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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
I en tillväxtkommun som
Vårgårda är
byggnation ett
dominerande
samtalsämne.
Under året som
gick slutfördes
förskolan på
Algutstorp,
Vårgårda kommuns hittills
största investering med åtta
förskoleavdelningar. Rekordet
kommer inte
att bli långlivat,
utan kommer redan 2017 att distanseras av Björnen, 32
lägenheter vid Kullingshemmet som är speciellt avpassade för äldre.
Men redan nu ligger Vårgårda kommun i startgroparna
för ett ännu större projekt i form av en F-6-skola som
ska ersätta både Kesbergs- och Vårbergskolan. Skolan
byggs till att börja med för två paralleller, men ska
vara förberedd för utbyggnad med ytterligare en parallellklass. Kommunen ska vara väl förberedd för den
tillväxt som sker.

tiva bränslen finns nu på marknaden, men vi håller fast
vid att prioritera biogas där vi har lokal produktion. Vi
har infört matavfallsinsamling, med biogaslastbilar som
ett steg på vägen. Även skolskjutsen körs numera på
biogas.
Andelen svenskt kött i kommunens kök fortsätter att
öka och andelen ekologisk mat ska också öka. På detta
område är det viktigt att samverka, och kommunen har
gått med i föreningen Ekokommuner, men idag finns det
många att samverka med. Att bättre miljö och ekonomisk tillväxt går att kombinera blir allt fler medvetna
om.

Boende
Tillväxtmålet att Vårgårda kommun ska bli 13 000
invånare år 2027, gör att fler bostäder måste byggas,
och 2017 kan bli ett rekordår i antal byggda bostäder i kommunen. Målet på 80 nya bostäder kommer
troligen att överskridas med råge, men trycket är stort
ändå. Under 2017 kommer planeringen av Fagrabo att
fortsätta och det gäller att vi har god planering långt i
förväg. Även på industrimark är trycket högt. Försäljningen av tomter på Flygaren har äntligen kommit
igång, så nu behöver kommunen börja planera för nya
industriområden. Ett ökat antal arbetstillfällen sätter ytterligare press på bostadsmarknaden som måste
tacklas.

Näringsliv

Skola
Skolan är högt prioriterad av politiken i Vårgårda, och
efter flera års arbete, ligger nu resurserna i fas med
referenskostnaderna. Men mer behöver göras, och
resultaten som levereras måste förbättras. Därför fortsätter vi nu satsningen på skolan med förbättrad SYV och
PRAO-verksamheten ska igång igen. Mer förebyggande
insatser behövs och vi höjer anslagen till detta. Men det
viktigaste är att vi som politiker är stabila och att satsningen på skolan är långsiktig, för vi kan inte vara nöjda
förrän alla elever getts förutsättningar att utvecklas på
bästa sätt. Här krävs att vi alla i Vårgårda är tydliga med
att ge skolan förtroende och arbetsro, och stöttar den på
alla sätt vi kan.
Vi vill ytterligare utveckla samarbetet mellan vårt framstående näringsliv och skola. Budgeten ger uppdrag till
förvaltningen att titta på hur programmering kan föras
in i utbildningen, jobba med att få fler elever att välja
naturvetenskapliga och tekniska program på gymnasiet,
genom att t ex utnyttja den kompetens Tänk-nik har.

Miljö
Att kommunen ska ha en hållbar utveckling är en självklarhet, och vi fortsätter arbetet utifrån det som politiken
kommit överens om i miljöberedningen. Många alterna-

Under 2016 nådde kommunen sin högsta placering
någonsin i näringslivsrankingen med plats 8 i Sverige
och blev därmed bäst i Västra Götaland. Att hålla i det
goda arbete som pågår är viktigt för att företagen ska
kunna utvecklas så bra som möjligt och därmed hålla
arbetslösheten på en fortsatt låg nivå. Att kommunen
lyckats med mera lokal upphandling under året är
också en framgångsfaktor.

Utmaningar
Slutligen vill jag nämna några utmaningar vi har,
förutom skolresultaten. Vi har många ensamkommande
barn i våra boenden. Allt eftersom de får permanent
uppehållstillstånd och blir äldre behöver de eget boende
och jobb för att komma in i samhället. För dessa personer, och alla andra som finns i utanförskap har vi öppnat
”en-väg-in”-verksamhet där kommunen i samarbete
med andra myndigheter som Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan kan hjälpa till att lotsa rätt.
Ekonomin är en annan utmaning med de stora investeringar vi har framför oss. Även om skatteunderlaget
ökar med ökad befolkning så är utmaningarna stora här.

Bengt Hilmersson
Ordförande i kommunstyrelsen
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Kommunchefen har ordet
Den goda kommunen med
13 000 invånare 2027
Det pågår många aktiviteter i förvaltningen som går ut
på att förverkliga kommunens vision.
Kommunens kvalitetsarbete har under 2016 utvärderats genom en extern granskning med hjälp av SKL:s
Kommunkompassen. Utvärderingen visar tydligt att
Vårgårda kommun har kommit en bra bit på vägen när
det gäller kvalitetsarbetet. Inför det fortsatta arbetet
kommer kommunstyrelsen under senhösten 2016
besluta om prioriterade arbetsområden för verksamhetsåret 2017.
För att ytterligare utveckla kvalitetsarbetet arbetar
förvaltningen med att utveckla arbetet med intern
kontroll, måluppföljning, avvikelser samt synpunktshantering. Dessa olika former för kontrollmoment
utgör tillsammans viktiga delar i kvalitetsarbetet. Att
ständigt se över och utveckla kontrollmomenten och
att kvalitetsarbetet blir förankrat i alla verksamheter är
fundamentalt. Kvalitetsarbetet är av största vikt för att
Vårgårda kommuns tjänster till medborgarna ska vara
av hög kvalitet.
Under 2016 beslutade kommunfullmäktige att en
fördjupad översiktsplanering, FÖP, för Vårgårda tätort
skulle arbetas fram. Vårgårda kommun befinner sig i
ett expansivt läge och det blir allt viktigare med god
framförhållning för att klara av ökande efterfrågan
av tomt- och etableringsmark. Viktiga delar i FÖP
är Centrumutveckling, Fagrabo samt områden kring
E20. Det är glädjande och konstatera att det finns en
stor efterfrågan på bostäder. Flera exploatörer är igång
med att bygga bostäder i tätorten. Utvecklingen på
etableringsområdet Flygaren är mycket positivt och
arbetet med att identifiera nya exploateringsområden
har inletts.

Kultur och Fritid
Hösten 2016 förändrades förvaltningens organisation.
För att skapa ett större fokus på kultur och fritidsfrågorna placerades fritidsgården, biblioteket och badet
under en Kultur- och fritidschef. Ett viktigt uppdrag
som verksamheten fått är att våren 2017 presentera ett
förslag på hur mötesplatsen för våra unga medborgare
ska se ut. I detta dokument finns den nya organisationen beskriven under rubriken ”uppdrag och ansvar”.

Samverkan med Herrljunga
I juni 2014 fattade kommunfullmäktige i de båda
kommunerna Herrljunga och Vårgårda ett gemensamt beslut om att inrätta två gemensamma nämnder.
Vårgårda blev värdkommun för Ekonomi och Personal

och Herrljunga
värdkommun för
växel, telefoni
och IT.
Samverkan har
nu varit igång
i två år och det
görs ett mycket
gott arbete i
verksamheterna.
Fokus under
2017 ska vara
att utveckla det
gemensamma
delarna så att
samverkan blir
så effektiv som
möjligt.

Utmaningar inför planperioden 2017-2019
Skolresultaten har tyvärr försämrats de sista två åren.
De kommande åren måste arbetet med att förbättra
elevernas resultat vara det mest prioriterade utvecklingsområdet i förvaltningen. Detta arbete är av stor
betydelse för vår vision. Arbetet med att ta fram en
handlingsplan pågår och förbättringsarbetet sker 2017
och framåt.
Integration är alltjämt omfattande och ett viktigt
arbete. Alla inblandade har gjort ett fantastiskt arbete
med mottagandet, men den stora utmaningen är nu.
För att förbättra möjligheterna att klara integrationsarbetet har förvaltningens organisation förändrats. Arbetsmarknadsavdelningen och Vuxenutbildningen har
slagits ihop under en chef. Den nya verksamheten går
under arbetsnamnet ”En väg in”. För att lyckas med
integrationen är det nu utbildning, arbete och fritidsaktiviteter som ska vara högst upp på prioriteringslistan.
Det som de närmaste åren genomförs kommer att vara
helt avgörande för hur Vårgårda kommun lyckas med
integrationen.
Bostäder är ytterligare en utmaning för kommunen under planperioden därför att den beslutade visionen så
tydligt talar om en tillväxt. Ett ökat befolkningstal är
inte möjlig utan att fler bostäder produceras. Utvecklingen ser bra ut för 2017 men planeringen för 2018
och 2019 ska prioriteras ytterligare. Kommunens egna
bostadsbolag, den enda aktör kommunen styr över, ska
presentera konkreta projekt för planperioden och de
kommande åren. Den nya bosättningslagen från våren
2016 betyder att ansvaret vilar på kommunen att
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att ta fram bostäder. För 2017 har Länsstyrelsen
bestämt att 50 stycken individer som har uppehållstillstånd ska placeras i Vårgårda.
Infrastruktur är fortsatt en stor utmaning för
Vårgårda kommun. För E20 har de nödvändiga besluten tagits och arbetet är igång. Västra Stambanan är ett
prioriterat arbete då det är viktigt att på alla arenor där
kommunen är med, arbeta för en fortsatt utveckling
av banan för att åtgärda kapacitetsproblemen. Väg 42
är också en viktig fråga då pendlingen mellan Vårgårda och Borås har ökat. I möten på alla nivåer med
Trafikverket är vägens fortsatta prioritering en framtidsfråga för kommunen.
Kostnadsökningen per arbetad timma är ytterligare en
stor utmaning för såväl Vårgårda som för alla kommuner i landet. Under de senaste åren har
löneökningarna varit betydande och kommunerna har
ökat lönerna mer än industrins så kallade ”märke”.
Detta samtidigt som andelen äldre äldre ökar och
trycket på främst förskolan ökar. Sammantaget betyder detta att det arbete som utförs ständigt
måste effektiviseras. Ny teknik kan vara en del i
lösningen samtidigt som diskussionerna på arbetsplatserna blir allt mer nödvändiga om hur processer och
tillvägagångssätt kan utvecklas.
Kommunens medarbetare levererar tjänster och service
med hög kvalitet till dem de är till för, kommunens
invånare. De gör ett fantastiskt arbete som måste uppmärksammas!
Lars Björkqvist
Kommunchef
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Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027

2015 antog kommunfullmäktige Vårgårda kommuns vision. I den ingår en beskrivning av ”den goda kommunen”. Den beskriver det Vårgårda som våra företag, föreningar och medarbetare vill att Vårgårda ska vara.

