrisen.
Läget i världen är samtidigt osäkert och utvecklingen kan ta olika riktningar. Brexit kan
komma att påverka den ekonomiska utvecklingen, liksom USA:s handelspolitik. Konflikthärdar i Mellanöstern, Asien och Afrika
påverkar den geopolitiska och ekonomiska
situationen i världen. Sverige har haft många
år med stark ekonomisk tillväxt och ligger
före EU i konjunkturcykeln. Här är högkonjunkturen påtaglig, och arbetskraftsbristen
stor, främst inom offentlig sektor. Bristen på
arbetskraft är en starkt begränsande faktor
för fortsatt stark tillväxt. Vi räknar med att
skatteintäkterna i kommuner, landsting och
regioner kommer att öka betydligt långsammare de kommande åren än de har gjort under de gångna åren. Orsaken är främst att antalet arbetade timmar inte kommer att kunna
fortsätta öka i samma takt som hittills.

Trots de starka ekonomiska resultaten har
det finansiella sparandet i kommunerna varit
negativt. Det innebär att kommunerna har
använt mer pengar än de har fått in, på grund
av den höga investeringstakten, som år 2020
beräknas vara dubbelt så hög som den var
2008. Det har också lett till att kommunernas lån har ökat med 26 procent sedan 2012.
Asyl- och flyktingmottagandet har också påverkan på kommunernas ekonomi och verk-
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samheter. Många kommuner med ett stort
mottagande har tillfälligt stärkt ekonomin,
som en följd av att den statliga ersättningen
överstigit de kostnader de haft hittills, medan
andra kommuner inte har fått full kostnadstäckning för sitt mottagande. Gemensamt för
alla kommuner är den osäkerhet som effekterna av flyktinginvandringen har på de kommande årens ekonomiska utveckling.
Ytterligare en osäkerhet är vad som händer
inom LSS-området. Även här har konsekvenserna varit olika mellan kommunerna. Till
följd av Högsta förvaltningsdomstolens och
Försäkringskassans bedömningar har många
kommuner fått betydande kostnadsökningar
för personlig assistans när kommunen fått ta
kostnader som tidigare staten har tagit. Lagstiftningen är otydlig och öppnar för olika
tolkningar. Det kommer att dröja tills tidigast
2020 innan effekterna av den pågående LSSutredningen kan få genomslag.

Framtidens välfärdsutmaningar
Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. De stora kullarna under
1940-talet gör att andelen äldre i befolkningen nu ökar. Genom höga födelsetal och
invandring ökar dessutom andelen barn och
unga. Infrastrukturen byggdes till stor del
under 1960–1980-talen och står nu inför betydande restaurerings- och nybyggnationsbehov. 1990-talets ekonomiska kriser innebar
låga skatteintäkter till kommuner och landsting, samtidigt som behoven ökade. Utrymmet för investeringar och underhåll minimerades och har därefter inte kommit upp till
nödvändig nivå förrän på 2010-talet, efter
finanskrisen. I kombination med ett stort
mottagande av asylsökande, framförallt under
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2015, bidrar detta till att de demografiskt betingade behoven och investeringsbehoven nu
och under några år framöver kommer att vara
mycket höga.

Investeringarna i kommuner, landsting
och regioner har ökat och kommer att ta ett
allt större utrymme av resurserna. Behovet
av att bygga för skolor, skolor, sjukhus och
VA-system är mot den här bakgrunden stort,
liksom att öka effekti-viteten i nyttjandet av
redan befintliga lokaler, exempelvis genom
ny teknik. Bland annat behöver kommunerna
bygga en bra bit över 1000 skolor och förskolor fram till 2021. Det är en ökning av det
totala beståndet med mer än 10 pro-cent. I
och med konkurrensen om arbetskraft drar
byggprocesserna allt längre ut på tiden och
kostnaderna har ökat.

Stora rekryteringsutmaningar
Det höga demografiska trycket kommer
främst från att antalet barn, unga och äldre
ökar snabbt, samtidigt som andelen i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. Det
sker samtidigt som en stor grupp läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal nyligen
har gått i pension. Detta bidrar till hög belastning i sjukvården, som en större andel unga
nyanställda ska hantera. Inom kommunerna
syns det främst när det gäller bristen på pedagogisk personal, samhällsbyggnadsteknisk
personal och socialsekreterare. På längre sikt
bidrar invandringen positivt till sysselsättningen och utan invandring skulle arbetskraften minska de kommande åren. Totalt sett
kommer rekryteringsutmaningen att växa.
Skulle kostnaderna och antalet anställda fortsätta öka i samma takt som nu, det vill säga
snabbare än de demografiska behoven, skulle
hela nettoökningen av arbetskraften fram till
2025 behöva gå till kommunsektorns verk-
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samheter. Det är inte ett realistiskt scenario,
varför vi har ändrat våra beräkningar jämfört
med tidigare Ekonomirapporter och räknar nu
med att resurserna ökar i takt med demografin.

mer att öka i samma takt som hittills. Den
bedömning vi nu gör är att det inte kom mer
att vara möjligt med tanke på framtida kompetensförsörjningssituation. Våra beräkning-

Det betyder att kostnader och antalet anställda beräknas öka i samma takt som behoven av välfärd. En effekt av den beräkningen är exempelvis oförändrad personaltäthet.
Tidigare har kostnaderna och därmed sysselsättningeninom välfärden årligen ökat 0,5–1
procent snabbare än demografin, så en ökning
i takt med demografin är ett trendbrott mot
tidigare utvecklingstakt.

De historiska skeendena har skapat
nytänkande
Den ekonomiska krisen under 1990-talet
medförde – förutom tuffa rationaliseringar –
också en medvetenhet och insikt om vikten
av att förändra och effektivisera med fortsatt
hög kvalitet. Inte minst gäller det för häsooch sjukvården. Behovet av omställning
uppstod parallellt med en teknisk utveckling
som verkligen har gagnat svensk hälso- och
sjukvård och patienter som får del av vården.
Allt fler behandlingar sker med korta vårdtider eller i öppenvården, med allt bättre kvalitet. Därigenom har den avancerade vård en
förbättrats och antalet vårdplatser har kunnat minskas. Under den stora flyktinginvandringen 2014–2015 gjorde många kommuner
fantastiska insatser för att klara av att ta emot
alla asylsökande, inte minst barn och unga.
Det bidrog dessutom till en ökad medvetenhet om hur våra styrsystem lokalt och nationellt fungerar, inte minst hur de statliga regleringarna bidrar till att främja eller hämma
utveckling och flexibilitet i välfärdsverksamheterna.

Framtidens uppdrag: att klara kompetensförsörjningen och välfärdens
kvalitet
Den första utmaningen i välfärden de kommande åren är att kunna rekrytera per-sonal
och den andra utmaningen är finansieringen.
Tidigare har våra beräkningar baserats på att
resurserna till välfärdsverksamheterna kom-

ar utgår därför från att resurserna ökar i takt
med den demografiska utvecklingen. Även
ett oförändrat välfärdsåtagande ställer stora
krav på kommuner, landsting och regioner.
Det innebär att antalet sysselsatta behöver
öka kraftigt kommande år. Fram till 2025
behöver antalet sysselsatta öka med 124 000
personer för att bibe-hålla dagens verksamhetsnivå. Den totala nettoökningen av sysselsättningen fram till 2025 beräknas vara cirka
207 000, varför kommuner, landsting och regioner skulle behöva rekrytera 60 procent av
den ökade nettosysselsättningen. Skulle sysselsättningen fortsätta öka i samma takt som
hittills skulle hela den tillkom-mande sysselsättningsökningen behöva ske i kommunsektorn. Det är inte realist-iskt. Istället behöver produktiviteten i offentlig sektor, liksom
i privat sektor, öka för att vi ska klara framtidens kompetensförsörjning.
Finansieringen är också en utmaning. För
att klara ett resultat på 1 procent som andel
av skatter och statsbidrag samt bibehållet
välfärdsåtagande måste kommuner, landsting
och regioner tillföras en ökning av statsbidrag en med 37miljarder kronor fram till
och med 2021. För att klara det nya sparmålet på 1/3 procent av BNP fram till 2021,
med detta tillskott till kommunsektorn, skulle
staten behöva budgetförstärkningar på cirka
20 miljarder 2021. Utan en ökning av de ge-
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nerella statsbidragen och med ett oförändrat
välfärdsåtagande skulle kommunsektorns resultat bli minus 27 miljarder,med oförändrade
skattesatser efter 2019. Då ingår en skattehöjning 2019 med 20 öre, motsvarande 5 miljarder 2021.
Inför de utmaningar vi har framför oss
kommer det att krävas att kommuner, regioner och landsting bedriver verksamheten
på ett helt annat sätt än i dag. Utvecklingen
pågår redan i sektorn, men det kommer att
krävas mer utveckling och förändring kommande år då förväntningarna på välfärden
fortsätter att öka.

