Den goda kommunen med
13 000 invånare 2027

En kortversion av Budget och verksamhetsplan 2018-2020 för Vårgårda kommun

Kortversion av budget och verksamhetsplan 2018-2020 är sammanställd med syfte att på ett
enkelt sätt beskriva de ekonomiska förutsättningarna för kommunen och hur dina skattekronor
används samt beskriva ett framtidsperspektiv.

© Algutstorp Förskola

Visionen om den goda kommunen med 13 000 invånare 2027
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 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.
Utdrag ur visionsberättelsen

’’

Det som mäts blir gjort!

Bengt Hilmersson
Kommunstyrelsens ordförande
Att politiken kan enas om att sätta mål gynnar Vårgårdas utveckling. För mig har
alltid innehållet i politiken varit det viktiga, inte fördelning av pengar. Tydlig målstyrning lyfter arbetet i kommunen och den politiska debatten. Målen utgår från
kommunens vision. Där är skola, miljö, boende och näringsliv fokus.
En lyckad skolgång är väsentligt i hur personer senare lyckas i livet, därför är det
viktigt att tidigt möta eleverna med rätt stöd. Vi spetsar nu till målen för skolan.
Med lokal tillverkning av biogas, ser vi det som självklart att detta är det dominerande
bränslet i kommunens bilar.
Att de som serveras mat har trygga och säkra råvaror är viktigt. Vi fortsätter att
prioritera svenskt och ekologiskt.
Att bli 13 000 invånare år 2027 är ett realistiskt mål. Det ska finnas attraktiva tomter
att bygga på och färdiga detaljplaner. Kommunen har därför startat ett stort arbete
runt Fagrabo och det kan ge plats för över 1 000 nya bostäder.
De demografiska förändringarna är en stor utmaning. En allt större andel av befolkningen
arbetar inte p g a att de blir pensionärer. Andelen invånare över 65 ökar och
det påverkar inte bara ekonomin. Det påverkar också tillgången på kompetens och
det är svårare att hitta personal med rätt kompetenser. Kommunen behöver bli en
mer attraktiv arbetsgivare. För vi har en av de bästa av arbetsuppgifter, nämligen att
serva Vårgårda kommuns befolkning!

Inriktningsmål

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. Läs mer om vision och mål på vår webbplats, www.vargarda.se.

Attraktivt boende

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

Konkurrenskraftigt näringsliv

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

Hållbar miljö

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

Utvecklande skola

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

Vi sätter mål och mäter
hur väl vi lyckas.
Mål- och resultatstyrning är
det verktyg som politiken,
medborgarnas företrädare,
har för att styra verksamheten.
Totalt finns 29 olika
områden som vi målsätter
för kommande år – 20182020. En komplett presentation finns att läsa i dokumentet
Budget och Verksamhetsplan
2018-2020 som du hittar på
www.vargarda.se eller kan
hämta i Vårgårda kommuns
reception.

Några mål och resultat
2016

2017

2018

2019

2020

Antalet invånare i Vårgårda ska bli fler

130

100

135

137

140

Det ska finnas byggklara tomter i Vårgårda kommun

>25

25

>25

>25

>25

Andelen ekologiska livsmedel ska öka (% i kr)

23

30

31

32

33

Matavfall som återvinns genom biologisk behandling
ska öka (andel avfall som återvinns i %)

22

50

52

54

55

Alla elever ska kunna läsa när de slutar årskurs 1 (%)

Nytt

Nytt

100

100

100

Elevernas meritvärde i årskurs 6 ska vara högt

Nytt

210

215

220

>220

Antalet nystartade företag per 1000 invånare ska öka

8,8

6,4

6,5

6,5

6,5

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

8

10

<20

<20

<20

100-lappen
Så här fördelades 100 kronor i kommunens verksamheter 2017
44 kronor -

Utbildning

20 kronor -

Äldreomsorg

15 kronor -

Socialtjänst

7 kronor -

Samhällsbyggnad

5 kronor 		
		

Politisk verksamhet, kommunövergripande (inkl. Räddningstjänst), IT

9 kr - 		
		
		

VIA (vuxenutbildning, integration,
arbetsmarknad) Kultur och Fritid,
Ekonomi, personal och SPU

Det här går pengarna till
Pengar som du betalar i kommunalskatt fördelas över kommunens verksamheter. Det mesta av kommunens pengar går till
att betala löner till anställda i kommunen. Kommunen har även kostnader för inköp av material, exempelvis skolböcker,
mat till skolor, förskolor och äldreboenden, samt för olika tjänster, till exempel hyror, köp av utbildningsplatser och försäkringar. Kommunen betalar dessutom ut bidrag till privatpersoner och föreningar. Kommunen har också kostnader för
de investeringar som har gjorts under tidigare år.

Skatteintäkter
Vårgårda kommuns största intäkter kommer från
kommunalskatt och generella stadsbidrag.
Kommunalskatten i Vårgårda är 21,21 %.
Landstingsskatten i Vårgårda är 11,48 %.
Begravningsskatten i Vårgårda är 0,24%.

Begravningsskatt : 0.24 %

Landstingsskatt : 11.48 %

Vårgårda kommuns invånare betalar totalt 32,93 kronor i
skattesats på varje intjänad hundralapp.