D

en 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

Hållbar miljö

Konkurrenskraftigt näringsliv

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 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.
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.
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Värdegrund
Kommunen har sedan 2012 en värdegrund som anger hur medarbetarna i förvaltningen ska
förhålla sig i mötet med de människor vi 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 innehåller ett antal begrepp och värdeord som ska styra beteende och agerande
både i planering och det aktiva genomförandet av den kommunala servicen och de insatser
som förmedlas.
Samtliga anställda i Vårgårda kommun ska följa och agera i enlighet med värdegrunden.
Värdegrunden, tillsammans med vision och mål i verksamhetsplanen, anger för medborgarna
vad kommunen står för och ska förverkliga.
Värdegrunden ska ständigt hållas levande i kommunens verksamheter.
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Mål- och resultatstyrning
Mål- och resultatstyrning är det verktyg som politiken, medborgarnas företrädare, har för att styra verksamheten. Utifrån mål och resultatindikatorer bestämmer tjänstemannaorganisationen hur arbetet ska bedrivas.
För att säkerställa att de politiska målen samt att uppdragen nås, tar förvaltningen varje år fram planer där det
tydligt framgår vilka aktiviteter som planeras, hur dessa ska genomföras, vem som ansvarar för aktiviteterna
samt hur och när de ska följas upp.
En aktivitetsplan ger en struktur i arbetet med mål- och resultatstyrning och möjlighet att förbättra kvaliteten
inom övriga strategiskt viktiga områden.
Aktivitetsplaner formuleras från och med 2016 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
För att förtroendevalda ska kunna få vetskap om att
de mål som beslutats kommer att uppnås, sker det
återkommande uppföljning av resultat i verksamheten
tertialvis (30/4, 31/8, 31/12).
Dessa resultat sammanställs så att det går att identifiera
avvikelser, till exempel genom könsuppdelad statistik
för olika grupper. Könsuppdelad statistik syftar till att
synliggöra kvinnors och mäns förutsättningar, livsvillkor och behov.
Nästa steg är att analysera resultaten, söka orsaker till
eventuella resultatavvikelser samt föreslå vad som
måste göras för att förbättra resultaten.
Det är viktigt att upptäcka skillnader inom verksamheten och identifiera vad som behöver förbättras, var och
vad man kan lära av de som lyckats bra. Om möjligt
ska resultaten också jämföras med andra kommuner; hur står sig Vårgårdas resultat i jämförelse med
liknande kommuner, t.ex. genom Kommunen kvalitet i
korthet (KKiK) eller andra nationella jämförelser. Hur
ser resultatet ut över tid, kan man se någon trend bakåt
eller framåt?
De slutsatser och förslag på åtgärder som presenteras
bildar underlag till vilka beslut som måste tas för att
verksamheten ska kunna åstadkomma förbättringar
och utveckling. De utförande verksamheterna arbetar
kontinuerligt med att uppnå de mål som finns och att
genomföra de uppdrag som angivits.
Det är viktigt att resultat och måluppfyllelse diskuteras
löpande under verksamhetsåret och inte enbart blir en
punkt vid tertialuppföljningarna. Så snart som uppgifter om t.ex. betygsstatistik för grundskolan, äldres
uppfattning om hemtjänsten eller biblioteksbesökarens
synpunkter finns tillgängliga behöver de analyseras för
att veta om man arbetar på rätt sätt.
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Mål och strategier 2017-2019
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

2017

Målvärde
2018

2019

100

100

100

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
24

76

Mål 100

Strategi för att nå målet:
Med visionen som utgångspunkt kommer förvaltningen fortsätta att arbeta med att strategiskt knyta ihop olika kompetenser och organisationer i planarbetet och kommunikationsarbetet., såväl externt som internt. Förvaltningen ska också
arbeta vidare med att bygga upp ett stort ambassadörskap hos de personer som redan bor och verkar i vår kommun
inom ramen för Viva Vårgårda.

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

2017

Målvärde
2018

2019

80

80

80

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
62

63

Mål 80

Strategi för att nå målet:
Genom effektiv och säker handläggning granska och stödja inkomna förfrågningar och ansökningar. Intensifiera arbetet
med såväl Fördjupad översiktsplan (FÖP) som detaljplaner, detta för att uppnå en god beredskap/framförhållning.

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

2017

Målvärde
2018

2019

25

25

25

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
>25

25

Mål 25

Strategi för att nå målet:
Förvaltningen behöver i planeringsarbetet tillskapa möjlighet för utbyggnad av erforderlig infrastruktur och service. I
nätverket Team Viva Vårgårda samarbetar förvaltningen med bostadsmarknadens aktörer för att diskutera vilka boendetyper som efterfrågas på den lokala marknaden och hur man tillsammans kan anpassa insatserna utifrån efterfrågan.
Dialog med markägare behöver ske. Under 2017 skall kvarteret ”Kyrkbyn” på Algutstorpsområdet göras klart för tomtförsäljning samtidigt som övriga delar av tätorten och kommunen inventeras så att en bättre överblick över den totala
tomttillgången i kommunen erhålls.
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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.
(tidigare Miljöaktuellt)

2017

Målvärde
2018

2019

100

80

<80

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
172

138

123

Strategi för att nå målet:
Fortsatt 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.

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

2017

Målvärde
2018

2019

30

31

32

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
24

25

Mål 29

Strategi för att nå målet:
Se till att livsmedelsupphandlingar innehåller ett varierat utbud av ekologiska varor för att därmed kunna öka andelen
ekologiska varor. Säkerställa att de verksamheter som köper livsmedel har de förutsättningar som krävs för att ekologiska
livsmedel väljs vid inköp. I vissa fall väljs närproducerat/svenskt framför ekologiskt. Strategin är att välja de livsmedel som
ger stora kvantiteter, men till ett försvarbart pris. Skola/barnomsorg prioriteras, vilket gör att äldreomsorgens kök inte
ökar andelen lika snabbt. LSS- och HVB-boendena strävar efter att öka inköpen av ekologiska livmedel utifrån en tidigare
låg nivå. Ökningen får ske i samklang med tillgänglig budget.

Mål 6 - Andelen gasbilar i förvaltningen ska öka
Mätmetod
Andelen (%) gasbilar av det totala antalet bilar i förvaltningen
och kommunens bolag.

2017

Målvärde
2018

2019

55

57

59

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
36

41

Mål 50

Strategi för att nå målet:
Fortsatt arbete med att vid nyanskaffning konsekvent välja gasfordon i de fall som verksamhetens art medger detta.
Förvaltningen behöver också se över behovet av och få ner andelen fyrhjulsdrivna fordon i verksamheterna.
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Mål 7 - Matavfall som återvinns genom biologisk behandling ska öka
Mätmetod
Andelen (%) av uppkommet
matavfall som återvinns genom
biologisk behandling.

2017

Målvärde
2018

2019

50

60

>60

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
Nytt mål
2015

20

Mål 25

Strategi för att nå målet:
Alla abonnenter har under 2016 erbjudits insamling av matavfall. Fortsatt stora informationsinsatser internt och externt
kring både insamling av matavfall och källsortering i övrigt kan bidra till bra resultat för målen 4 och 7 samt ge en stor
miljövinst.

Mål 8 - Andelen svenskt kött i kommunala måltider ska öka
Mätmetod
Andel (%) svenskt kött, mätt i
kronor
OBS! Andelen svenskt kött av den
mängd som serveras

2017

Målvärde
2018

2019

92

94

>94

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
-

Nytt mål
2016

Mål 90

Strategi för att nå målet:
Säkerställa att de verksamheter som köper in livsmedel har de förutsättningar som krävs för att svenskt kött väljs vid
inköp av kött. Det kött som avses i statistiken är färskt kött och chark. Det frysta köttet som köps in är till stor del svenskt,
t.ex. serveras alltid svensk kyckling och färs, men det visas alltså inte i statistiken. När det gäller halvfabrikat så är målet
att de produkter som är med på livsmedelsavtalet ska innehålla svenskt kött men där är förvaltningen inte helt framme
än.
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Målområde Utvecklande skola
Inriktning
Kunskapsmålen ska vara i centrum så den
enskilde eleven når den nivå som är möjlig
att uppnå utifrån de egna förutsättningarna.

Mål 9 - Vårdnadshavarnas syn på förskolan ska vara god (trygghet,
stöd, stimulans)
Mätmetod
Enkät till vårdnadshavare. Genomsnitt av andelen vårdnadshavare (%) som på en fyrgradig
skala svarat instämmer helt och
hållet och stämmer ganska bra
(positiva svar) på de gemensamma enkätfrågorna om förskolan

2017

Målvärde
2018

2019

>80

>80

>80

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
-

-

Nytt mål
2017

Strategi för att nå målet:
Förskolans verksamhet ska utgå från en helhetssyn på barnen och barnens behov och ska utformas så att omsorg,
utveckling och lärande bildar en helhet. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet och barnet ska så långt som
möjligt få uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem.
Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som
deltar.
I samarbete med hemmen ska förskolan skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas rikt och mångsidigt. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten.

Mål 10 - I SKL:S Öppna jämförelser för Skola ska Vårgårda placera sig
bland de bästa kommunerna i landet
Mätmetod
Placering i SKL:s Öppna jämförelser för Skola.

2017

Målvärde
2018

2019

<65

<60

<60

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
89

79

238

Strategi för att nå målet:
Genom ett strukturerat och lärarlett arbetssätt skapas studiero och trygghet så att alla barn och elever utvecklas så långt
som möjligt. Ett aktivt och medvetet arbete med att öka närvaron från förskoleklass och genom hela grundskolan och
grundsärskolan ligger till grund för arbetet med ökad måluppfyllelse. Alla barn och elever ska ges anpassningar, särskilt
stöd och stimulans så att de når grundskolans och grundsärskolans kunskapskrav. Fritidshemmen ska vara ett komplement till skolan.
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Mål 11 - Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 ska
vara god (Folkhälsomål)
Mätmetod
Enkät från SKL. Genomsnitt av
andelen elever (%) som på en
fyragradig skala svarat instämmer helt och hållet och stämmer
ganska bra (positiva svar) på de
gemensamma enkätfrågorna
om elevernas syn på skolan och
undervisningen.

2017

Målvärde
2018

2019

>85

>85

>85

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
80

70

69

Strategi för att nå målet:
Det är förskolans, grundskolans och grundsärskolans ansvar att barn och elever lyckas. Genom att analysera resultat från
elevenkäterna i åk 5 och 8, dra slutsatser för att komma med åtgärder baserade på forskning och beprövad erfarenhet
som implementeras i alla dessa utbildningsformer.

Mål 12 - Alla elever ska kunna läsa när de slutar årskurs 2
Mätmetod
Andelen elever i % i årskurs 2
som kan läsa i enlighet med
fastställd nivå.

2017

Målvärde
2018

2019

85

90

90

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
Uppgift
saknas

Uppgift
saknas

Nytt mål
2016

Strategi för att nå målet:
Skapa språkstimulerande miljöer i förskola och förskoleklass för att väcka lust och nyfikenhet för språk och läsning.
Skolverkets bedömningsstöd används från årskurs 1 och utvärderas på individ-, grupp- , skol- och kommunnivå. 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 13 - Elevernas meritvärde i årskurs 9 ska vara högt
Mätmetod
Meritvärdet i grundskolan i
årskurs 9.

2017

Målvärde
2018

2019

230

235

240

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
218

210 (17
ämnen)
(203 16
ämnen)

211

Strategi för att nå målet:
Genom ett strukturerat och lärarlett arbetssätt skapas studiero och trygghet så att alla barn och elever utvecklas så långt
som möjligt. Ett aktivt och medvetet arbete med att öka närvaron från förskoleklass och genom hela grundskolan och
grundsärskolan ligger till grund för arbetet med ökad måluppfyllelse. Alla barn och elever ska ges anpassningar, särskilt
stöd och stimulans så att de når grundskolans och grundsärskolans kunskapskrav. Fritidshemmen ska vara ett komplement till skolan. En fördjupad analys av elevernas resultat har genomförts och utgör underlag för en strategi för ökad
måluppfyllelse.
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Mål 14 - Eleverna i Vårgårdas grundskolor ska vara behöriga till ett
nationellt program på gymnasieskolan (Folkhälsomål)
Mätmetod
Andelen elever (%) i grundskolan som är behöriga till ett
nationellt program på gymnasieskolan.