För att lyckas med de omställningar
som måste göras krävs:
• Bättre utnyttjande av teknikens möjligheter.
Många tjänster inom välfärdsverksamheterna
och processer inom de flesta yrken, kan göras
bättre och mer kostnadseffektivt genom att
använda digitaliseringens möjligheter.
• Ökad samverkan.
Samverkan måste öka mellan kommuner
och mellan landsting och regioner. Det finns
många uppgifter som kan utföras i samarbete
för att hålla ned kostnaderna och höja kvaliteten i välfärdstjänsterna. Den möjligheten
kommer att kunna reali-seras bättre med den
nya lag om samverkan, som antas träda i kraft
under 2018.
• Statlig styrning utifrån lokala behov.
De senaste åren har inneburit en kraftig ökning av de riktade, detaljreglerande statsbidragen, medan de generella har minskat
som andel av de totala statsbidragen. Det har
medfört ökad ineffektivitet och har gjort det
svårare att styra, utveckla och förändra verksamheterna. Den statliga styrningen behöver
i betydligt högre grad utgå från de lokala behoven för att nå önskad effekt. Vi föreslår att
statsbidragen till skolan blir mer utvecklingsinriktade och att statsbidragen till sjukvården
blir mer långsiktiga och strategiska.
• Rekryteringsstrategier för välfärdsjobben.
Kommuner, landsting och regioner arbetar
redan idag med olika rekryteringsstrategier
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för att möta de demografiska utmaningarna,
minska rekryteringsbehovet och öka arbetsgivarnas attraktionskraft. Arbetet med strategierna – exempelvis att förlänga och vidareutveckla arbetslivet, se heltidsarbete som norm
och att använda kompetens på ett smartare
sätt – kommer att fortsätta bidra till att utveckla välfärden.
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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 flera nya områden
definierats i både tätorten och landsbygden
med möjlighet till bostadsbyggnation.
Vårgårda kommun har jämfört med riket i
övrigt en relativt ung befolkning. Medan andelen yngre (upp till 19 år) för riket uppgår
till 23,1 procent av den totala befolkningen är
motsvarande andel i Vårgårda 24,7 procent.
Andelen äldre (65 år och äldre) uppgår för
riket till 19,8 procent av den totala befolkningen. För Vårgårda är motsvarande siffra
20,7 procent. Tidigare har Vårgårda haft en
mindre andel äldre än riket. Men under de
senaste åren ökar denna jämfört med riksvärdet medan den yngre andelen tidigare år varit
högre än riksvärdet.

Prognosen över befolkningsutvecklingen
t.o.m 2021 innebär en ökning med 304 personer jämfört med 31 december 2017. För att
nå kommunens vision om 13 000 invånare år
2027 behöver den kommande genomsnittliga
befolkningsökningen vara 151 personer per år
vilket motsvarar ca 75 bostäder. Beräkningen
av budget 2019-2021 utgår från SCB:s befolkningsprognos daterad januari 2018.

Befolkningsutveckling i
åldersgrupper
Mellan åren 2017-2021 kommer de procentuellt största förändringarna att ske i grupperna
13-18 år. Grupperna 65-89 kommer fortsatt
att öka med. Antalet för-skolebarn 1 –5 år har
ökat med 11 procent för perioden 2015-2018
men planar ut kommande år.

Prognos t.o.m. 2021
Vårgårda kommun har perioden 2010-2017
ökat invånarantalet med 547 personer. Befolkningen uppgick den 30 juni 2018 till 11
581 personer vilket är en ökning med 169
personer jämfört med samma period 2017.

Befolkningsutveckling i åldersgrupper

Källa: SCB utfall 2017 samt SCB prognos jan 2018 för prognos 2018 och budget 2019-2021

Åldersintervall
0
1-5
6-12
13-15
16-18
19-64
65-79
80-89
90-w
00-w

Utfall
2017
146
737
1 024
405
374
6 430
1 823
454
97
11 490

Prognos
2018
143
750
1 026
401
399
6 459
1 863
463
97
11 598

Budget
2019
145
763
1 017
439
391
6 449
1 873
489
95
11 659

Budget
2020
146
762
1 040
451
401
6 415
1 927
482
100
11 724

Budget
2021
146
774
1 040
454
410
6 419
1 956
490
105
11 794

Förändring 17-21
procent
antal
0
5
1,5
11
9
0
7
7
8
2,6

0
37
16
49
36
-11
133
36
8
304
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Planeringsförutsättningar inför budget 2019-2021
Skattesatsen

Befolkningsutveckling

Skattesatsen uppgår till 21,21 kronor för
hela budgetperioden. Detta innebär oförändrad skattesats jämfört med 2018.

SCB har lämnat en befolkningsprognos
för Vårgårda kommun januari 2018. De
antalsuppgifter som här är framtagna ligger
till grund för beräkning av volymförändringar inom utbildningen och äldreomsorgen.
Avräkning har gjorts utifrån faktiskt utfall i
volymer 2017.

Skatteintäkter
Skatteintäkter för åren 2019-2021 är baserad på SKL:s skatteprognos publicerad den
27 april 2018. SKLs modellverktyg för skatter och generella statsbidrag har använts vid
beräkning av intäkterna. Förvaltningen har
gjort ett antagande om att Vårgårda kommun kommer att öka befolkningen med 100
personer per år under de kommande tre åren,
med utgångspunkt från befolkningsmängd 1
november 2017.
Den 1 november 2017 hade Vårgårda kommun 11 459 kommuninvånare. Med den utgångspunkten har antagande gjorts att befolkningen den 1 november 2018 är 11 559
personer, den 1 november 2019 11 659 personer och den 1 november 2020 11 759 personer.
Den 31 december 2017 visar statistik från
SCB att befolkningen är 11 490 personer, vilket är en ökning med 31 personer de sista två
månaderna 2017. Det återstår därmed en
ökning om 69 personer från 1 januari 2018—
1 november 2018 för att lagd budget för skatteintäkter och generella statsbidrag ska ge
prognostiserat utfall.
Som en del i det generella statsbidraget
beräknas en extra intäkt som avser ”de tio
välfärdsmiljarderna till kommuner och landsting”. Beloppen för respektive år är beräknade utifrån de förutsättningar som råder
för 2017 gällande flyktingmottagande, hur
kommunen har organiserat flyktingboenden etc. Siffrorna är prognostiserade siffror
från regeringen och i detta budgetförslag har
denna prognos använts utan några justeringar.
Under de kommande två åren sker en övergång av medlen till det generella statsbidragssystemet och kommer efter år 2020 enbart att
beräknas utifrån kronor per invånare.
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Löne- och prisindex för
kommunal verksamhet:
Lönerevidering för 2019 är satt till 2,4 %
och avser ökade kostnader i samband med
löneöversynen 2019. I budgeten för 2019
hanteras ökningen av kostnader för förmånsbestämd ålderspension inom ramen för gemensamma intäkter och kostnader med totalt
1 mkr.
Övriga intäkter och kostnader räknas upp
med 2,0 % vilket är 0,8 %-enheter lägre än
den nivå som SKL rekommenderar för prisindex i kommunal verksamhet (PKV).

Internränta
Internräntan uppgår oförändrat till 1,75 procent och ligger fast under hela budget-perioden. SKL har rekommenderat ytterligare nedjustering till 1,5 %. En förändring av
internräntan innebär ingen förändring av den
externa budgeten i form av högre kommunbidrag.

Avskrivnings- och kapitalkostnader
Beräkningarna baserar sig på investeringsutfallet 2017, budgeterade investeringar 2018
vilket även omfattar ombudgeteringar från
2017 samt beslutade investeringsramar för
perioden 2019 - 2021.

Personalsociala kostnader
PO-pålägget (lagstadgade arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt, avtalsförsäkringar och
avtalspensioner inklusive förmånsbestämd ålderspension) är i budgeten beräknat till 38,46
% av lönesumman. SKL har rekommenderat
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kommunerna att lägga ut ett PO motsvarande
39,17 %. Istället för att höja PO har 1,5 mnkr
budgeteras under finansen för att kunna ta
höjd för eventuellt höjda kostnader.

Komponentavskrivningar
I samband med övergången till komponentredovisning har ett antal förändringar gjorts
under de senaste åren som påverkar avskrivningar och drift. Det första ste-get genomfördes 2015 och förändringen bestod i att alla
nya investeringar inom Fastighet och Gata/
Park delades upp till komponenter, vilket
ökade avskriv-ningskostnaderna men minskade driftskostnaderna. Steg två har genomförts
un-der 2017 och har haft som syfte att följa
RKRs rekommendation nr 23 fullt ut. Steg
två har inneburit att samtliga anläggningsobjekt inom Fastighet och Gata/Park nu har
nya uppdelningar i komponenter med olika
avskrivningstider. I budgeten 2018-2020 har
hänsyn tagits till gällande regelverk för komponentav-skrivningar avseende steg ett, men
inte steg två. Budgeten ör 2019-2021 kommer
att ta hänsyn till förändringen i steg två.
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Ekonomisk analys
Utifrån 2018 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 2018?

Risk
Föreligger några
risker som kan
påverka kommunens
resultat och
kapacitet?

RKmodellen

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

Kontroll
Vilken kontroll har
kommunen över den
ekonomiska
utvecklingen?