Generella statsbidrag

Kommunal skatt : 21.21 %

Är anslag från staten till kommunerna för att bedriva viss speciallagsreglerad verksamhet eller för att allmänt utjämna ekonomiska skillnader mellan kommunerna i olika delar av landet.
Kommunal skatt

Landstingsskatt

Begravningsskatt

Härifrån kommer pengarna

Till det här används pengarna

Kommunen får det mesta av sina intäkter från skatter och
generella statsbidrag. För 2018 beräknas kommunens skatter och generella statsbidrag bli 623 miljoner kr. Storleken
beror på framförallt på antalet invånare i Vårgårda kommun samt statens utjämningssystem. Förutom skatter får
kommunen in pengar från dem som använder kommunens
tjänster, till exempel de som har barn i förskolan, bor på
kommunens olika äldreboenden eller besöker simhallen.

Det mesta av kommunens pengar går åt till att betala löner
till anställda i kommunen. Kommunen har även kostnader
för inköp av material, exempelvis skolböcker, mat till skolor, förskolor och äldreboenden, samt för olika tjänster, till
exempel hyror, köp av utbildningsplatser och försäkringar.
Kommunen betalar dessutom ut bidrag till privatpersoner
och föreningar. Kommunen har också kostnader för de
investeringar som har gjorts under tidigare år.

meta-chart.com

*Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du även en avgift på 1,21 kr på varje intjänad hundralapp.

Investeringar
Genomförda investeringar
Algutstorps förskola
En ny förskola med totalt 8 avdelningar
färdigställdes hösten 2016.
Total investering: 38 miljoner kronor.

Servicelägenheter Björnen
Nybyggnation av 32 lägenheter med hög
tillgänglighet.
Total investering: 53,6 miljoner kronor.

Ombyggnad/tillbyggnad Fridhem
En om- och tillbyggnad av tidigare förskola till skola.
Total investering: 8,9 miljoner kronor.

Varför måste kommunen gå
med överskott?
En kommun får på ett år inte använda
mer pengar än den får in på året.
Kommunen ska ha ”god ekonomisk
hushållning” i sin verksamhet. Det
betyder att kommunen inte bör använda sin förmögenhet för löpande
verksamhet. För att inte förmögenheten ska urholkas av inflationen
krävs ett visst överskott.
I Vårgårda har kommunfullmäktige
beslutat att överskottet bör uppgå till
2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.
Att budgeten har ett överskott är också viktigt eftersom det finns många
osäkra faktorer i kommunens ekonomi. Det behövs marginaler för att
kunna parera oförutsedda händelser.

Några siffror om ...
Planerade investeringar 2018-2020

Antal invånare

Ny skola F-6

Musikskola

En ny skola F-6 kommer att byggas i Vårgårda centrum under
2018 och 2019. Totalt är investeringen för skolan budgeterad till
138 miljoner kronor. Idrottshall
kommer till med en investeringsbudget på 5 miljoner kronor.

Ny lokal för musikskola planeras och har
i budgeten markerats med särskild prövning, vilket innebär att start och budget
för projektet beslutas av kommunfullmäktige när ärendet är berett.

30 september 2017 var vi 11 437
Vårgårdabor. Medelåldern är 41,5 år
(41,2 för hela Sverige).

Ny demensavdelning

Pendling

Behov av fler demensplatser har identifierats och i budgeten planeras det för
en ny demensavdelning med 10 platser.
Total investeringsbudget till detta projekt
är 9 miljoner kronor.

Bor och arbetar i kommunen - 3 136
Pendlar in i kommunen - 2 069
Pendlar ut från kommunen - 2 625

Bostad

Varför investerar
kommunen?
Vårgårda kommun investerar för att kommuninvånarna ska få tillgång till bra välfärdsservice. Kommunen har som mål att över tid självfinansiera alla investeringar.
Soliditet är ett nyckeltal som visar hur stor andel av kommunens tillgångar som
finansierats med eget kapital. Vårgårda kommuns soliditet är cirka 51 %.

Genomsnittligt pris för hus i Vårgårda
är 1 818 000 kr. (2 772 000 kr. för hela
Sverige). 426 bilar privatägda personbilar per 1000 invånare (375 för hela
Sverige).
*Statistiken är från Statistiska centralbyråns

”kommuner i siffror” från 2016.

Näringsliv

’’

Samarbete är nyckelordet!

Vårgårda är känt för sitt goda företagsklimat. I Vårgårda ska det vara lätt att starta och driva företag. Vårt mål är att alltid kunna
leverera den service företagare behöver i sitt företagande. Center of innovation (COI) hjälper till att erbjuda effektiva lösningar
till företag som vill växa eller utveckla sin verksamhet. Företagande ska ske i ett konkurrenskraftigt klimat där företagarna upplever att alla förutsättningar finns för att lyckas.
Vi har ett stort ansvar att tillsammans med näringslivet skapa förutsättningar för tillväxt och nya
arbetstillfällen i kommunen. En viktig faktor för detta är att företagare känner sig trygga i att
kommunen ger god service och bistår med
snabba handläggningstider.

10

Placering i Svenskt
Näringslivs
ranking 2017

Kontakta COI för ditt företagande!
Johanna Heleander
Näringslivssamordnare
Telefon: 0706-100682
Mail: johanna@coi.se
Besöksadress:
Centrumhuset,
Kungsgatan
447 30 Vårgårda
* Ranking av kommuners företagsklimat görs av Svenskt Näringsliv som är en arbetsgivarorganisation.

Samhällsinformation från Vårgårda kommun

Följ oss på ...
www.vargarda.se