2017

Målvärde
2018

2019

Ska öka

Ska öka

100

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
88,5

77,9

81,1

Strategi för att nå målet:
Genom ett strukturerat och lärarlett arbetssätt skapas studiero och trygghet så att alla barn och elever utvecklas så långt
som möjligt. Ett aktivt och medvetet arbete med att öka närvaron från förskoleklass och genom hela grundskolan och
grundsärskolan ligger till grund för arbetet med ökad måluppfyllelse. Alla barn och elever ska ges anpassningar, särskilt
stöd och stimulans så att de når grundskolans och grundsärskolans kunskapskrav. Fritidshemmen ska vara ett komplement till skolan. En fördjupad analys av elevernas resultat har genomförts och utgör underlag för en strategi för ökad
måluppfyllelse.

Mål 15 - 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)

2017

Målvärde
2018

2019

Ska öka

Ska öka

100

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
Annan
mätmetod

73

Mål ska
öka

Strategi för att nå målet:
Analyser av resultat och klimatundersökningar ligger till grund för det fortsatta arbetet med ökad måluppfyllelse. Arbeta
med att öka måluppfyllelsen i de inledande kurserna i engelska och svenska, framför allt på yrkesprogrammen.
Säkerställa att skolans elevhälsorutiner efterföljs på hela skolan. Elevernas resultat och skolfrånvaro följs upp på programteamsträffar för att kunna lyfta ärenden vidare i ett tidigt skede.
Fokus för läsåret 2016/17 är integration, Läslyftet, studieteknik/strategier, utvecklande undervisning, Arbetsplatsförlagt
lärander-utveckling och kartläggning av nyanländas kunskaper.
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Målområde Konkurrenskraftigt
näringsliv
Inriktning
Vårgårda ska ha ett gott näringslivsklimat
och fler företag och branscher ska etablera
sig i kommunen.

Mål 16 - Vårgårda ska vara bland de 20 bästa kommunerna i Sverige
på företagsklimat
Mätmetod
Placering i Svenskt Näringslivs
företagsranking.

2017

Målvärde
2018

2019

<20

<20

<20

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
13

11

8

Strategi för att nå målet:
Detta mål är ett sammansatt betyg på hur god service kommunens tjänstemän håller gentemot företag samtidigt som
det även väger in yttre faktorer som infrastruktur, andel människor i arbete osv. Strategierna för 2017 är att fortsätta att
regelbundet genomföra företagsbesök, fortsätta att arbeta med skola-arbetsliv för en mer arbetslivsorienterad utbildning, arbeta vidare med företagsrelaterade utbildningar samt arbeta mer aktivt med företagande.

Mål 17 - Antalet nystartade företag per 1000 invånare ska öka
Mätmetod
Antalet nystartade företag per
1000 invånare.

2017

Målvärde
2018

2019

6,4

6,5

6,5

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
3,8

4,8

Mål 6,3

Strategi för att nå målet:
Förvaltningen har en relativt liten möjlighet att påverka utfallet för detta mål då resultatet inte är direkt kopplat till den
verksamhet som kommunen bedriver. Det finns många faktorer som påverkar resultatet som inte kommunen styr över.
Strategin är att fortsätta att erbjuda starta eget-kurser tillsammans med Fokus Herrljunga, fortsätta att erbjuda drop-in
kvällar kring nyföretagande samt att starta upp med att erbjuda alla SFI-elever information om att starta eget företag på
deras modersmål.

Mål 18 - Flygaren ska vara ett attraktivt företagsområde i Västsverige
Mätmetod
Antal nya företag som etablerar
sig på Flygaren per år.

2017

Målvärde
2018

2019

2

2

2

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
0

0

Mål 2

Strategi för att nå målet:
Fortsätta arbetet med en etableringsgrupp bestående av Kommunstyrelsens ordförande, representanter från förvaltningen samt COI, samordna intressenter till etableringsmark med byggföretag, samordna intressenter av att hyra företagslokaler med byggföretag, jobba aktivt med befintliga köpare av etableringsmark så att de fortsatt är nöjda med servicen.
Uppdatera informationen på kommunens hemsida.
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Målområde Omsorg
Inriktning
Alla som har ett vårdbehov ska ha god tillgång till vård och omsorg, känna sig trygga
och ha möjlighet att leva ett självständigt liv.

Mål 19 - Brukarna ska ha en positiv helhetsbedömning av sin insats
inom hemtjänsten
Mätmetod
Andel brukare i % som har en
positiv helhetsbedömning av
sina hemtjänstinsatser.

2017

Målvärde
2018

2019

91

91

91

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
89

92

90

Strategi för att nå målet:
Verksamheten arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet på en strategisk nivå utifrån brukarundersökningar, internkontroll och synpunkter för att förbättra kvaliteten. Viktigt framöver är att arbeta utifrån arbetssättet Individens behov i
centrum (IBIC).

Mål 20 - Brukarna ska ha en positiv helhetsbedömning av sin insats inom
särskilt boende
Mätmetod
Andel brukare i % som har en
positiv helhetsbedömning inom
särskilt boende.

2017

Målvärde
2018

2019

89

89

89

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
88

90

76

Strategi för att nå målet:
Verksamheten arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet på en strategisk nivå utifrån brukarundersökningar, internkontroll och synpunkter för att förbättra kvalitén. Viktigt framöver är att arbeta utifrån arbetssättet Individens behov i
centrum (IBIC)

Mål 21- Brukare ska ha en positiv helhetsbedömning av sin gruppbostad/servicebostad
Mätmetod
Andel brukare i % som har en
positiv helhetsbedömning av
sin gruppbostad/servicebostad

2017

Målvärde
2018

2019

82

83

84

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
81

90

Mål 82

Strategi för att nå målet:
Ett aktivt brukarfokus och brukarmedverkan där individens behov tillgodoses i allra största utsträckning. Aktuella
genomförandeplaner som regelbundet följs upp tillsammans med brukaren och dess företrädare. Den årliga brukarenkäten och dess analys är också viktigt redskap där brukarens situation belyses ur olika perspektiv. Aktivt arbeta för att en
boendekarriär kan bli möjlig om behov och förutsättningar ändras.
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Mål 22 - Brukare ska ha en positiv helhetsbedömning av sin dagliga
verksamhet
Mätmetod
Andel brukare i % som har en
positiv helhetsbedömning av
sin dagliga verksamhet.

2017

Målvärde
2018

2019

82

83

84

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
87

73

Mål 82

Strategi för att nå målet:
Vidareutveckla metoder avseende bemötande och kommunikation på enheten i syfte att ge deltagarna mesta möjliga
redskap för att aktivt kunna påverka sin dagliga verksamhet. Konsekvent arbeta med att följa upp och revidera genomförandeplaner i syfte att öka den enskildes medbestämmande.
Utveckla arbetslika aktiviteter i nya miljöer som utmanar deltagarna och leder till nya erfarenheter och färdigheter. Alltid
ha siktet på att hitta arbete så nära den reguljära arbetsmarknaden det går.
Den årliga brukarenkäten och dess analys är också viktigt redskap där brukarens situation belyses ur olika perspektiv.

Mål 23 - Medarbetare inom verksamheterna ska som lägst ha
adekvat utbildning
Mätmetod
Andelen medarbetare i % inom
verksamheterna som har adekvat utbildning.

2017

Målvärde
2018

2019

90

90

90

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
-

88

Mål 88

Strategi för att nå målet:
Om statliga medel finns är strategin att fortsätta erbjuda medarbetare med lägre kompetens validering och utbildning.
Utveckla rekryteringsarbetet avseende timvikarier till bemanningsenheten genom att bland annat uppmuntra till utbildning. Ge möjlighet för personal att delta i uppdragsutbildning. Dialog om kompetensutveckling på medarbetarsamtal,
stimulera personal att vidareutbilda sig genom möjlighet till tjänstledighet.

Mål 24 - Antalet unga (18-29 år) med ekonomiskt bistånd ska minska
Mätmetod
Antalet unga med ekonomiskt
bistånd/månad

2017

Målvärde
2018

2019

38

36

34

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
-

Nytt mål
2016

Mål 40

Strategi för att nå målet:
Skapa förutsättningar för att handläggare får mer tid att aktivt arbeta med klienten. Genom att fortsätta utveckla samarbetet med ”En väg in” ska klienten nå arbete/praktik/sysselsättning eller studier snabbare än idag.
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Mål 25 - Fler personer i Vårgårda ska ut i arbete eller utbildning
Mätmetod
2017

Målvärde
2018

2019

10

11

11

- påbörjat utbildning

6

7

7

- fått extern praktikplats

17

19

19

Mål 15

Andel som i % som upplevt
positiva förändringar av livssituation samt kommit närmare
arbetsmarknaden

87

88

88

Mål 85

Antal personer på arbetsmarknadsavdelningen (AMA) som
under året:
- Fått arbete

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
Mål 9
-

Nytt mål
2016

Mål 5

Strategi för att nå målet:
Uppstart av handläggarteam, i första hand kring åldern 16-24 år, men i förlängningen även för fler åldrar och målgrupper. Tät samverkan mellan utbildning, arbetsmarknad, socialtjänst och Arbetsförmedling är en målsättning.
Utveckla arbetet med att klargöra arbetsförutsättningar inom Arbetsmarknadsenheten och utveckla AMA:s uppdrag.
Ytterligare utveckla samverkan integration/arbetsmarknad/flyktingmottagning med målet att korta ledtider mot arbete
och studier.
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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 26 - Andelen ofrivilligt deltidsanställda ska minska i syfte att
höja andelen heltidsanställda
Mätmetod
Andel heltidsanställda i %.

2017

Målvärde
2018

2019

>65

>65

>65

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
Ny mätmetod
2015

58

Mål 65

Strategi för att nå målet:
Personalavdelningen avsätter 50 % HR-specialist för Vårgårda och Herrljunga kommun att under ett treårigt projekt
arbeta i enlighet med centralt avtal 2016-2019 vilket innebär att under perioden arbeta fram plan för att öka andelen
heltidsanställda i kommunen – heltid som norm.

Mål 27 - Sjukfrånvaron ska vara låg (Folkhälsomål)
Mätmetod
Sjukfrånvaro i % av arbetstid.

2017

Målvärde
2018

2019

<5

<5

<5

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
5,7

6,2

Mål <4,9

Strategi för att nå målet:
Personalavdelningen avsätter 50 % HR-specialist för Vårgårda och Herrljunga kommun att under ett treårigt projekt arbeta utifrån en strategisk plan för minskad sjukfrånvaro. Projektet är inriktat på ett ökat samarbete med Försäkringskassa,
sjukskrivande enhet och verksamhetsansvariga i kommunen. Projektansvarig HR-specialist samordnar projektet utifrån
plan.

Mål 28 - Politiska ärenden ska jämställdhetsanalyseras (Folkhälsomål)
Mätmetod
Andelen politiska ärenden (%)
som jämställdhetsanalyseras.

2017

Målvärde
2018

2019

100

100

100

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
11

44

Mål 100

Strategi för att nå målet:
För att analysen ska säkerställa att lagen efterföljs och att kvinnor, män, flickor och pojkar garanteras likvärdig service
och en rättvis fördelning av resurser behöver kvaliteten på analyserna öka. Kommunchefens stab för Strategisk planering och utveckling, SPU planerar att ordna en utbildning för de handläggare som skriver tjänsteärenden för att tydliggöra syfte och hur en jämställdhetsanalys ska skrivas. Det är också viktigt att lyfta fram goda exempel på analyser.
Ett flertal ärenden kan aldrig bli föremål för analys, därför har förvaltningen nu tagit bort dessa från mätningen. Med
hjälp av analyserna kommer jämställdhet kunna integreras i politiska beslut.

Sid. 23

Budget och verksamhetsplan 2017-2019

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 29 - Det ekonomiska resultatet i Vårgårda kommun ska under
åren i snitt vara > 2% av skatteintäkterna
Mätmetod
Resultatet (%) i förhållande till
skatteintäkter.