Resultat

Resultatutveckling
I Kommunallagen 11 kap 1§ anges att ”Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska
personer som avses i 10 kap. 2-6 §§. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk
hushållning för kommunen eller landstinget.” Att hushålla med begränsade resurser är viktigt
utifrån synsättet att varje generation själv skall bära sina egna kostnader.
En viktig förutsättning är att det råder balans mellan löpande intäkter och kostnader. Den
långsiktiga ekonomiska målsättningen är att kommunens resultat under åren ska uppgå till
minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Infrias detta mål ger det goda
förutsättningar för egenfinansiering av investeringar samt finansiering av framtida pensionskostnader.
Förutom 2008 har Vårgårda kommun under 2000-talet kunnat redovisa positiva årsresultat.
Mellan 2012 och 2015 har förvaltningen redovisat för höga kostnader i förhål-landet till
erhållet kommunbidrag. Denna obalans har täckts genom större återbe-talningar av tidigare
erlagda premier från försäkringsbolaget AFA (2012, 2013 och 2015) samt av ökade skatteintäkter pga förändringar i utjämningssystemet (2014). I boksluten 2016 och 2017 uppnår den
kommunala verksamheten en bättre balans mot budget jämfört med tidigare år. Prognosen för
2018 pekar dock åter på ett underskott vilket uppgår till 6,0 mnkr trots ett av Kommunfullmäktige beviljat tilläggsanslag på 4,9 mnkr.
För budgetperioden 2019-2021 uppgår resultatet till 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet om att resultatet minst ska uppgå till 2 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag kan infrias. Dock kan inte budgeterat resultat tillsammans med
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avskrivningskostnader täcka de budgeterade nettoinvesteringarna, vilket kommer att medföra
ett negativt kassaflöde och behov av att tillföra likvida medel genom externa lån.

Andel av skatteintäkter

Diagram 1: Resultatutveckling

En viktig förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader inte ökar
mer än vad den främsta inkomstkällan skatteintäkter gör. Verksamhetens nettokostnader beräknas 2018 öka betydligt fortare än skatteintäkter och generella statsbidrag för att sedan
under kommande budgetperiod återgå till en nivå som innebär en något lägre ökningstakt än
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Diagram 2: Årlig förändring av skatteintäkter och generella statsbidrag respektive nettokostnad

En annan förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader långsiktigt
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understiger 98 procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag.
Under budgetperioden kommer avskrivningarnas andel av skatteintäkter och ge-nerella
statsbidrag att öka till följd av höga investeringsnivåer.
Andel av skatteintäkter

Nettokostnad
Avskrivningar
Vht. nettokostnad

Bokslut
2013
2014
91,5
89,2
4,1
4,1
95,6
93,3

2015
88,8
4,0
92,8

2016
93,9
4,7
98,6

2017
92,1
4,2
96,4

Progn. Budget
2018
2019
94,7
94,6
4,0
4,3
98,7
98,9

2020
93,1
5,3
98,4

2021
92,3
5,4
97,8

Investeringsnivå, självfinansieringsgrad och låneskuld
Ett ekonomiskt mål är att kunna finansiera investeringar med egna medel. Detta innebär att
årets resultat tillsammans med kostnaden för avskrivningar skall täcka årets investeringsutgift.
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 2015-2017 har varit ovanligt höga samt att prognosen för 2018 visar
på den högsta investeringsnivån någonsin i kommunens historia. Detta medför att kommunen
inte kunde självfinansiera investeringarna under 2015-2017 samt att prognosen för 2018 pekar
på att självfinansiering ej kommer att kunna ske. Den kommande budgetperioden 2019-2021
visar även dessa år på mycket höga investeringsnivåer i förhållande till tidigare år och i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag för samma period. Självfinansieringsgraden kan därför inte uppfyllas för de enskilda åren.
Vid stora kommande ombudgeteringar mellan åren kan nyckeltalet komma att förändras för
ett enskilt år.
Investeringsnivå och självfinansieringsgrad
Bokslut
2013
2014
Resultat + avskrivning,
mnkr.
Totala investeringar,
mnkr.
Självfinansieringsgrad
(tot.), % enskilt år
Självfinansieringsgrad
(tot.), % rullande tre år

36,8

28,2

32,7

36,9

49,1

33,8

Budget
2019
40,8

27,3

24,9

47,9

71,8

87,2

137,5

134,9

113,6

68,1

51,3

56,3

100,5

112,6

97,6

67,6

57,3

2015

2016

2017

Progn.
2018

2020

2021

48,9

51,5

131,7

79,9

64,5

24,6

31,7

87,5

79,8

40,4

35,0

38,3

56,7

Budgeten för investeringar samt resultat- och balansräkning visar att låneskulden kommer
fortsätta öka under hela budgetperioden. Dock i en svagare takt från och med 2020. I dagsläget är räntan låg och den beräknas vara låg även 2019, men bedömningen är att räntan börjar
stiga från och med 2020, vilket kommer att öka kommunens räntekostnader och minska utrymmet till verksamheternas driftskostnader.
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Diagram 3: Låneskuld

Kapacitet

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.
Soliditet och skuldsättningsgrad

Soliditet, %
Skuldsättningsgrad, %

Bokslut
2013
2014
61,6
59,5
38,4

40,5

2015
55,7

2016
51,8

2017
48,2

44,3

48,2

51,8

Progn. Budget
2018
2019
41,5
43,3
58,5

56,7

2020
44,0

2021
44,3

56,0

55,7

I flera år har soliditeten successivt byggts upp i kommunen och uppgick år 2006 till 64
procent, vilket är en förhållandevis hög 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 fram till och med 2014 då den uppgick 59,5 procent. 2015 minskade soliditeten
till 55,7 procent på grund av att tillgångsmassan (anläggnings- och omsättningstillgångarna)
ökade i snabbare takt än resultatet. Samma effekt gäller för utfallet 2016, 2017 och prognosen
2018. Den budgeterade perioden 2019-2021 visar på ett betydligt lägre mått för soliditet än
tidigare. De höga investeringsnivåerna höjer balansomslutningen och resul-taten når inte upp i
den nivå som krävs för att balansera soliditeten.

Risk

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. En likviditet under 100 %
innebär att kommunen behöver låna pengar för att kunna betala sina kortfristiga skulder.
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I många år har kommunen haft en betryggande likviditet, och har inte be-hövt tillföra externa likvida medel. Under 2016 och 2017 har kommunen behövt tillföra medel då kassaflödet
varit negativt. Tillförda medel har då kunnat höja upp nyckeltalet under 2016 och 2017. Under
budgetperioden kommer ytterligare externa lån att behövas för att finansiera de höga investeringsnivåerna.
Kassalikviditet

Kassalikviditet, %

Bokslut
2013
2014
43,9
44,6

2015
57,5

2016
51,0

2017
46,8

Progn. Budget
2018
2019
56,9
55,9

2020
56,6

2021
57,3

Borgensåtaganden
Kommunen har ett omfattande borgensåtagande som per den 31 augusti 2018 uppgår till totalt 277,1 mkr. Den övervägande andelen av borgensåtaganden avser kommunens dotterbolag
Vårgårda Bostäder AB. En mindre andel är riktade mot föreningar.
Vårgårda Bostäder står inför investeringar i nyproduktion, dels på Backgårdsgatan 1-11 dels
i Kv. Sidensvansen. Projekten löper på flera år och under 2018/2019 kommer troligtvis borgensramen på 330 mkr behöva utökas.

Kontroll

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 påverkbart och det är verksamhetens intäkter och kostnader.
Budgetavvikelse

Budgetavvikelse,
årets resultat
Budgetavvikelse,
kommunbidrag

Bokslut
2013
2014
10,4
2,6
-7,2

-5,5

2015
-0,5

2016
-1,6

2017
9,3

-3,0

1,9

4,2

Progn.
2018
0,9

Budget
2019
---

-6,0

---

2020
---

2021
---

---

---

Budgetavvikelsen för kommunen i sin helhet men även för förvaltningen har de senaste åren
varit ojämna och under enskilda år relativt stora. De senare åren har i första hand de sociala
verksamheterna haft problem med följsamhet gentemot budget. Denna obalans kommer även
till uttryck i nettokostnadsavvikelsen som årligen publiceras i Kolada.
Äldreomsorgen redovisar för 2017 en avvikelse i referenskostnad på totalt 9,7 %, motsvarar
10,8 mnkr, vilket är något lägre än föregående år. De senaste åren har många åtgärder vidtagits för att på ett bättre sätt balansera kostnaderna mot budgeten inom äldreomsorgen. Resultatet av åtgärderna har visat på en sjunkande avvikelse mot referenskostnaden.
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Den senaste publiceringen av referenskostnader visar även på en hög avvikelse avseende
IFO, 28,3 % motsvarande 9,5 mnkr. Detta mått kan variera kraftigt över åren för samtliga
kommuner, men Vårgårda kommun har för avsikt att under 2018/2019 fokusera på att budgetföljsamheten blir bättre inom framförallt IFO.
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Ekonomisk redovisning

Resultaträkning
Mnkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivmingar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteinstäkter
Generella statsbidrag
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Budget

Prognos

Budget

2018

2018

2019

2020

2021

191,8
-779,3
-27,9
-615,3
487,9
134,7
7,3
1,3
-1,0
7,6
0,0
7,6

200,5
-792,8
-25,3
-617,5
487,4
138,3
8,2
2,2
-2,0
8,5
0,0
8,5

207,1
-819,1
-27,7
-639,7
503,5
148,4
12,2
1,3
-0,5
13,0
0,0
13,0

210,8
-833,3
-35,5
-658,0
520,6
151,0
13,6
1,3
-1,5
13,4
0,0
13,4

216,0
-853,9
-37,7
-675,6
539,2
151,9
15,5
1,3
-3,0
13,8
0,0
13,8

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. Ekonomiska mål finns att läsa om under kapitlet Mål och strategier.