2017

Målvärde
2018

2019

2,3

2,3

2,3

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
1,3

1,9 (baserad på
senaste
fem åren)

Mål 2,2

Strategi för att nå målet:
Att förvaltningens kostnader hålls inom budgeterad nivå är en grundförutsättning för att kommunens resultat ska nå 2,3
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Mål 30 - Nettoinvesteringarna ska under budgetperioden finansieras
med egna medel (Självfinansieringsgraden ska vara god)
Mätmetod
Resultat + avskrivningar (%) i
förhållande till investeringsutgifter.

2017

Målvärde
2018

2019

126

140

205

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
116

68,1

Mål 48

Strategi för att nå målet:
Kommunens budgeterade mål är att 126 procent av gjorda investeringar skall självfinansieras. Detta förutsätter att kommunens resultat uppgår till budgeterad nivå (13,8 Mnkr) och att investeringsutgifterna inte överstiger budgeterad nivå
(32,3 mnkr).

Mål 31 - Soliditeten (eget kapital i förhållande till balansomslutning)
ska minst uppgå till budgeterad nivå
Mätmetod
Eget kapital (%) i förhållande till
balansomslutning.

2017

Målvärde
2018

2019

50,7

53,1

56,5

Utfall tidigare år
2014
2015
2016
59,6

55,7

Mål 51,2

Strategi för att nå målet:
Målet om en soliditet om 50,7 procent förutsätter att kommunens egna kapital ökar med årets budgeterade resultat (13,8
Mnkr) samt att balansomslutningen inte överstiger budgeterad nivå (591,6 Mnkr).
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Uppdrag 2017
Uppdrag ges i Budget och verksamhetsplan när förvaltningen ska genomföra utredningsuppdrag eller aktiviteter under angiven tidsram. I Budget och verksamhetsplan för 2017-2019 finns tre uppdrag till förvaltningen
angivna.
• Att utreda hur programmering kan implementeras som en del i den ordinarie teknikundervisningen i grundskolans åk 1-9.
Eleverna ska utveckla kunskap om de mest använda programmeringsspråken, deras tillämpningar och
användningsområden samt om traditioner och nya trender i utvecklingen av programmeringsspråk.
• Ta fram en plan som syftar till att utveckla elevernas intresse för naturvetenskap och teknik i grundskolan
så att fler elever väljer att söka program med teknisk inriktning på gymnasiet.
• Utöka Tänkniks uppdrag till att även omfatta åk 7-9.

Befolkningsutveckling
Kommunens vision, som sträcker sig fram till år
2027, har ett tydligt fokus på befolkningstillväxt. Men
den viktigaste förutsättningen för ökad befolkning är
att nya bostäder produceras.
Kommunfullmäktige har antagit flera detaljplaner i
tätorten för att skapa möjligheter för byggande av nya
bostäder inom kvarteren Kajan, Sidensvansen och
Klockarebolet samt området mellan kvarteren Ringblomman och Violen.
Byggnation pågår i kvarteren Algutstorp, Ryttmästaren och Björnen och försäljning pågår för bostäder i
delar av Algutstorp och Klockarebolet. Sammantaget
pågår byggnation för 117 lägenheter som säkerställer
tillväxtmål för 2017 och delvis 2018.
Förberedande planering pågår för områdena Hallaberget och kvarteret Bryggaren. Området Fagrabo är i
tidig planering.

30 september 2016 till 11 248 personer. Prognosen
över befolkningsutvecklingen t.o.m. 2019 innebär en
ökning med 564 personer jämfört med 31/12 2015.
Beräkningen utgår från SCB:s befolkningsprognos
daterad mars 2016. Antal förväntat födda år 2016 är
39 fler än SCB-prognos. Denna ökning ingår inte i
budget för 2017-2019 utan denna baseras enbart på
SCB-prognos.

Befolkningsutveckling i
åldersgrupper
Mellan åren 2015-2019 kommer de största förändringarna att ske i grupperna 65-89 år samt i gruppen
13-15 år. Grupperna 65-89 kommer att öka med 191
personer eller med 8,8 procent. Antalet nyfödda kommer successivt att öka under perioden och särskilt
intressant blir att följa denna grupp med hänvisning
till ökningen 2016 jämfört med SCB-prognos.

Prognos t.o.m. 2019
Vårgårda kommun har sedan 2005 ökat invånarantalet med 452 personer. Befolkningen uppgick den

Befolkningsutveckling i åldersgrupper

Källa: SCB prognos mars 2016 för budget 2017-2019, Förvaltningens bedömning prognos 2016

Utfall Prognos
2015
2016

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

126
668
971
382
415
6324
1741
433
105
11 165

170
680
1007
395
420
6300
1768
434
101
11 275

Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

134
696
1014
398
385
6453
1816
449
98
11 442

140
709
1011
409
406
6483
1856
470
98
11 581

143
726
1004
443
405
6548
1867
498
95
11 729
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Förändring
procent
antal
13,5
8,6
3,4
16,0
-2,4
3,5
7,2
15;0
-9,5
5

17
58
33
61
-10
224
126
65
-10
564
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Samhällsekonomisk utveckling
Innehållet i detta avsnitt är hämtat från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) publikation Ekonomirapporten – om kommunernas och landstingens ekonomi som publicerades i oktober 2016.
Den svenska ekonomin har i år nått konjunkturell
balans och konjunkturen fortsätter stärkas in i nästa
år. Det innebär ökningstal för BNP, sysselsättning och
skatteunderlag som är starkare än normalt. På längre
sikt ser det inte lika ljust ut. Kostnaderna för kommunernas och landstingens verksamhet växer från
och med 2017 snabbare än skatteunderlaget. I SKL:s
kalkyl för 2018–2020 hålls den kommunala sektorns
resultat på 1 procent av skatter och bidrag genom att
låta kommunalskatten stiga i betydande grad. För
hushållens del blir resultatet vikande reala inkomster
per invånare. Statens finansiella sparande fortsätter
samtidigt att förbättras och 2020 beräknas den offentliga sektorns samlade finansiella sparande motsvara 1
procent av BNP. Det ger ett visst utrymme för överföringar från staten till kommunsektorn.

Mot konjunkturell balans
Den svenska ekonomin har under de senaste två åren
utvecklats väl, med en snabbt stigande produktion och
sysselsättning parallellt med en vikande arbetslöshet.
Ekonomin har därmed återhämtat det fall i resursutnyttjandet som skedde i samband med finanskrisens
utbrott hösten 2008. Konjunkturläget idag kan beskrivas vara i konjunkturell balans.
Den sammantagna utvecklingen under denna åtta
år långa lågkonjunktur skiljer sig på flera sätt från
tidigare perioder av lågt resursutnyttjande. Tillväxten
i omvärlden har varit osedvanligt svag, vilket inneburit att också utvecklingen av svensk export har varit
dämpad. Inhemsk efterfrågan har därmed kommit att
spelat en större roll för återhämtningen än vad som
vanligtvis brukar vara fallet. En annan skillnad mot
tidigare lågkonjunkturer är produktivitetens svaga
utveckling. Tillväxten i svensk ekonomi har under de
senaste åren i högre grad än tidigare baserats på en
ökad sysselsättning. Trots långsam produktivitetstillväxt har inflationen varit låg. Sjunkande räntor och en
svagare utveckling av råvaru- och energipriser är två
orsaker till detta, men också lönerna har ökat mindre
än normalt. Svag löneutveckling men samtidigt svag
prisutveckling har inneburit att reallönerna utvecklats
ungefär som tidigare. Och detta alltså trots en betydligt långsammare produktivitetsutveckling. Den svaga
utvecklingen av produktiviteten är Sverige inte ensamt
om. Även i andra länder har produktivitetens utveckling försvagats, vilket inneburit att BNP överlag har
utvecklats väsentligt långsammare än tidigare.

Inhemsk efterfrågan stärker
konjunkturen
Den svenska exportens förhållandevis klena utveckling

mellan 2008–2016 beror i huvudsak på en relativt svag
ekonomisk utveckling i vår omvärld. I de länder med
störst betydelse som mottagare av svensk export växte
BNP i genomsnitt med endast 1,1 procent årligen mellan 2008 och 2016, vilket kan jämföras med genomsnittlig årlig tillväxt på 2,4 procent mellan 2000 och
2008.

Det är mycket tack vare utvecklingen av inhemsk
efterfrågan som svensk ekonomi har tagit sig upp ur
den lågkonjunktur som följde på finanskrisen. Särskilt
under de två senaste åren har inhemsk efterfrågan
ökat mycket snabbt (2,9 respektive 4,0 procent 2014
och 2015). Ökningstalen är en bra bit över historiskt
genomsnitt och i år beräknas inhemsk efterfrågan växa
ytterligare något snabbare. De senaste årens kraftfulla
utveckling av inhemsk efterfrågan sammanhänger till
stor del med snabbt växande investeringar. Inte minst
byggnadsinvesteringarna och däribland bostadsinvesteringarna har ökat mycket snabbt. I år och nästa år beräknas också kommunsektorns investeringar öka rejält.
Den inhemska efterfrågan har under senare tid också
drivits på av en ytterligt stark utveckling av offentlig
konsumtion. Såväl statlig som kommunal konsumtion ökar kraftigt, inte minst i år, till följd av det stora
antalet asylsökande.

Svensk ekonomi åren 20182020
Efter en åtta år lång lågkonjunktur har den svenska
ekonomin i år nått konjunkturell balans. En fortsatt
snabb utveckling av inhemsk efterfrågan gör att
konjunkturen förstärks ytterligare och den svenska
ekonomin glider in i ett tillstånd av allt knappare
resurser med tilltagande pris- och löneinflation som
följd. För åren 2018–2020 har ingen egentlig prognos
gjorts. Bedömningen för dessa år utgår i stället från
antagandet om att den svenska ekonomin efter en kortare period av högkonjunktur återgår till konjunkturell
balans. Det gör att tillväxttalen för BNP åren 2018–
2020 blir väsentligt lägre jämfört med åren 2015–2017
då konjunkturläget stadigt förbättrades. Utvecklingen
åren 2018–2020 ligger mer i linje med hur BNP har
utvecklats historiskt.
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Tabell: Försörjningsbalans
Procentuell förändring i fasta
priser

2015

2016

2017

2018

2019

2020

BNP

4,1

3,4

2,4

2,0

1,8

2,1

Import

5,5

5,3

3,6

3,6

3,3

3,7

Hushållens konsumtion

2,7

2,5

2,8

2,7

2,0

2,1

Offentlig konsumtion

2,5

3,8

1,4

0,9

1,3

2,6

Stat

2,2

4,7

-0,2

0,3

1,0

1,9

Kommuner

2,6

3,5

2,0

1,1

1,4

2,6

Fasta bruttoinvesteringar

7,2

7,7

4,8

3,2

2,4

1,7

Lagerinvesteringar

0,3

0,0

-0,4

-0,1

0,0

0,1

Export

5,7

3,7

3,0

3,1

3,0

3,3

Summa användning

4,5

4,0

2,7

2,5

2,3

2,6

BNP kalenderkorrigerad

3,9

3,2

2,6

2,1

1,8

1,8

Efter årets starka uppgång i offentlig konsumtion blir ökningstalen framöver mer dämpade. Uppbromsningen
åren 2017–2019 beror till stor del på en nedgång i antalet asylsökande. I förhållande till BNP fortsätter dock den
offentliga konsumtionen att växa förhållandevis snabbt och inte minst då den kommunala konsumtionen. Kommunsektorns kostnader växer också snabbare än skatteunderlaget. I SKL:s kalkyl för 2018-2020 hålls den kommunala sektorns resultat på 1 procent av skatter och bidrag genom att låta kommunalskatten stiga. SKL räknar i
kalkylen med att kommunernas och landstingens skatter höjs med drygt 2 kronor åren 2018–2020. Dessa omfattande skattehöjningar tillsammans med en svagare utveckling på arbetsmarknaden gör att tillväxten i hushållens
inkomster blir starkt begränsad dessa år. I reala termer och räknat per invånare minskar de.