Balanskrav
Balanskravet innebär att de budgeterade intäkterna måste överstiga de budgeterade kostnaderna. De budgeterade resultaten uppgår till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag för budgetåren 2019-2021. Detta innebär att balanskravet är uppfyllt.

Förklaringar
Under verksamhetens nettokostnad ligger kommunbidrag och gemensamma kostnader och
intäkter. Dessa poster visas mer detaljerat på nästa sida. Planenliga avskrivningar är en kostnad
som uppstår efter att en investering genomförts. Avskrivning innebär kostnader för att investeringen som gjorts minskar i värde. Vilka investeringar som kommunen planerar att göra 2019
-2021 går att läsa om på kapitlet Investeringsbudget 2019-2021.
Skatteintäkter kommer från kommuninvånarna medan generella statsbidrag är ett sätt för
staten att jämna ut strukturella skillnader mellan kommunerna. I och med dessa intäkter ska
alla kommuner ha liknande förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet. I de generella
statsbidragen ingår medel avseende statens tillskjutna ”välfärdsmiljarder”. Dessa medel fördelas utifrån dels antalet kommunmottagna flyktingar och dels på kommunens invånarantal.
Finansiella kostnader och intäkter kommer från lån och räntor som kommunen har.
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Verksamhetens nettokostnad
Verksamhetens nettokostnad innehåller kommunbidrag samt gemensamma kostnader och intäkter. Kolumnen för 2018 års budget är uppdaterad i förhållande till ursprungsbudgeten med
de tilläggsbudgeteringar som beslutats under året. Ett tilläggsanslag på 4,8 mnkr beviljades
Utbildning av kommunfullmäktige under året.
Mnkr
Kommunbidrag
Politisk verksamhet

Bokslut 2017

Budget 2018

Budget 2019

6,4

6,5

6,9

Kommunövergripande
Strategisk planering och utveckling
Servicenämnd Ekonomi och personal
Utbildning
Samhällsbyggnad
Socialtjänst
Vård och omsorg
Kultur och fritid
VIA

26,3
10,7
12,3
257,6
43,4
85,2
112,8
16,4
16,7

26,8
8,8
13,2
271,2
40,8
88,8
119,0
16,7
19,3

35,0
7,9
13,2
268,7
50,9
66,7
165,8
18,1
0

Summa kommunbidrag
Förändring i mnkr
Förändring i %

587,5

611,2

633,3
22,1
3,6%

9,2
-0,8
-0,8
0,0
1,2
1,4
3,2
3,8
-6,2
-2,0
1,8
1,2
0,2
12,2
-9,7
590,0

10,1
1,0
-1,0
0,3
1,2
0,5
0,5
0
0
0
0
0
0,1
12,7
-8,7
615,3

9,3
1,0
-0,5
3,1
1,2
0,5
0,5
0
0
0
0
0
0,1
15,2
-8,8
639,7

Gemensamma kostnader och intäkter
Pensionsutbetalningar (inkl. särskild löneskatt)
FÅP
Deponi Tumberg
KS utvecklingsmedel
Medfinansiering E20
Semesterlöneskuld
Avgiftsbest. ÅP, arbetsgivaravg.
Utrangering/nedskrivning
Försäljning tomter
Rabatt arbetsgivaravgift
Förändring pensionsavsättning
Återföring fin poster och gen bidrag bokf på vsh
Övrigt
S:a gemensamma kostnader och intäkter
Återinföring internränta
Verksamhetens nettokostnad

Gemensamma kostnader och intäkter
Kommunfullmäktige har beslutat att utanför kommunbidrag budgetera medel för finansiering av aktiviteter som är av mer generell karaktär. Dessa ligger tillsammans med kommunbidraget under verksamhetens nettokostnader i resultaträk-ningen.
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Pensionsutbetalningarna är beräknade av KPA och är medtagna i kommunens pensionsskuld
intjänad t.o.m. år 1998. Utfallet av pensionsskulden (inkl. särskild löneskatt) 2017 var 220,6
mkr och är inte medtagen i kommunens balansräkning utan är noterad i linje helt i enlighet
med kommunallagen.
Deponi Tumberg avser intäkter från den affärsverksamhet som bedriv av renhållningsverksamheten. Överskottet avseende deponin är enbart baserade på intäkter och kostnader i och
med mottagning av massor från privata företag. Vad gäller renhållningen för kommuninvånarna regleras över- och underskott istället mot renhållningstaxan.
KS utvecklingsreserv är en pott för kommunstyrelsen att under året kunna göra särskilda
satsningar i någon eller några verksamheter. Ursprungsbudgeten var 1,1 mnkr 2018, men ombudgeteringar på 0,8 mnkr har hittills gjorts under året.
En 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.

Kommunbidrag
Kommunbidraget är en del av verksamhetens nettokostnad som går att utläsa i resultaträkningen. Kommunbidraget är beslutat av kommunfullmäktige och är den budget som de olika
verksamheterna ska förhålla sig till under året.
Budgeterat kommunbidrag uppgår till 633 mkr, vilket jämfört med 2018 års kommunbidrag
är uppräknat med 21,8 mkr eller 3,6 %.
Personalkostnaderna är uppräknade med 2,4 %. Övriga kostnader och intäkter har räknats
upp med ett prisindex för kommunal verksamhet (PKV) på 2,0%. De politiska prioriteringar
som gjorts i 2019 års budget redovisas i tabellen nedan:
Politiska prioriteringar 2019
Förstärkning förskola och skola
Kompensation avskaffat statsbidrag
Projekt heltid
Hyra tillfälliga lokaler (tillfälligt 2019)
Cettifiering lokalvården
Ökade avgifter SKL, Alivar m. m.
Ökad volym personlig assistans
Ökad volym boendestöd
Höjd ram revisionen
Marknadsföring (tidigare tillfällig)
Totalt

mnkr
2,3
2,1
0,4
2,0
0,2
0,5
0,5
0,4
0,2
0,2
8,7

Verksamhetsområde
Verksamhetsområde
Utbidning
Vård och omsorg
Vård och omsorg
Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad
Kommunövergripande
Socialtjänst
Socialtjänst
Politisk verksamhet
Kultur och fritid
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Utöver politiska prioriteringar innehåller kommunbidraget följande förändringar jämfört
med 2018.
Förändringar kommunbidrag 2019
Lönekostnadsökning 2019, 2,4%
Prisökning 2%
Demografiförändringar förskola, skola, äldreomsorg
Kapitalkostnadsförändring
Driftskostnader p.g.a. investering (Tennishallen)
Driftskostnader p.g.a. investering (Förskola)
Nya åtaganden genom riksdagsbeslut med finansiering i generella statsbidrag
Tillfälliga satsningar upphör
Besparingsåtgärder
Totalt

mnkr
11,2
1,9
8,6
-0,0
1,0
0,2
0,3
-2,3
-1,9
18,9

Omorganisationer inom förvaltningen har inneburit att ramväxlingar mellan ansvarsområdena har gjorts. Bland de större förändringarna kan nämnas att Vård och omsorg tagit
över ansvaret och ramen för LSS-verksamheten och viss administration från Socialtjänsten,
värt 42,3 mnkr. Vidare upphör VIA som eget ansvarsområde, som istället ingår i Socialtjänsten, varför hela ramen på 19,1 mnkr växlas över. 1,0 mnkr avseende driftkostnader för Kulturen växlas även över från Samhällsbyggnad till Kultur och fritid.

Ramväxlingar
Ramväxlingar omorganisation 2019
Kultur och fritid
Socialtjänst
Vård och omsorg
VIA
Samhällsbyggnad
Utbildning
Totalt

mnkr
Nettoeffekt
1,5
-23,3
41,7
-19,1
-0,3
-0,5
0,0

En förändring av internhyrorna för lokaler är gjord inför 2019. Den hyra som debiteras verksamheterna avser fortsättningsvis enbart driftskostnader på fastig-heten, medan kapitalkostnader är exkluderade. Effekten blir lägre interna hyror för verksamheterna och att fastighetsavdelningen istället får motsvarande bud-getram för att täcka kapitalkostnaderna.
Ramväxlingar kapitalkostnader hyra 2019
Strategisk planering och utveckling
Kultur och fritid
Socialtjänst
Vård och omsorg
Samhällsbyggnad
Utbildning
Totalt
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mnkr
Nettoeffekt
-0,8
-1,0
-0,6
-3,8
16,7
-10,4
0,0
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Även internprissättningen för lokalvård, vaktmästeri och kost är förändrad inför 2019 för att
priset på köpta tjänster så långt som möjligt ska spegla faktiska kost-nader. Detta innebär att
den ramfinansiering som funnits på dessa verksamheter fördelas ut till köpande verksamheter
för att kompensera ett högre pris.
Ramväxlingar övrig internhandel 2019
Strategisk planering och utveckling
Kultur och fritid
Socialtjänst
Vård och omsorg
Samhällsbyggnad
Utbildning
Totalt

mnkr
Nettoeffekt
0,0
0,0
-0,0
4,4
-4,8
0,5
0,0
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Balansräkning
Mnkr

Budget
2018

Prognos Budget
2018
2019

2020

2021

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

579,1

601,1

666,3

686,7

713,6

37,0

36,3

37,0

37,0

37,0

616,1

637,6

703,3

723,7

750,6

7,2

7,6

7,1

5,9

4,7

1,3

2,7

2,7

2,4

2,1

40,0

60,2

40,0

40,0

40,0

Kortfristiga placeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kassa o bank

5,0

65,5

30,0

30,0

30,0

46,3

128,4

49,8

78,3

76,8

669,6

773,6

783,1

802,0

827,4

Årets resultat

7,6

8,5

13,0

13,4

13,8

Resultatutjämningsreserv

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrigt eget kapital

300,1

312,3

325,,6

338,6

352,1

Summa eget kapital

307,6

320,8

338,6

352,1

365,9

6,5

8,2

8,0

8,0

8,0

Andra avsättningar

53,9

55,3

54,0

54,0

54,0

Summa avsättningar

60,4

63,5

62,0

62,0

62,0

Långfristiga skulder

198,0

168,3

257,3

264,3

277,3

Kortfristiga skulder

103,5

220,9

125,2

123,7

122,2

Summa skulder

301,5

389,3

382,5

388,0

399,5

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

669,6

773,6

783,1

802,0

827,4

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader o tekn. anläggningar
Maskiner o inventarier
Övriga materiella anläggningar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd m. m.
Fordringar

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner o likn. förpl.

Skulder
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Kassaflödesanalys
Mnkr

Bokslut
2017

Budget
2018

Budget
2019

2020

2021

Den löpande verksamheten
Inbetalningar från kunder

130,4

101,8

102,0

107,0

110,0

Inbetalningar av skatter, gen. bidr.

613,7

622,8

652,0

672,0

691,0

Inbetalningar av bidrag

147,1

121,7

111,0

108,0

111,0

Övriga inbetalningar

-0,1

Utbetalningar till leverantörer

-246,2

-262,0

-243,0

-275,0

-282,0

Utbetalningar till anställda

-514,4

-522,6

-525,0

-540,0

-554,0

-26,3

-26,1

-25,0

-25,0

-25,0

Ränteinbetalningar

1,5

1,3

1,3

1,3

1,3

Ränteutbetalningar

-0,4

-1,0

-0,5

-1,5

-3,0

2,3

-2,2

2,9

2,0

2,2

107,5

33,8

75,7

48,9

51,5

Investeringar i materiella
anläggningstillgångar

-88,3

-129,9

-114,9

-55,9

-64,5

Försäljning av materiella
anläggningstillgångar

2,2

Utbetalningar av bidrag
Övriga utbetalningar

Förändring avsättning
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar

-0,1

-0,0

Försäljning av immateriella
anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella
anläggningstillgångar

0,3

Bidrag till statlig infrastruktur
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-85,9

-129,9

-114,9

-55,9

-64,5

Upptagande av lån

45,0

63,1

64,2

7,0

13,0

Amortering av lån

-15,0
7,0

13,0

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

30,0

63,1

64,2

Förändring av likvida medel

51,6

-33,0

25,0

Likvida medel vid årets början

15,5

38,0

5,0

30,0

30,0

Likvida medel vid årets slut

67,1

5,0

30,0

30,0

30,0
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Investeringsbudget 2019-2021
Skattefinansierade investeringsutgifter
Mnkr

Budget
2019

Budget
2020

Budget
2021

Investeringsprojekt < 3 mkr
S:a skattefinansierade investeringsproj < 3 mnkr

-18,1

-17,9

-17,7

Grupbostad LSS

-8,0

-7,0

Ny demensavdelning 10 pl.

-4,5

Investeringsprojekt > 3 mnkr

Centrumhuset ombyggnation

-4,0

Inventarier kopplat till ombyggnation centrumhus

-0,7

Förskola Fagrabo

0,0

Förskola Lena

-5,5

Inventarier ny fsk-avdelning

-0,5

Ombyggnad mottagningskök Nårunga

-0,4

Ombyggnad mottagningskök Hol

-1,0

-4,0
-2,5

Ombyggnad mottagningskök Fridhem
-65,0

Inventarier Lindbladsskolan

-7,0

IT Lindbladsskolan

-0,5

Idrottshall

-2,0

S:a skattefinansierade investeringsobj. > 3 mnkr
S:a skattefinansierade investeringsutgifter

-2,0

SP*

Trafikåtgärder vid Lena skola
Ombyggnad/förbättrad trafikmilljö Drottninggatan

-1,8
-2,0

Nybyggnad Lindbladsskolan F-6

Musikskolan

-31,0

-3,0
SP*
-88,6

-22,0

-41,8

-106,7

-39,9

-59,5

Avgiftsfinansierade investeringsutgifter
Investeringsprojekt renhållning
Omlastningsstation Tumberg

-3,0

Ny återvinningscentral Tumberg

-7,5

Avgiftsfinansierade investeringsobj. < 3 mnkr

-10,5

Invexteringsprojekt VA
VA-sanering inkl. gatuarbeten

-1,0

Hjultorps kulle VA

-3,0

VA-verk och pumpstationer

-2,5

Överföringsledning Hol

-1,5

-13,5

Överföringsledning Horla

-1,5

-25,5

-9,5

-39,0

0,0

-20,0

-39,0

0,0

-1,0

-1,0

Avgiftsfinansierade investeringsobj. > 3 mnkr
S:a avgiftsfinasierade investeringsutgifter

Exploateringsinvesteringar
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Algutstorp

-1,0

Centrala Vårgårda

-1,0

Budget och verksamhetsplan 2019-2021 - Vårgårda kommun

Hjultorps kulle gata

-3,0

Fagrabo

-4,0

Exploateringsinvesteringar

-5,0

-1,0

-5,0

S:a exploateringsinvest. Utgifter

-5,0

-1,0

-5,0

-131,7

-79,9

-64,5

Totala investeringsutgifter

* SP=särskild prövning; innebär möjlighet till senare särskild politisk prövning av investeringsobjektet

Kommentarer till investeringsbudget 2019-2021
Investeringsprojekt Lindbladsskolan beräknas till totalt 177,0 mnkr inklusive in-ventarier
och blir en av kommunens största investeringar.
Bygge av ny förskola i Fagrabo är budgeterat med 31,0 mnkr år 2021 som ska tillgodose det
förväntade ökade behovet i och med nytt bostadsområde.
Jämfört med föregående investeringsplan ökar den totala investeringsvolymen för treårsperioden med 14,0 mnkr.
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Politisk verksamhet
Ansvar och uppdrag

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta
beslutande församling. Kommunfullmäktiges
ansvar är de strategiska frågorna. I kommunallagen (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 samhällsutvecklingen bl. a. genom att belysa frågor i fullmäktigeberedningar, som bereds av
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kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktige följer upp de beslut som fattats
utifrån förslag från fullmäktigeberedningar.

Revisionen
Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all
verksamhet 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. Revisorernas uppdrag regleras i KL kap 3 § 8 och kap 9.
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Revisionen
Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet 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. Revisorernas uppdrag regleras i KL kap 3 § 8 och kap 9.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter
och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal
verksamhet som bedrivs i helägda bolag och
kommunalförbund som kommunen är medlem
i. (KL kap 6) Kommunstyrelsen har beredningsansvar för kommunfullmäktige.

emot 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 och 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 båda kommunerna.

Kommunstyrelsen är enda verksamhetsnämnd i Vårgårda och svarar därmed för all
verksamhet och för förvaltningens personal.
Kommunstyrelsen styr och följer upp verksamheten med hjälp av mål och resultatuppföljning. Förutom genom redovisningar i
uppföljningar, har kommunstyrelsen en internkontrollplan där uppföljning görs. Arbetet förstärks genom kontinuerligt arbete inom kommunkompassen och jämförelser med andra
kommuner genom referenskostnader.
Kommunstyrelsen tar fram flerårsplaner där
inriktningen för verksamheternas utveckling
läggs fast. Flerårsplanerna, ihop med måldokumentet ger inriktningen för den årliga verksamhetsplanen.

Myndighetsnämnderna
Myndighetsnämnderna beslutar enbart
i ärenden som avser myndighetsutövning
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 gent-
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Kommunförvaltningen
Organisationsschema

Kommunförvaltningen utför den dagliga verksamheten i kommunen.