Kommunernas ekonomi

kostnaderna ökar påtagligt för förskola, grundskola,
vuxenutbildning och försörjningsstöd.

Kommunernas resultat för 2015 uppgick till 15 miljarder. Det är ett resultat som ligger en bra bit över
sektorns tumregel för god ekonomisk hushållning.
Genom det starka demografiska trycket 2016–2017,
ökade pensionskostnader och bromsad skatteunderlagsutveckling 2018–2020 menar SKL att det ändå
krävs åtgärder i som motsvarar en skattehöjning på
1,30 kronor 2020, för att klara ett resultat på 1 procent
av skatter och generella statsbidrag. En skattehöjning
på den nivån är inte trolig, utan SKL räknar med att
kommunerna kommer att genomföra effektiviseringar
för att klara delar av betinget.
Ekonomicheferna i kommunerna har fått frågan om
vilka verksamheter som hittills under 2016 har ökat/
minskat »påtagligt« jämfört med utfallet 2015.
Två av tre kommuner svarar att de haft påtagliga kostnadsökningar i en eller flera verksamheter. Få kommuner pekar på verksamheter med kraftiga kostnadsminskningar.
Försörjningsstödet är den verksamhet som flest kommuner angett uppvisar påtagliga kostnadsminskningar.
Andelen kommuner är dock bara 6 procent.
De tio kommuner som tagit emot relativt sett flest
flyktingar uppger i betydligt större utsträckning att

Investeringar – en utmaning
Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en längre tid. I löpande priser
har de ökat från 72 miljarder kronor år 2007 till 105
miljarder år 2015 (45 procent). Kommunernas och
kommunkoncernernas investeringar är på ungefär
samma nivå 2015 som 2014. I de kommunala budgeterna planeras dock för en klart högre investeringsnivå
de kommande två åren. De kommunala bolagen svarar
för den större delen av kommunernas investeringar.
Investeringsnivån kommer troligen att fortsätta öka
under de kommande åren. Detta beror bland annat på
att många av de bostäder och verksamhetsfastigheter
som byggdes under 1960- och 1970-talen behöver renoveras eller ersättas av nya enheter. En annan förklaring är att Sveriges befolkning ökar snabbt samtidigt
som urbaniseringen tilltar. En ökad investeringsvolym
innebär både ökade avskrivningar och ökade driftskostnader som kommer att ta ett allt större utrymme i
kommunens driftbudget.
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Planeringsförutsättningar inför budget
2017-2019
Skattesatsen

Personalsociala kostnader

Skattesatsen uppgår till 21,21 kronor för hela budgetperioden. Detta innebär oförändrad skattesats jämfört
med 2016.

PO-pålägget är i budgeten beräknat till SKL:s rekommenderade nivå: 38,46 % av lönesumman.

Skatteintäkter
Skatteintäkter för åren 2017- 2019 är baserad på SKL:s
skatteprognos publicerad 28 april och korrigerad för
att ledningsgruppen gör bedömningen att SKL:s befolkningsprognos om 138 invånare är för optimistisk.
Budgeten beräknar en ökning med 60 invånare.
I skatteintäkter och generella statsbidrag ingår Regeringens aviserade extra statsbidrag till kommuner och
landsting med 6 187 tkr för planperioden. I budgetförutsättningarna i april är regeringens beräkning prel.
9,6 mnkr till vårgårda

Befolkningsutveckling
SCB har lämnat en befolkningsprognos för Vårgårda
kommun mars 2016. De antal uppgifter som här är
framtagna ligger till grund för beräkning av volymförändringar inom utbildningen och äldreomsorgen.

Löne- och prisindex för
kommunal verksamhet:
Lönerevidering för 2017 är satt till 2,2 %. För ökade
kostnader för förmånsbestämd ålderspension avsätts
0,4 %.
Övriga intäkter och kostnader räknas upp med 2,0 %
vilket är 0,4 %-enheter lägre än den nivå som SKL
rekommenderar för prisindex i kommunal verksamhet
(PKV)

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

Avskrivnings- och kapitalkostnader
Beräkningarna baserar sig på investeringsutfallet 2015,
budgeterade investeringar 2016 vilket även omfattar förslag till ombudgeteringar från 2015 samt det
investeringsförslag som förvaltningen tagit fram för
åren 2017 - 2019.
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Ekonomisk analys
Utifrån 2017 års budgeterade resultat- och balansräkning samt investeringsbudget lämnas här en kortfattad ekonomisk analys vilken utgår från fyra ekonomiska perspektiv enligt bilden nedan.

Vilken balans har kommunen mellan intäkter
och kostnader över
tiden och för 2017?

Resultat

Föreligger några risker
som kan påverka kommunens resultat och
kapacitet?

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

Kapacitet

Risk

Vilken kontroll har
kommunen över den
ekonomiska utvecklingen?

Kontroll

Resultat
Resultatutveckling
I Kommunallagen 8 kap 1§ anges att ”Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.” Att hushålla med begränsade
resurser är viktigt utifrån synsättet att varje generation själv skall bära sina egna kostnader.
Förutom 2008 har Vårgårda kommun under 2000-talet kunnat redovisa positiva årsresultat. Efter 2008 har resultaten varit goda.
Sedan 2012 har förvaltningen redovisat för höga kostnader i förhållandet till erhållet kommunbidrag. Denna obalans har täckts genom större återbetalningar av tidigare erlagda premier från försäkringsbolaget AFA (2012, 2013
och 2015) samt av ökade skatteintäkter pga förändringar i utjämningssystemtet (2014).

Resultatutveckling

20
15
10
5
0

8,0%
6,0%
4,0%
2,0%

År

Årets resultat
Årets resultat/skatteintäkter o gen bidrag, %
Årets resultat/eget kapital, %
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Som ett mått på god ekonomisk hushållning anges att årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag bör uppgå till 2 procent. Under de senaste åren har inte de enskilda åren redovisat resultat som
uppgått till 2 procent med undantag för 2009 (2,5%) och 2013 (3,1%). Dock har balanskravet uppfyllts i och med
positiva resultat. När det gäller budget 2017-2019 uppgår resultatet till 2,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Att inte nå ett resultat på 2 procent innebär att det skapas sämre ekonomiska förutsättning till egenfinansiering av
investeringar, reglering av låneskuld och pensionsskuld.

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

Årlig förändring av skatteintäkter resp nettokostnad
8,0%
6,0%
4,0%

Budget 2019

Budget 2018

Budget 2017

Prognos 2016

Bokslut 2015

Bokslut 2014

Bokslut 2013

Bokslut 2012

0,0%

Bokslut 2011

%

2,0%

År

Skatteintäkter

Nettokostnad

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

Andel av skatteintäkter
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2011
2012
2013
2014
2015

Progn Budget Budget Budget
2016
2017
2018
2019

Nettokostnad

94,7

93,9

92,8

94,4

94,2

94,7

93,3

93,2

93,3

Avskrivningar

4,1

4,2

4,1

4,2

4,0

4,0

4,4

4,5

4,5

98,9

98,1

96,9

98,8

98,1

98,6

97,7

97,7

97,7

Vht nettokostnad

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 och 2016 har varit ovanligt höga. Detta medför att man inte kunde självfinansiera
investeringarna under 2015 och prognosen för 2016 pekar också på att självfinansiering ej kommer att kunna ske.

Sid. 30

Budget och verksamhetsplan 2017-2019

2017 sjunker investeringsnivåerna och självfinansiering blir återigen möjlig. Detta förutsätter att investeringarna
sker de åren dom är budgeterade. Vid stora ombudgeteringar mellan åren kan nyckeltalet komma att förändras
för ett enskilt år.

Självfinansiering av investeringar
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2011
2012
2013
2014
2015

Progn Budget Budget Budget
2016
2017
2018
2019

Årets resultat + avskrivning

25,6

30,3

36,8

28,2

32,7

31,5

40,8

43,0

43,6

Totala investeringar,
mnkr

32,5

32,4

27,3

24,9

47,9

143,3

32,3

30,6

21,3

Självfinansieringsgrad
(tot), % enskilt år

79,0

93,5

134,9

113,6

68,1

22,0

126,3

140,5

204,7

100,5

112,6

97,6

42,8

47,0

55,9

151,3

Självfinansieringsgrad
(tot), % rullande tre år

Låneskulden kommer att nå sin topp under 2017 då den beräknas uppgå till 130 mnkr. Därefter beräknas det finnas utrymme för amorteringar. Just nu är räntan låg men när räntan börjar stiga blir det dyrt för kommunen att ha
en stor låneskuld. Räntekostnaderna tar då ett större utrymme från övriga driftskostnader.

Låneskuld
140
120
100
80

Mkr

60
40

Budget 2019

Budget 2018

Budget 2017

Prognos 2016

Bokslut 2015

Bokslut 2014

Bokslut 2013

Bokslut 2012

0

Bokslut 2011

20

Kapacitet
Soliditet och skuldsättingsgrad
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
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2011
2012
2013
2014
2015

Progn Budget Budget Budget
2016
2017
2018
2019

Soliditet, %

61,0

61,1

61,6

59,5

55,7

48,7

50,7

53,1

56,5

Skuldsättningsgrad, %

39,0

38,9

38,4

40,5

44,3

51,3

49,3

46,9

43,5
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Under flera år har soliditeten successivt byggts upp i kommunen och uppgick år 2006 till 64 procent, vilket
är en förhållandevis bra 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.
Soliditeten beräknas vara som lägst under 2016 för att därefter öka och återgå till mer normala nivåer i takt med
att investeringsutgifterna minskar. Vid höga investeringsnivåer förmår inte årsresultaten bära upp investeringsutgifterna.

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.
Under många år har kommunen haft en betryggande likviditet, vilken stadigt har förbättrats. Dock sjunker
likviditeten under 2016 till följd av höga investeringsutgifter för att sedan återgå under budgetperioden till mer
normala nivåer. En likviditet under 100 % innebär att kommunen behöver låna pengar för att kunna betala sina
kortfristiga skulder.

Kassalikviditet
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2011
2012
2013
2014
2015
Kassalikviditet, %

37,1

39,2

43,9

44,6

57,5

Progn Budget Budget Budget
2016
2017
2018
2019
31,9

44,5

46,3

48,2

Borgensåtaganden
Kommunen har ett omfattande borgensåtagande som för 2015 uppgick till totalt 243,2 mnkr. Den övervägande
andelen av borgensåtaganden avser kommunens dotterbolag Vårgårda Bostäder AB. En mindre andel är riktade
mot egna hem och föreningar.
Vårgårda Bostäder står inför investeringar i nyproduktion, dels på Backgårdsgatan 1-11 dels i Kv Sidensvansen.
Dessa projekt kommer att innebära ett utökat upplåningsbehov och därmed även en utökad borgensram. Projekten löper på flera år och under 2017 beräknas den borgensram på 330 mnkr som beslutades om i slutet av 2015
räcka.