Ansvar och uppdrag
Kommunchef

Kommunchef anställs av kommunstyrelsen och är kommunens ledande tjänsteman
och chef för hela förvaltningsorganisationen.
Kommunchefen har i sin tur åtta verksamhetschefer under sig som ansvarar för sina
verksamheter.

Utbildning
Inom utbildning ryms de obligatoriska
verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utbildning delas i två verksamhetsområden från och med 2019 och leds
av två verksamhetschefer för förskola-grundskola och grundsärskola respektive gymnasiet, gymnasiesärskola och musikskola.
I dessa verksamheter ska barn och elever
inhämta och utveckla sina kunskaper. Verksamheterna ska främja alla barns och elevers
utveckling och lust att lära. Utbildningen ska
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och samhällets grundläggande värderingar och ta hänsyn till barns
och elevers olika behov. Det ska ske i nära
samarbete med hemmen för att främja per-
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sonlig utveckling samt bidra till att eleverna
blir kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
I kommunen finns nio kommunala förskolor, allt från de minsta, Asklanda och Fridhems
förskolor, till den största, Algutstorps förskola.
Därtill finns två fristående förskolor, en i tätorten och en i Hol. Kommunen har sex F-6-skolor, varav två i tätorten och fyra på landsbygden samt en högstadieskola, Gullhögskolan.
Två av tätortens F-6 skolor, Vårberg och Kesberg, har inför läsåret 2018-2019 slagits ihop
till en enhet, Lindbladskolan. Vårgårda har
också en gymnasieskola, Sundlergymnasiet.
Musikskolan har till skillnad från övrig
verksamhet inom utbildningsverksamheten
inget statligt uppdrag. Verksamheten vänder
sig till barn och ungdomar i grundskole- och
gymnasieåldern.

Samhällsbyggnad
I kommunens vision är det en tydlig målsättning om tillväxt. En sådan målsättning kräver
stora insatser i planarbete och framförhållning
på ett flertal områden. Vart vill kommunen och
var kan Vårgårda växa? Samhällsbyggnads
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ansvar och uppdrag är att på ett effektivt sätt
planera 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 kommunkoncernens olika verksamheter ingår
även uppdrag att undersöka samarbetsmöjligheter med kringliggande kommuner. Allt för
att uppnå en kostnadseffektivare verksamhet.
Verksamheten ska där så är möjligt effektiviseras genom nya arbetsmetoder och tekniska
lösningar. Kommunens produkter ska kunna
jämföras med den privata sektorn.
Samhällsbyggnad ansvarar för: Fastighetsförvaltning, Fastighetsservice (vaktmästeri,
lokalvård), Gata Park Mark, Vatten och Avlopp, Kost och Tvätt, Bygg och Miljö samt
Renhållning.

Vård och omsorg
Hemtjänstens uppdrag är att verkställa beslut
enligt socialtjänstlagen och utföra delegerade
hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta innebär att hemtjänsten besöker omsorgstagaren i
bostaden och stöttar/hjälper till med det som
omsorgstagaren inte klarar av själv på grund
av hög ålder, funktionsnedsättning, sjukdom
eller dylikt. Hemtjänsten arbetar på uppdrag av
biståndshandläggare och sjuksköterska.
De särskilda boendeformerna omfattar
Kullingshemmet, med inriktning för personer med omfattande omvårdnadsbehov samt
Vårgården, som är ett boende för personer
med demenssjukdom. Syftet är att ge en trygg
omsorg där varje individ får stöd utifrån sina
bedömda behov. Korttidsboende ges vid
växelvård, palliativ vård, rehabilitering samt i
avvaktan på annan insats.
Hälso- och sjukvårdsenheten utför kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och
sjukvårdslagen inom ordinärt boende och
inom särskilda boendeformer. Syftet är att
stärka hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom,
utifrån patientens/individers individuella möjligheter och minska lidande.

Vård och omsorg ansvarar för boende med
särskild service för personer berättigade till
stöd enligt LSS, lag om stöd och service, eller
SoL, socialtjänstlagen. För närvarande finns
det fyra olika boende för vuxna, tre gruppbostäder och en servicebostad, samt en verksamhet med korttidstillsyn för barn och ungdomar.
En av verksamheterna bedrivs som intraprenad
och de övriga leds av en enhetschef.
Centralt finns systemansvarig för omsorgens
dokumentationssystem VIVA, utvecklingsledare, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska,
MAS samt Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering. MAR, har bland annat huvudansvar
för säkerhet vid informationsöverföring av
medicinska frågor, läkemedelshantering, vårdplanering, avvikelsehantering och dokumentation. MAS har tillsammans med SAS (Socialt
Ansvarig Samordnare) ansvar för egenkontroll
vars syfte är att kvalitetssäkra verksamheterna inom omsorgen. SAS har också uppgift att
delta i internkontroll, ansvara för arbetet med
LOV (lagen om valfrihetssystem).

Socialtjänst
I verksamheten ingår arbetet med Vårgårdabor enligt socialtjänstlagens intentioner. Myndighetsutövning inom Socialtjänstens alla
delar finns i verksamheten, samt myndighetsutövning inom LSS. En utförarenhet, resursenheten, finns inom verksamheten som utför
insatser kring barn/unga och vuxna. I resursenheten finns också socialtjänstens förebyggande arbete, familjecentralsliknande verksamhet, boendestöd och personligt ombud
organiserade. Den familjecentralsliknande
verksamheten bygger på nära samverkan med
barnhälsovård och mödrahälsovård.
I verksamheten organiseras arbetet med ensamkommande unga, under våren 2019 förändras verksamheten från HVB-hem till att
enbart omfatta stödboenden på grund av en
minskande målgrupp.
VIA är en samverkan mellan kommunens
vuxenutbildning, integration/flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder i enhet arbetsmarknad. Vuxenutbildningen har ansvar
för genomförande, samordning och strategisk
planering av vuxenutbildning i samverkan
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med Herrljunga kommun.
Enhet arbetsmarknad anordnar arbetsmarknadsinsatser i kommunen i nära samarbete
med socialtjänst, skola och arbetsförmedling. Enhet arbetsmarknad ansvarar också
för flyktingmottagning i kommunen samt tar
initiativ för att främja integrationen i samhället för nyanlända. Inom arbetsmarknad finns
även försörjningsstödshandläggning och insatser för de Vårgårdabor som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Daglig verksamhet enligt
LSS samt daglig sysselsättning för psykiskt
funktionshindrade organiseras också inom
enhet arbetsmarknad.

Kultur och fritid
Kultur och fritid arbetar för att skapa en så
meningsfull fritid som möjligt för barn, unga
och vuxna. Arbetet är viktigt för att motverka utanförskap. Kultur och fritid arbetar för
att främja såväl fysisk som mental folkhälsa.
Kultur och fritid medverkar till att göra Vårgårda kommun till en attraktiv kommun att
leva och vara verksam i, i enighet med visionen om den goda kommunen. Genom verksamhetens ansvar för besöksnäringsfrågor
sker arbete med att få fler besökare att uppleva kommunen och dess utbud.
Kultur och fritid är ansvarig för driften av
och verksamheten i de kommunala kulturoch fritidsanläggningarna såsom idrottshallar, simhall, bibliotek (med mötesplats för
ungdomar) och liknande. Från och med den
1 oktober 2018 tillhör också samlingslokalen
Kulturen verksamhetens ansvarsområde.
Grunden i Vårgårdas fritids- och kulturutbud står föreningslivet för. Föreningslivet
tar ett mycket stort ansvar för samhällsservicen i kommunen. Det är också föreningarnas
ungdomsledare som är förebilder och fostrar
kommunensbarn och ungdomar. Ett av verksamhetens viktigaste uppdrag är därför att
stötta föreningslivet på bästa sätt.

Strategisk planering och utveckling
SPU är kommunens enhet för Strategisk Planering och Utveckling. Enheten driver kommunövergripande strategiska utvecklingspro-
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jekt, både i kommunens egna verksamheter
såväl som i samhället i stort. I SPU sker arbete
med bland annat miljöstrategiska frågor, kommunikation, kvalitet och uppföljning. Det är
också inom SPU som det administrativa stödet
till den politiska nämndsorganisationen finns i
form av registrator och kommunsekreterare.
SPU samordnar kommunens förvaltningsövergripande kvalitetsgrupp där man bland annat arbetar med att utveckla kommunens arbete med resultatstyrning och intern kontroll.
Inom SPU ligger också ansvaret för Vårgårda kommuns säkerhetsarbete. Detta kan delas
upp i tre huvuddelar: kommunens förmåga att
hantera kriser av olika slag (LEH), civilt försvar, enligt den överenskommelse som finns
upprättad mellan MSB och SKL samt kommunens interna säkerhetsarbete såsom säkerhetsanalyser, säkerhetsprövningar m.m.