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.
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Budgetavvikelse
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2011
2012
2013
2014
2015

Progn
2016

Budgetavvikelse, årets
resultat, mnkr

13,1

0,4

10,4

2,6

-0,5

-4,4

Budgetavvikelse,
kommunbidrag, mnkr

-1,3

-17,6

-7,5

-5,5

-2,9

-8,3

Budgetavvikelsen för kommunen i sin helhet men även för förvaltningen är ojämn och relativt stor. Under de
senare åren har i första hand verksamheterna inom Socialtjänst haft problem med följsamhet gentemot budgeten.
Denna obalans kommer även till uttryck i en referenskostnadsredovisning (tidigare benämnt standardkostnad)
som årligen publiceras i Kolada.
Äldreomsorgen redovisar stora kostnadsöverdrag i förhållande till en förväntad kostnad. Under de senaste åren
har många åtgärder vidtagits för att på ett bättre sätt balansera kostnaderna mot budgeten. Resultatet av åtgärderna har visat på en sjunkande avvikelse mot referenskostnaden.
Den senaste publiceringen av referenskostnader visar även på en hög avvikelse avseende IFO. Detta mått kan
däremot variera kraftigt över åren för samtliga kommuner.
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Resultaträkning
(tkr)

Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

Verksamhetens nettokostnad

-540 064

-548 500

-565 550

-586 996

-604 753

-23 243

-23 243

-26 962

-28 537

-28 873

-563 307

-571 743

-592 512

-615 533

-633 626

Skatteinstäkter

452 255

454 200

471 308

492 971

509 291

Generella statsbidrag

123 723

125 300

134 730

136 881

138 897

1300

1300

1300

1300

1300

-1300

-800

-1000

-1200

-1100

12 671

8 257

13 826

14 419

14 762

Planenliga avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

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
på sidan 24.

i år. Bidraget är baserat på dels hur många asylinvandrare och dels på kommunens invånarantal. Bidraget ska
ingå helt i den generella stadsbidragsraden år 2021.
Finansiella kostnader och intäkter kommer från lån och
räntor som kommunen har.

Balanskrav
Balanskrav innebär att de budgeterade intäkterna måste
överstiga de budgeterade kostnaderna. De budgeterade
resultaten uppgår för år 2017 till 2,3 % av skatteintäkter och statsbidrag för budgetåren 2017-2019. Detta
innebär att balanskravet är uppfyllt.

Förklaringar
Under verksamhetens nettokostnad ligger bland annat
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 planeras att göras
2017-2019 går att läsa om på sidan 40.
Skatteintäkter kommer från kommuninvånarna medan
generella statsbidrag är ett sätt för staten att jämna
skillnader mellan kommunerna. I och med dessa intäkter ska alla kommuner ha liknande förutsättningar att
bedriva kommunal verksamhet. I de generella statsbidragen ligger även bidrag från regeringen för att kommunen ska kunna genomföra politiska prioriteringar
satta av regeringen. Extra statsbidrag är ett nytt bidrag
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Kommunbidrag
(tkr)

Bokslut 2015

Budget 2016

Budget 2017

6 732

6 418

6 449

Kommunövergripande verksamhet

40 156

48 690

33 763

Strategisk planering och utveckling

14 307

17 568

10 217

-

-

14 058

Samhällsbyggnad

35 134

38 315

42 448

Äldreomsorg

72 958

106 697

115 315

Utredningsenhet

77 466

-

-

Socialtjänst

44 876

87 062

101 362

Utbildning

252 316

256 740

253 170

598

0

12 980

544 543

561 490

589 762

Politisk verksamhet

Kultur och Fritid

Servicenämnd Ekonomi och personal*
Summa kommunbidrag
Förändring i tkr

28 272

Förändring i %

5,0 %

Gemensamma kostnader och intäkter
Pensionsutbetalningar (inkl. särskild löneskatt)

8 942

8 867

9 646

-787

0

-1000

KS utvecklingsreserv

1 261

2 923

3 269

Medfinansiering E20

1 193

1 523

1 193

6

500

500

-4 552

0

0

Deponi Tumberg

Semesterlöneskuld
AFA
Bankkostnader

0

0

73

Kapitalkostnadspott

0

0

1 286

Övrigt

-1 845

0

0

S:a gemensamma kostnader och intäkter

4 218

13 813

14 967

Återföring ränta

-12 217

Summa vhs nettokostn.

592 512

*Avser Vårgårda kommuns kostnad för servicenämnden Ekonomi/Personal. Total budgeterad kostnad inklusive
Herrljunga är 22 710 tkr.

Gemensamma kostnader och intäkter
Kommunfullmäktige har beslutat att utanför kommunbidrag budgetera medel för finansiering av aktiviteter som
är av mer generell karaktär. Även dessa ligger under verksamhetens nettokostnader i resultaträkningen.
Pensionsutbetalningarna är beräknade av KPA och är medtagna i kommunens pensionsskuld intjänad t.o.m. år
1998. Denna pensionsskuld (inkl. särskild löneskatt) som för 2016 är beräknad till 277,6 mnkr, 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 företags 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 satsa extra på någon eller några verksamheter.
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.
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Kommunbidrag
Kommunbidraget är en del av verksamhetens nettokostnad som går att utläsa i resultaträkningen på föregående
sida. Kommunbidraget är beslutat av kommunfullmäktige och är den budget som de olika verksamheterna ska
förhålla sig till under året
Budgeterat kommunbidrag uppgår till 590 mnkr, vilket jämfört med 2016 års kommunbidrag är uppräknat med
28 mnkr eller 5,0 %
Personalkostnaderna är uppräknade med 2,6 %. Övriga kostnader och intäkter har räknats upp med ett prisindex
för kommunal verksamhet (PKV), 2,0%.

Vht omr

Tkr

Politisk prioritering

Utb

1 000

Förebyggande insatser

Utb

250

Studie- oich yrkesvägledare grundskola

Utb

1 030

Förskola på obekväm arbetstid

ST

500

Ökad volym boendestöd

ST

1 300

Ökad volym daglig verksamhet

ST

1 600

Ökad volym IFO-placeringar

ÄO

400

Ny lag ang. arbetskläder

ÄO

200

Digitala trygghetslarm

SB

2 000

Hyra tillfälliga skollokaler (tillfälligt 2017)

600

Marknadsföring (tillfälligt 2017)

SPU
Totalt

8 880

Ramväxlingar
Ramväxling

Totalt, tkr

1. Lokalhyra Gullhögskolan

Utb ->KoF

352

2. Vuxenutbildning

Utb->Soc

6 303

3. Biblioteksverksamheten

Utb -> KoF

4 505

Servn ->Finans/KoF

98

SPU ->KoF

8 596

KÖ ->SPU

250

SamhB ->ÄO

100

8. Arbetskläder

Äo- > Soc

100

9. Fritidsgård

Soc ->KoF

715

Serv ->SPU

335

4 Bankkostnader m m
5. Nytt verksamhetsområde Kultur och Fritid
6. Lokalhyra Centrumhuset
7. Trygghetslarm

10. Upphandlingsansvarig
11. Lönerevision Kommunal 2016

KÖ -> Soc

812

Utb/SamhB ->ÄO(Soc

1 490

13. Fördelning kapitalkostnadsförändring

Ej fördelat -> alla

4 012

14. Servicenämnd Ekonomi/personal

KÖ ->Ek/personal

12 980

12. Omfördelning besparingsuppdrag

Totalt

40 648

1.

Lokalhyra för Gullhögskolans källare överföres till Kultur o Fritid för uthyrning till föreningar

2.

Vuxenutbildning tillhör ny organisation inom Socialtjänsten 1 augusti 2016

3.

Biblioteksverksamheten överföres till nytt verksamhetsområde Kultur och Fritid
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4.

Bidrag till Ljungås (25 tkr)samt bankkostnader (73 tkr) överföres till Kultur och Fritid respektive gemensamma kostnader och intäkter.

5.

Kultur och Fritid är ett nytt verksamhetsområde fr. o. m. 1 oktober 2016. Från Strategisk planering och
utveckling (SPU) överföres kommunbidrag för medborgarkontor, folkhälsa, arkiv/museum och Kultur
och Fritid.

6.

Lokalkostnaden för Centrumhuset ramväxlades år 2016 över från Kommunövergripande (KÖ) till SPU
med 2900 tkr. Utfallet för 2016 är 250 t kr högre och ramväxling är en kompensation för detta.

7.

Kostnadsansvaret för trygghetslarm överföres från Samhällsbyggnads fastighetsavdelning till Äldre
-omsorgen.

8.

År 2014 beslutade KF om en satsning med 250 tkr på arbetskläder inom omsorgen. Under 2016 har
denna prioritering legat under Äldreomsorgen och fördelas till viss tillbaka till Socialtjänsten.

9.

Fritidsgården tillhör fr o m 1 oktober 2016 nytt verksamhetsområde Kultur och Fritid.

10.

Tjänsten som upphandlingsansvarig är fr. o. m. 1 oktober 2016 överförd från servicenämnd Ekonomi/
personal till SPU. Tjänsten delas med Herrljunga kommun.

11.

Kommunals löneavtal för undersköterskor blev högre än budgeterad nivå. ÄO och Socialtjänst kompenseras ur centralt budgeterad löneökningspott för 2017.

12.

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2016 om besparingsuppdrag i verksamheterna med förväntad effekt
på 3 535 t kr år 2017. Av dessa överföres 1 290 t kr från Utbildning och 200 t kr från Samhällsbyggnad
till Socialtjänsten och Äldreomsorgen med hälften var.

13.

Kommunfullmäktiges beslut i september om fördelning av kommunbidrag innehåller en inte fördelad
post om 2017 års beräknade kapitalkostnadsförändringar. Fördelning till verksamheterna har skett. 1
286 tkr är fördelat till gemensamma kostnader och intäkter för investeringar där osäkerhet råder när
färdigställandet sker under andra halvåret.

14.

Fr. o. m. 2017 överföres kommunbidraget för Servicenämnden Ekonomi/Personal till särskilt verksamhetsområde. Detta har tidigare ingått i verksamhetsområde Kommmunövergripande.
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Balansräkning
Bokslut Prognos
2015
2016
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur

Budget
2018

Budget
2019

374 600 494 627 499 965 502 028
37 000
37 000
37 000
37 000
411 600 531 627 536 965 539 028

494 455
37 000
531 455

6 131

4 608

Förråd/exploatering
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

1 400
2 000
2 000
2 000
55 500
40 000
40 000
40 000
20 000
5 000
5 000
5 000
76 900 47 000 47 000 47 000
499 200 587 804 591 619 592 159

2 000
40 000
5 000
47 000
583 063

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

278 000
10 600

286 257
8 257

300 083
13 826

314 502
14 419

329 264
14 762

6 500
16 900
36 400
59 800

6 500
16 900
37 000
60 400

6 500
16 900
37 000
60 400

6 500
16 900
37 000
60 400

6 500
16 900
37 000
60 400

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

30 000 100 000 130 000 120 000
131 400 141 147 101 136
97 257
161 400 241 147 231 136 217 257

100 000
93 399
193 399

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder

499 200

583 063

Avsättningar för pension
Avsättning E20
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

10 700
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Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för utrangeringar som ej
gått över BR
Justering för gjorda avsättningar
Ej resultatpåverkande poster
Medel från vht före förändring av
rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av förråd/exploatering
Förändring av kortfristiga skulder
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Exploatering
Finansiella anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga skulder
Förändring av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring av likvida medel

Bokslut
2015

Prognos
2016

Budget
2017

Budget
2018

Budget
2019

10 600
22 000
0

8 257
23 243
0

13 826
26 962
0

14 419
28 537
0

14 762
28 873
0

5 600
2 100
40 400

600
0
32 100

0
0
40 788

0
0
42 956

0
0
43 635

-19 900
0
4 600
-15 400
25 000

15 500
-600
9 747
24 647
56 747

0
0
-40 011
-40 011
777

0
0
-3 879
- 3 879
39 077

0
0
-3 858
-3 858
39 777

-100
0
-47 800 -143 270
0
0
-12 600
0
4 500
1 523
-56 000 -141 747

0
-32 300
0
0
1 523
-30 777

0
0
-30 600 -21 300
0
0
0
0
1 523
1 523
-29 077 -19 777

-10 000 -20 000
0
0
-10 000 -20 000

30 000
0
30 000

70 000
0
70 000

30 000
0
30 000

-1 000

-15 000

0

0

0

21 000
20 000
-1 000

20 000
5 000
-15 000

5 000
5 000
0

5 000
5 000
0

5 000
5 000
0
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Investeringsanslag
tkr
Skattefinansierade investeringsutgifter

2017

2018

2019

Investeringsprojekt < 3 mnkr

- 10 800

-11 600

-11 800

S:a skattefinansierade investeringsproj < 3 mnkr

-10 800

-11 600

-11 800

Ombyggnad Centrumhuset

-2 000

-6 000

-4 000

Vårdcentral/familjecentral

-8 000

Om- och tillbyggnad Nårunga skola

-1 000

Investeringsprojekt > 3 mnkr

Vårbergskolan/Kesbergskolan

SP*

GC-väg Drottningg.-Fridhemskolan inkl bro ö K

SP*

Ombyggnad/förbättrad trafikmiljö Drottninggatan

SP*

Ny demensavdelning 10 platser
S:a skattefinansierade investeringsproj > 3 mnkr

S:a skattefinansierade investeringsprojekt

-1 000

-9 000

-12 000

-15 000

-4 000

-22 800

-26 600

-15 800

-1 000

-1 000

-1 000

-2 500

Avgiftsfinansierade investeringsutgifter
Investeringsprojekt < 3 mnkr
Ombyggnad återvinningscentral Tumberg

-1 000

S:a avgiftsfinansierade investeringsproj < 3 mnkr

-1 000

Investeringsprojekt > 3 mnkr
VA-sanering inkl. gatuarbeten

-1 000

VA-verk och pumpstationer
S:a avgiftsfinansierade investeringsproj > 3 mnkr

-2 000

-2 000

-3 500

S:a avgiftsfinansierade investeringsproj

-3 000

-2 000

-2 000

Exploateringsinvesteringar
Flygaren Industrigata och VA

-5 000

Centrala Vårgårda

-1 000

-1 000

-1 000

Algutstorp

-1 500

-1 000

-1 000

S:a Exploateringsinvesteringar

-7 500

-2 000

-2 000

-32 300

-30 600

-21 300

S:a totala investeringar

* SP=särskild prövning; innebär möjlighet till senare särskild politisk prövning av investeringsobjektet
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Kommentarer till investeringsanslag 2017-2019
Ur ovanstående uppställning kan särskilt nämnas ombyggnaden av Centrumhuset och dess entré som startas upp
under 2017 och beräknas vara avslutat inom perioden.
Vårdcentralsfastighetens ombyggnad kommer att startas så snart slutlig omfattning och detaljprojektering kunnat
fastställas. Byggstart beräknas ske under 2017.
Utbyggnaden av gator och VA för vårt nya industriområde Flygaren har startats under 2016 och kommer att
fortgå under stora delar av perioden.
För Algutstorpsområdet kommer utbyggnaden av gator och VA för det sista kvarteret, som heter Kyrkbyn, att
startas under 2017. Utbyggnaden av kvarteret Slåtterängen som startades under 2016 görs av Rydlers Bygg AB
som är exploatör för det kvarteret.
Det för perioden största investeringsprojektet är givetvis byggnation av en ny F-6 skola, en skola som ska ersätta
Vårbergsskolan och Kesbergsskolan. Arbetsgrupper för behovutredningar, planfrågor med mera har startats upp
inom såväl utbildningsverksamheten som samhällsbyggnadsverksamheten under 2016. Projektet kommer under
första halvåret 2017 lyftas till politiken för särskild prövning.
Andra större projekt som startats under 2016 och som kommer att fortgå under delar av perioden är bostadsprojektet Björnen, vilket består av 32 smarta små lägenheter i nära anslutning till Kullingshemmet samt ombyggnaden av Fridhemskolan.
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Kommunförvaltningen
Organisationsschema

Ansvar och uppdrag
Utbildning
Barn och elever inom förskola, grundskola, fritidshem,
annan pedagogisk verksamhet, gymnasieskola, ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 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 personlig utveckling att
bli kompetenta och ansvarskännande individer och
medborgare.
Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men i praktiken går med något enstaka undantag samtliga elever i
grundskolan vidare till gymnasieskolan.
Musikskolan har till skillnad från verksamhet inom utbildningssektorn inget statligt uppdrag. Verksamheten
vänder sig till barn och ungdomar i grundskole- och
gymnasieåldern.
På förvaltningen finns en utbildningsstab. Staben består av stödfunktioner till verksamheterna som arbetar
med kvalitetsarbete, uppföljningar, ärendehantering
och stöd till rektorer/förskolechefer i olika frågor.
Staben består av funktionerna utbildningsassistent,
administratör, kvalitetsstrateg, utvecklingsledare samt
Barn- och elevhälsochef.

tionsöverföring av medicinska frågor, avvikelsehantering och dokumentation.

Samhällsbyggnad
I kommunens vision är en tydlig målsättning tillväxt.
Detta kräver stora insatser i planarbete och framförhållning på ett flertal områden. Samhällsbyggnads
ansvar och uppdrag är att på ett effektivt sätt planera
för ökat behov av service och andra samhällsfunktioner som tillväxt kräver.
Viktigt för Samhällsbyggnad, med många skiftande
verksamheter, är att samordna avdelningarna så att
arbetet sker mot gemensamma mål.
Verksamheten ska där så är möjligt effektiviseras genom nya arbetsmetoder och tekniska lösningar. Dessutom ska samarbetsmöjligheter med kringliggande
kommuner ständigt övervägas. Kommunens produkter
ska kunna jämföras med den privata sektorn.
Samhällsbyggnad ansvarar för: Fastighetsförvaltning,
Fastighetsservice (vaktmästeri, lokalvård), Gata Park
Mark, Kost- och tvättverksamhet, Bygg och miljö, Renhållning, och Vatten och avlopp.

MLA (Medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska) är
verksam i förskola/skola och utövar tillsyn. MLA har
bland annat ett huvudansvar för säkerhet vid informa-
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Äldreomsorg
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, funktionshinder, 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 hälsooch 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.

Socialtjänst
Individ- och familjeomsorgen samt funktionshinder
ansvarar för stöd till barn, ungdomar, föräldrar och
andra vuxna samt stöd och service till människor med
funktionsnedsättning i form av bland annat avlastning,
boende, och daglig verksamhet.
Ett nytt gruppboende LSS med 6 platser är på gång
2017 och prognosen visar att ytterligare boende
behövs de närmaste åren. Daglig verksamhet är i ett
expansivt skede som ställer krav på fler aktiviteter av
olika slag.
Kommunens asyl/PUT/HVB-boenden för ensamkommande pojkar ligger inom enheten där en stor utmaning är att varje person ska inkluderas i samhället, få
utbildning, jobb och lägenhet.
Verksamheten ”En väg in” som består av AMA- arbetsmarknadsavdelningen/integration/ vuxenutbildning/
svenska för invandrare (SFI) är för personer som står
långt från den reguljära arbetsmarknaden med behov av
samverkan med andra myndigheter såsom till exempel
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

en tydlig riktning pekas ut för att utforma uppdragets
omfattning som sker i samverkan med specialpedagogresurs, barnavårdscentral samt barnmorskemottagning.
Boendestöd för personer med psykisk ohälsa samt en
sysselsättning för samma målgrupp är ett annat område
med växande behov.
Inom Kansli och utveckling finns en rad funktioner
som servar, driver förändringsarbete och utövar tillsyn
för kommunens verksamheter. 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. SAS har också
uppgift att delta i internkontroll, ansvara för arbetet
med LOV (lagen om valfrihetssystem).
Utvecklingsledare arbetar med att hålla verksamheter och chefer uppdaterade inom områden gällande
integration, äldreomsorg, funktionshinder och myndighetsutövning inom socialtjänsten. Viktiga områden
är kunskap om lagar och förordningar, Lex Sarahutredningar, bevakning och uppföljning av aktuella
satsningar och implementering av verksamhetssystem.
En annan funktion är systemansvarig för verksamhetssystemet Viva där all dokumentation finns inom
området.

Kultur och Fritid
Från 1 oktober 2016 är arbetet med föreningsutvecking, fritidsanläggningar, folkhälsa, besöksnäring, kommunreception, föreningsarkiv, fritidsgård och biblioteket, samlade under verksamheten Kultur- och Fritid.
2017 kommer också badet och byggnaden Kulturen att
inkluderas i denna verksamhet. Genom att samla dessa
funktioner i en gemensam verksamhet ska ett tätare
samarbete mellan dem skapas som ska generera en
ännu bättre verksamhet för våra medborgare.
Den nya verksamheten också har fått i uppdrag av
kommunstyrelsen att utreda hur en ny mötesplats för
unga vuxna kan utformas (nuvarande fritidsgård).
Kultur och Fritid ansvarar även för det förebyggande
folkhälsoarbetet.

Mottagandet av flyktingar med uppehållstillstånd sker
också inom ramen för ”En väg in”.
Ett stort fokusområde är ungdomar 16-24 år som behöver stöd/motivation för att slutföra gymnasiestudier
och bli gångbara på arbetsmarknaden.
Kommunens familjecentralsliknade verksamhet ryms
också inom verksamhetsområdet och har en stor målgrupp med växande barnfamiljer. Här behöver också
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Strategisk planering och utveckling
SPU är kommunchefens stab för Strategisk Planering
och Utveckling. Staben driver kommunövergripande
strategiska utvecklingsprojekt, både i kommunens
egna verksamheter såväl som i samhället i stort. I
staben arbetar bland annat miljöstrateg, informatör
och marknadsföringsansvarig samt kvalitetsstrateg.
Det är också inom SPU som det administrativa stödet
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige finns i
form av registrator och kommunsekreterare.

avdelning 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. HRavdelningen ger stöd vid rekrytering, rehabilitering,
förhandlingar, arbetsrättsliga frågor och samordnar
bland annat samverkansprocesser och pensionsfrågor.

Vidare ansvarar SPU för upphandlings- och inköpsfrågor samt försäkringsfrågor.
SPU samordnar kommunens förvaltningsövergripande kvalitetsgrupp som bland annat arbetar med att
utveckla kommunens arbete med resultatstyrning. SPU
arbetar också med budget och uppföljningar av mål.
SPU:s arbete utgår från kommunens vision som har ett
tydligt tillväxtfokus. Ett av SPU:s viktigaste uppdrag
är att implementera visionen i hela förvaltningens
verksamhet men också i övriga samhället. SPU initierar, driver och samordnar arbetet med att göra Vårgårda kommun till en attraktiv kommun att leva och verka
i. Det handlar om allt från hur kommunen marknadsförs, hur omvärldsbevakning sker till arbete med den
fysiska planeringen i översiktsplan och i planeringen
av framtidens boenden.
En viktig framgångsfaktor i det kommunala strategiska
planerings- och utvecklingsarbetet är att skapa samarbeten mellan kommunorganisationen och samhällets
övriga aktörer. Ett av de viktigaste verktygen i detta
arbete är att bygga upp ett ambassadörskap hos alla
som bor och verkar här och som gör att fler vill engagera sig i kommunens utveckling.

Ekonomi och Personal
Ekonomi- och personalavdelningarna är organiserade i
en med Herrljunga kommun gemensam servicenämnd.
Vårgårda är huvudman för denna nämnd. Uppdraget
för ekonomi- och personalavdelningarna är att verka
stödjande för chefer och verksamheterna.
Ekonomiavdelningens uppdrag är att till politiken,
förvaltningsledningen och verksamheterna ge stöd och
service i ekonomifrågor samt upprätthålla en tydlig
styrning i ekonomifrågor utifrån gällande lagstiftning
och rekommendationer. Ekonomiavdelningen ansvarar
för intern- och externredovisning samt att budget och
ekonomiska uppföljningar, såsom månadsrapporter
och bokslut sammanställs och överlämnas för politiska
beslut.
Personalavdelningen har två huvudområden – en HRavdelning som ansvarar för personalstrategiska frågor
och ger stöd i personaloperativa frågor och en Löne-
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Planerad utveckling av större vikt i
verksamheterna 2017-2019
Utbildning

utredningen undersöks även lämplig lokalisering av ny
bostadsbyggnation.