Ekonomi och personal
Personalavdelningen och Ekonomiavdelningen är organiserade i en med Herrljunga
kommun gemensam servicenämnd. Vårgårda
är huvudman för denna nämnd. Uppdraget för
Ekonomi- och Personalavdelningen är att verka stödjande för chefer och verksamheterna.
Ekonomiavdelningen ansvarar för internoch externredovisning samt att budget och
ekonomiska uppföljningar, såsom månadsrapporter och bokslut sammanställs och överlämnas för politiska beslut.
Personalavdelningen har två huvudområden.
En HR-avdelning som ansvarar för personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor och en Löneavdelning som administrerar löner och arvoden till anställda och
förtroendevalda med flera. HR-avdelningen
ansvarar för att driva en enhetlig personalpolitik för den kommunala förvaltningen samt att
arbeta med arbetsmiljöfrågornas utveckling.
HR-avdelningen ger stöd vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor
och samordnar bland annat samverkansprocesserna och pensionsfrågor.
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Planerad utveckling av större vikt i
verksamheterna 2019-2021
Utbildning Förskola och F-9

Behovet av barnomsorg är fortsatt stort,
framför allt i tätorten och Lena-området. Förvaltningen fortsätter arbetet för att möta efterfrågan av förskoleplatser. Förskolan i tätorten har utökats med en avdelning 2018. Inför
årsskiftet 2018/2019 planerar förvaltningen
att starta ytterligare två avdelningar. Parallellt
med detta finns en strävan från staten att via
statsbidrag och allmänna råd från Skolverket
minska barngruppernas storlek, vilket kommer att beaktas i arbetet.
Bygget av nya Lindbladskolan påbörjades
våren 2018 för att ersätta Kesbergskolan och
Vårbergskolan. Skolan beräknas vara klar för
inflyttning vid årsskiftet 2019/2020. Från
och med höstterminen 2018 organiseras verksamheten under Lindbladskolan som en enhet
med gemensam ledning.
I de reviderade läroplanerna som börjar gälla
under 2018 betonas skolans digitaliseringsuppdrag. Detta präglar förskolans och skolans
inre arbete kommande år. Grundskolans lärare
har utbildats i programmering. En annan förändring i statens styrning är att grundskolans
timplan är stadieindelad från och med läsåret
2018/2019.
I grundskolan pågår arbetet med att förbättra
elevernas resultat. Detta sker genom att en
årlig plan för ökad måluppfyllelse med konkreta åtgärder tas fram. Denna har sin grund
i Strategi för utvecklande skola. Planen följs
upp regelbundet i utskottet för Lärande och
Omsorg.

Utbildning Gymnasieskola
Inom gymnasieskolan har ett arbete kring
ökad digitalisering inletts. Skolan har valt att
arbeta med G Suite (Google Classroom).
Fordons- och transportprogrammet planeras
flytta till nya lokaler 2020. Detta i samverkan
med ett lokalt företag.

En utredning har gjorts kring musikskolans lokaler inför framtiden, då verksamheten
på sikt behöver lämna de nuvarande lokalerna. Inom tidsperioden är ambitionen att
öka utbudet av konstnärliga uttryck på ett sätt
som möjliggör en övergång till att benämna
verksamheten kulturskola.

Samhällsbyggnad
Det enskilt största byggnadsprojektet under
planperioden är byggnationen av ny F-6-skola i centrala skolområdet. 2019 fortsätter
byggnationen, som beräknas vara färdig hösten 2019. Projektet är viktigt för att säkerställa goda skollokaler, men innebär ett omfattande åtagande i form av kapitalkostnader för
kommunen.
Ombyggnaden av Centrumhuset med ny
entré/reception samt ombyggnader i två plan
fortsätter 2019. I arbetet ingår även att tillskapa utrymme som kan nyttjas vid eventuellt
krisledningsarbete. MSB (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) är medfinansiär i dessa delar. När arbetet är färdigställt ska
Centrumhuset fungera som en både funktionell och tilltalande byggnad i Vårgårda tätorts
centrala delar.
Utbyggnad av gator, vatten och avlopp vid
kvarteret Flygaren kommer att färdigställas
under planperioden. Industriområdet är viktigt för kommunens möjligheter till etableringar i attraktiva lägen.
Utredning av överföringsledningar för vatten och avlopp till Hol- och Horlaområdet har
påbörjats. Under planperioden behöver kommunen besluta sig för vilken lösning för vatten och avlopp som föredras för området.
För tätortens utveckling kommer planenhetens arbete under perioden bland annat
att handla om utveckling och planläggning av
Fagrabo-området. I arbetet med FÖP (fördjupad översiktsplan) för tätorten säkerställs
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möjligheterna till en fortsatt utveckling av de
centrala delarna kring Kungsgatan, Centrumgatan samt stationsområdet. I tätorten fortsätter arbetet med flera detaljplanerplaner för
bostadsbyggnation samt exploatering och försäljning av kommunens bostadstomter.
Inom renhållningsenheten fortsätter arbetet med sluttäckning av Tumbergs deponi.
Kommunen har avsatt medel för sluttäckning
av den uttjänta deponin och under planperioden förväntas den första etappen av arbetet
bli färdigt, vilket även förväntas ge en fingervisning om ifall de avsatta medlen kommer
räcka för sluttäckningen.

Vård och omsorg
Det finns ett stort behov av att öka antalet
platser på särskilt boende med inriktning för
personer med demenssjukdom. Här behöver
en plan för utbyggnad presenteras för politiken våren 2019 för att kunna påbörja en
eventuell upphandling kring tillbyggnad av
fler särskilda boendeplatser med inriktning
för personer med demenssjukdom hösten
2019. Målsättningen är att en eventuell byggstart kan ske i årsskiftet 2019/2020

Socialtjänst
En stor utmaning för verksamheten men
även kommunen som helhet är de stora ekonomiska medel som läggs på insatser sent i
människors liv (köpta externa placeringar),
där forskning visar att den långsiktiga effekten oftast inte är gynnsam för individen.
Våren 2018 påbörjades ett omfattande genomgripande systematiskt analysarbete under medverkan av medarbetare och chefer
inom socialtjänst för att komma tillrätta med
problemställningen ovan. Hösten 2018 har
ett antal prioriterade områden identifierats:
planering, ledning och styrning, ekonomi,
samverkan och insatser. Åtgärder inom dessa
områden kommer att följa under åren som
kommer. FoU i Sjuhärad kommer att knytas
till och forska på arbetet.
Att genomföra åtgärder utifrån analysen
och utvärdera dessa kommer att vara det dominerande utvecklingsarbetet i verksamheten
2019-2020.
Två ytterligare områden av vikt kan nämnas; dels att nu förvalta den organisation som
hanterar både arbetsmarknadsfrågor och försörjningsstöd, där försörjningsstödet digitaliseras hösten 2018, dels att ligga i fas med
minskningen av verksamheten för ensamkommande unga, som behöver anpassas till
förutsättningarna.

Det är för stor genomströmning av timvikarier inom vård och omsorg. För att få timvikarierna att stanna i verksamheten arbetas
med att erbjuda utbildning för timvikarierna.
Med anledning av det ska en utbildningsplan
för timvikarier implementeras våren 2019.
Verksamheten behöver även genomföra en ut- Kultur och fritid
redning kring hur verksamheten arbetar med
Arbetet fortsätter med att utveckla Vårgårda
tillsättning och planering kring timvikariebibliotek till en ännu bättre mötesplats för
tjänsterna.
medborgare och besökare i alla åldrar. Det
ska bland annat ske genom ännu bättre öppetFör att kunna möta framtidens vårdbehov
tider, utökat programinnehåll och fler aktivibehöver verksamheten kartlägga och planera
teter. Bibliotekets mötesplats för ungdomar,
för vilka delar av verksamheten som kan bli
Bubblan, ska vara delaktiga och drivande i
effektivare och kvalitativt bättre genom en
detta arbete.
ökad digitalisering.
Det råder idag stor brist på träningstider för
Inom funktionshinderområdet skall en funk- inomhusidrotter på fullstorleksplan. Förvalttionshinderplan arbetas fram. Planen skall ge ningen arbetar med att skapa möjligheter för
en beskrivning över områdets utvecklingsbe- fler träningstider.
hov de kommande åren.
Kultur och fritid är delaktiga i planerings-
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arbetet av Fagraboområdet för att säkerställa
friluftslivet i området och föreningslivets delaktighet. Boendefrågor och friluftsfrågorna
ska harmonisera i utformningen av nya Fagrabo.
Ett av verksamhetens viktigaste uppdrag är
som alltid att stötta kommunens föreningsliv i
arbetet med att göra Vårgårda kommun till en
bättre kommun att leva och bo i. Föreningarnas ungdomsledare är viktiga förebilder och är
med och fostrar barn och ungdomar. Vårgårda
kommun ska fortsätta arbetet med att stötta
och motivera dagens och morgondagens ungdomsledare i kommunens föreningar.
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett förslag på ny Kulturoch fritidsstrategi för Vårgårda kommun.
Efter det att strategin antas av kommunfullmäktige kommer den att vara ett viktigt verktyg i det fortsatta strategiska arbetet med kultur- och fritidsfrågor i kommunen.

Strategisk planering
och utveckling
SPU fortsätter arbetet med beslutade prioriteringar i enlighet med utvärderingen i
Kommunkompassen. Detta är en viktig del
i kommunens kvalitetsarbete, där många av
åtgärderna handlar om tydligare kommunikation till medarbetare och invånare i kommunen.
Drygt 200 styrdokument har identifierats
och arbete pågår inom SPU och i kvalitetsgruppen med att se över vilka dokument som
behöver hävas och planera in hur övriga befintliga dokument ska ses över och revideras.
Revidering är tänkt att ske under en treårsperiod, då det är många dokument som behöver
lyftas till kommunstyrelsen.
I såväl servicemätningarna i samband med
KKiK som i uppföljning av den interna kontrollen kan konstateras att kommunens synpunktshantering behöver utvecklas. Målet
är att samtliga synpunkter ska samlas i en

e-tjänst där all hantering sker. Detta för att på
ett bättre sätt kunna använda synpunkterna i
kvalitetsarbetet.
Hösten 2018 kommer ett omfattande arbete
påbörjas med anpassning av digitala kanaler
enligt det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet. Digital service som tillhandahålls
av offentlig aktör genom teknisk lösning och
som står under kommunens kontroll ska vara
tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskrav
som meddelats med stöd av lag. EU-direktivet gäller fr o m september 2018. Troligtvis
kommer det en ny svensk lagstiftning baserat på det diektivet 2019, men det finns redan
inskrivet i FN-konventionen om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning samt
i annan svensk lagstiftning såsom diskimineringslagen m. m.
Arbetet med ledningssystem för informationssäkerhet och anpassning av verksamheter för att följa Dataskyddsförordningens
bestämmelser fortsätter.
Inom det miljöstrategiska området kommer
arbetet fortsätta med att utveckla, strukturera, kvalitetssäkra och följa upp kommunens
miljöarbete. Fortsatt arbete med att leda och
stötta förvaltningen i arbetet med att genomföra åtgärder ur kommunens miljöstrategi
kommer att ske. Det är många och i vissa fall
omfattande åtgärder ur Miljöstrategin som
ska utföras under perioden. Hela förvaltningen berörs.
Kommunen ska vidta nödvändiga åtgärder
för arbetet med beredskapsförberedelser för
att på ett säkert sätt kunna hantera frågor som
är av vikt för Sveriges säkerhet. En säkerhetssamordnare har anställts för att ansvara för
dessa frågor. Arbetet kommer att innefatta
kommunens förmåga att hantera extraordinära händelser, civilt försvar samt kommunens interna säkerhetsarbete. Säkerhetssamordnaren kommer även att fungera som
kommunens kontaktperson på strategisk nivå
gällande för brottsförebyggande arbete och
våldsbejakande extremism.
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Ekonomi och personal
2018 har ekonomiavdelningen arbetat med
att utveckla och förbättra arbetssätt och rutiner i avdelningen. Ett större utvecklingsarbete har genomförts som kommer att påverka 2019, ny modul för leverantörsfakturahantering. Arbetet med utveckling av
ekonomisystemet Raindance och leverantörsfakturaflöden kommer att fortsätta 2019. Fokus kommer också att finnas gällande att gå
igenom och se över processer, rutiner och arbetssätt för att få en förutsägbar och likartad
ekonomiverksamhet i båda kommunerna.
Grundinställningen hos ekonomiavdelningen är att arbeta proaktivt, ge stöd till chefer,
politiker och övriga intressenter inom kommunen samt utveckla de processer, rutiner
och arbetssätt som avdelningen idag arbetar
utefter.
Personalavdelningens huvudsakliga fokus
2018-2020 är två kommunövergripande projekt inriktade på kommunens politiska mål
för personal – att sänka sjukfrånvaron och
öka andel heltidsanställningar. Arbetet kommer även att inriktas på tre mindre kommunövergripande projekt – att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare, att stärka och
utveckla chefers uppdrag som ledare och chefer samt att upparbeta ett gemensamt fungerande system för det systematiska arbetsmiljöarbetet – SAM.
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Volym och nyckeltal
K/M = nyckeltal med redovisning av kvinnor och män. Utfall redovisas vid delårsbokslut.
Angivna värden kan komma att revideras i samband med internbudgetens fastställande i novemberdecember.
Volymtal

Utfall
2016

Utfall
2017

Budget
2018

Budget
2019

Förskola
Antal folkbokförda 1-5 år (KF demografimodell)

680

732

709

763

87%

85%

88%

89%

(49/51%)

(47/53%)

87

100

123

138

983

1022

1011

1017

58%

53%

58%

55%

(51/49%)

(54/46%)

Antal elever 6-15 (KF demografimodell)

1 363

1 424

1 420

1 456

Antal elever i egen regi 6-15 år (KF demografimodell exkl IKE)

1 288

1 319

1 353

1 366

(48/52%)

(49/51%)

75

83

79

90

417

368

406

391

226

223

232

202

(51/49%)

(52/48%)

193

188

189

189

87

96

103

104

(54/46%)

(54/46%)

Andel placerade 1-5 år (KF demografimodell)
(K/M)
Antal barn med annan huvudman

Fritidshem
Antal folkbokförda 6-12 år (KF demografimodell)
Andel placerade 6-12 år (KF demografimodell)
(K/M)

Grundskola

(K/M)
Antal elever med annan huvudman 6-15 år

Gymnasieskolan
Antal elever 16-18 (KF demografimodell)
Antal elever i egen regi 16-18 (KF demografi
exkl IKE)
(K/M)
Antal elever med annan huvudman 16-18 år
Antal elever från annan kommun
(K/M)

Nyckeltal

Utfall
2016

Utfall
2017

Riket
2016

Riket
2017

Förskola
Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad

-8,8%

-5,8%

-

-

Nettokostnad kr/invånare

5 652

6 211

6 263

6 475

Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad

-0,5%

1,0%

-

-

Nettokostnad kr/invånare

1 365

1 405

1 306

1 377

Fritidshem
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Nyckeltal forts.

Utfall
2016

Utfall
2017

Riket
2016

Riket
2017

Grundskola
Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad

2,1%

0,5%

-

-

11 454

11 856

10 550

11 039

Nettokostnadsavvikelse % jmf referenskostnad

-3,8%

4,7%

-

-

Nettokostnad kr/invånare

4 068

4 202

3 680

3 751

Nettokostnad kr/invånare

Gymnasieskola

Volymtal

Utfall
2016

Utfall
2017

Budget
2018

Budget
2019

Äldreomsorg
Antal folkbokförda 65+

2 309

2 374

2 424

2 457

Antal folkbokförda 80+

534

551

568

584

95
(58%/42%)

99
(59%/41%)

101

101

9

9

11

11

92 856

88 442

89 345

92 680

Antal personer med pers. ass SFB
(K/M)

28
(46%/54%)

25
(48%/52%)

24

24

Antal personer med pers. ass LSS
(K/M)

5
(80%/20%)

5
(80%/20%)

5

6

Antal dygn placeringar barn
(K/M)

6 232

6 736
(49%/51%)

5 169

5 169

Antal dygn placeringar vuxna
(K/M)

2 135

3 493
(47%/53%)

2 885

2 885

184
(49%/51%)

170
(54%/46%)

170

170

Antal säboplatser
(K/M)
Antal korttidsplatser
Antal hemtjänsttimmar

LSS

Individ- och familjeomsorg

Antal personer ek.bistånd
(K/M)

Nyckeltal

Utfall
2016

Utfall
2017

Riket
2016

Riket
2017

Äldreomsorg
Andel Inv 80+ i särskilda boenden

13,8

12,8

13,0

12,5

Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/inv 80+

133 082

130 684

131 929

134 946

Andel inv 80+ med hemtjänst i ordinärt boende

26,0

24,3

22,8

22,7
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Nyckeltal forts.

Utfall
2016

Utfall
2017

Riket
2016

Riket
2017

Kostn hemtjänst äldreomsorg kr/inv 80+

95 571

97 071

77 637

79 632

Kostnad äldreomsorg kr/inv

11 891

12 235

11 741

12 004

11,0

9,7

-

-

0,64

0,69

0,71

0,72

Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB,
kr/inv.

5 720

5 805

5 708

5 844

Nettokostnadsavvikelse LSS %

-10,8

-13,6

-

-

4 604

4 184

4 343

4 507

2 396

1 757

1 944

2 029

984

1 436

731

770

1 029

885

1 343

1 349

43,3

28,3

-

-

Nettokostnadsavvikelse ÄO %

LSS
Andel invånare med insats enligt LSS

Individ- och familjleomsorg
Kostnad IFO kr/inv
varav kostnad barn och ungdomsvård kr/inv
varav kostnad missbruksvård kr/inv
varav Kostnad ekonomiskt bistånd kr/inv
Nettokostnadsavvikelse IFO %
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Den goda
kommunen
med 13 000
invånare
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www.vargarda.se

Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA, Besöksadress: Kungsgatan 45
Telefon, växel: 0322-60 06 00
E-post: kommunen@vargarda.se
Hemsida: www.vargarda.se