2016 föddes ett rekordstort antal barn i Vårgårda
tätort. Verksamheten planerar nu utifrån att barnomsorgsbehovhet förväntas öka de kommande åren.
Våren 2018 kommer kommunen med nuvarande antal
barnomsorgsplatser sakna mellan 30 och 40 platser i
tätorten. Detta innebär att två nya avdelningar kommer
att behöva startas de närmaste åren.
En ny skola kommer att byggas 2017-2019. Såväl
Vårbergskolan som Kesbergskolan kommer att behöva
tas ur bruk. Ett stort planeringsarbete kommer att
inleda planperioden och ambitionen är att skolan ska
kunna vara klar för inflyttning 2019. Skolan kommer
att dimensioneras för 460 elever, vilket är något fler
elever än kommunens prognoser visar kommer att gå i
skolan år 2025.
Grundskolans resultat måste förbättras. Eleverna som
lämnat grundskolan de senaste två åren har haft sämre
resultat än tidigare årgångar och elever i andra kommuner. Det är främst pojkarnas resultat som avviker
negativt. Kommande år kommer verksamheten att
arbeta utifrån en framtagen strategi för att förbättra
resultaten.
Hösten 2015 kom en stor mängd ensamkommande
barn till Sverige. Av de som kommit till Vårgårda
kommun har hittills ungefär en tredjedel gått på
Gullhögskolan och två tredjedelar på Sundlergymnasiet. Inför hösten 2017 beräknas nära nog samtliga av
åldersskäl gå på Sundlergymnasiet. Det är en organisatorisk utmaning att planera denna verksamhet då
det finns betydande osäkerhet kring hur stor andel av
gruppen som kommer att få uppehållstillstånd.

Samhällsbyggnad
Stora byggnadsprojekt under planperioden är bland
annat färdigställandet av bostadsprojektet Björnen,
32 smarta små lägenheter i nära anslutning till Kullingshemmet. Under perioden kommer även samverkan, projektering, upphandling och byggnation av ny
F-6-skola i centrala skolområdet att genomföras.
Ombyggnad kommer att ske av Centrumhuset badets
reningsanläggning för att uppfylla ställda krav. Även
vårdcentralsfastigheten byggs om för att möta krav
och önskemål från hyresgästerna och verksamheterna i
fastigheten.
Kommunens infrastruktur ska förbättras genom utbyggnad av gator, vatten och avlopp vid kvarteret Flygaren. Under perioden kommer även utredning kring
överföringsledningar för vatten och avlopp till Holoch Horlaområdet att genomföras. I samband med den

För tätortens utveckling kommer planenhetens arbete
under perioden bland annat att handla om utveckling
och planläggning av Fagrabo-området, samt fortsatt
utveckling av de centrala delarna kring Kungsgatan,
Centrumgatan samt stationsområdet.
Matavfallsinsamlingen som erbjudits abonnenter och
påbörjades 2016 kommer att vara helt införd första
kvartalet 2017. Inom renhållningsenheten kommer
även första etappen av sluttäckningsarbetena på Tumbergs deponi att genomföras.
Geografiskt informationssystem (GIS) kommer att införas för att effektivisera arbeten där det krävs åtkomst
till samlad och aktuell information om kartor, befolkning och verksamheter.

Äldreomsorg
Hösten 2017 står Vårgårda kommuns 32 nya servicelägenheter klara för inflyttning. Detta utökar de äldre
kommuninvånarnas möjligheter att få ett tryggt och
socialt boende.
2017 ska verksamheten förbereda för att våren 2018
ställa om dagens analoga trygghetslarm i ordinärt
boende till digitala trygghetslarm. Denna förändring
behöver göras i och med att det analoga nätet släcks
ned.
I mars 2017 presenterar regeringen en Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Verksamheten måste ta
del av planen och arbeta för att samtliga delar i planen
efterföljs.
I den senaste brukarundersökningen som genomfördes
försämrades verksamhetens resultat på särskilt boende.
Orsaken måste utredas och arbetet med att höja brukarnöjdheten kommer påbörjas 2017.

Socialtjänst
Verksamheten kommer fokusera på utveckling av
arbetet med dokumentation och upprättandet av den
enskildes genomförandeplaner som utgör basen i det
dagliga arbetet. En annan viktig del är att fördjupa
arbetet med avvikelsehanteringen, särskilt vad gäller
att vidta åtgärder för att förhindra att avvikelserna upprepas. Syftet är att säkra att varje brukare får den vård
och omsorg som den enskilde blivit beviljad genom
biståndsbeslut.
Kommunens MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska)
ska kommande år utarbeta och utveckla rutinerna inom
hälso- och sjukvårdsområdet samt rehab.
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Daglig verksamhet LSS behöver utvecklas 2017-2019
med fler arbetsliknande verksamheter för att möta en
växande grupps behov. Målet är att varje individ ska
erbjudas möjligheter att hitta en givande och utvecklande arbetssituation så nära den reguljära marknaden
som möjligt.
Socialtjänsten ska också bistå de unga som får uppehållstillstånd och som bosätter sig i Vårgårda med
att hitta vägar ut i vuxenlivet, få boende, fullständiga
gymnasiebetyg och en meningsfull fritid. Målet är
egenförsörjning och ett självständigt liv.
En annan utmaning är att hitta vägar in i samhället och
bryta bidragsberoende och utanförskap för de familjer
eller ensamhushåll som bott en tid i kommunen och
står utanför arbetsmarknaden.

Kultur och Fritid
På uppdrag av kommunstyrelsen ska ett förslag på ny
framtida möteplats för unga vuxna utredas och presenteras första kvartalet 2017 för vidare beslut. I utredningen ingår att se över hur man kan arbeta med det
förebyggande folkhälsoarbetet med unga vuxna och
bygga upp tätare samarbete mellan samhällets olika
aktörer för att lyckas ännu bättre.
Ett nätverk ska byggas upp för tätare samarbete mellan
de kulturaktörer och kulturorganisationer som finns i
Vårgårda kommun. Syftet är att utveckla kulturlivet
i kommunen, sprida bättre information om det breda
utbud som finns och få ut mer av de offentliga medel
som idag satsas på kultur.
Föreningarnas ungdomsledare är viktiga förebilder och
är med och fostrar barn och ungdomar. I samarbete
med SISU (Svenska idrottsrörelsens studieförbund)
ska Vårgårda kommun fortsätta arbetet med att stötta
och motivera dagens och morgondagens ungdomsledare i kommunens föreningar.
Det råder idag stor brist på träningstider för inomhusidrotter på fullstorleksplan. Kommunen arbetar med att
skapa möjligheter för fler träningstider genom anpassningar av andra anläggningar. Ambitionen är att detta
arbete ska färdigställas 2017.

Strategisk planering och
utveckling
Enheten kommer utifrån antagen projektplan att leda
förvaltningens arbete med att arbeta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Vårgårda tätort. Syftet
med denna FÖP är att ge stöd i planeringen för en
långsiktigt hållbar utveckling där tätortens befintliga
och potentiella kvaliteter tas tillvara och utvecklas. Ett
förslag på en FÖP beräknas vara klart 2019.
SPU kommer 2017-2019 också att arbeta med beslu-

tade prioriteringar i enlighet med utvärderingen Kommunkompassen. Detta är en viktig del i kommunens
kvalitetsarbete, där många av åtgärderna handlar om
tydligare kommunikation till medarbetere och invånare
i kommunen.
Kommunikationsarbetet kommer att utvecklas 2017
genom bland annat att en informationsassistent tillsätts
och genom att kommunikationsfrågorna tydligare
finns representerade i fler av kommunens arbetsområden och projekt. Kommunikationsarbetet kommer
även att förstärkas och utvecklas genom revidering
av befintliga styrdokument samt införande av ytterligare styrdokument för viktiga områden, bland annat
webb, intranät och marknadsföring. Flera kommande
lagändringar kräver anpassningar och utveckling av
kommunikationsarbetet.
Inom det miljöstrategiska området kommer arbetet
fortsätta med att utveckla, strukturera, kvalitetssäkra och följa upp kommunens miljöarbete, vilket är
grunden i miljöledningen. Fortsatt arbete med implementering av kommunens miljöstrategi kommer att
ske. Åtgärder med prioritet 1 ska vara påbörjade under
2017 och stöttning och samordning av verksamheternas arbete kommer därför bli en del i arbetet. En annan
del i det miljöstrategiska arbetet är att se till att kommunens vision, mål och ställningstaganden kring miljö
och hållbarhet inkluderas i såväl löpande arbete som
underlag för planering av Vårgårdas framtid.

Ekonomi och Personal
Under 2016 genomgick ekonomiavdelningen stora
förändringar både genom att personal flyttade från
Herrljunga till Vårgårda och att fem personer inför delårsskiftet avslutade sina anställningar. Ekonomiavdelningen har i och med personalförändringarna ett stort
arbete framför sig med att få till rutiner och överföra
kunskap. 2017 fortsätter arbetet med att gå igenom och
se över processer för att få en förutsägbar och likartad ekonomiverksamhet i båda kommunerna. Arbetet
kommer att landa i ett effektivare sätt att arbeta samt
ge kvalitetshöjande effekter. 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 2017-2018
blir 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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Politisk organisation
Organisationsschema

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 kommunfullmäktiges
presidie. 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.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvltningen
av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal
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verksamhet som bedrivs i helägda bolag och kommunalförbund som kommunen är medlem i. (KL kap 6)
Kommunstyrelsen har beredningsansvar för kommunfullmäktige.
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 gentemot
enskild sker på ett sätt som följer gällande lagar och
förordningar.

Servicenämnden Ekonomi/Personal
Vårgårda och Herrljunga kommuner har infört två
gemensamma servicenämnder med verksamhetsstödjande funktioner. Vårgårda kommun är värdkommun
för servicenämnd ekonomi/personal 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.
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Volym och nyckeltal

K/M = nyckeltal med redovisning av kvinnor och män. Utfall redovisas vid delårsbokslut.

Samhällsbyggnad

Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017

Plan 2018

Plan 2019

19 000

20 000

20 100

20 200

20 300

Antal dagsportioner Gullhögsskolans kök

385 000

430 000

430 000

430 000

430 000

Antal dagsportioner Kullinghemmets kök

39 000

38 600

38 600

38 600

38 600

70

25

25

25

25

5

3

3

3

3

340 000

45 655

45 655

45 655

45 655

74 600

76 800

79 700

80 000

85 000

1 415

1 532

1 532

1 532

1 532

Debiterat vatten (kbm)

480 000

480 000

480 000

480 000

480 000

Producerat vatten (kbm)

510 000

510 000

510 000

510 000

510 000

Mottaget avloppsvatten (kbm)

990 000

990 000

990 000

990 000

990 000

Funktionshinder

Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017

Plan 2018

Plan 2019

116

115

116

120

120

3

2,5

1

1

1

26

26

26

26

26

Beviljad tid från FK (egen regi) K/(M

49 500

48 700

49 551

49 000

49 000

Beläggning Gruppboende K/M

100%
(10/10)

95%
(10/10)

100%
(10/10)

100%
(15/15)

100%
(15/15)

Beläggning Serviceboende K/M

100%
(12/12)

83%
(10/12)

100%
(12/12)

100%
(12/12)

100%
(12/12)

IFO / Utredningsenheten / AMA

Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017

Plan 2018

Plan 2019

Utbetalt ekonomiskt bistånd tkr K/M

7 800

6 600

7 950

8 100

8 300

200

200

200

200

200

1 680

2 200

1 700

1 750

1 750

220

220

220

220

220

Antal vårddygn IFO-placering K/M

6 500

8 700

6 500

6 500

6 500

Kostnad per IFO-placering

1 460

1 700

1 490

1 500

1 550

Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017

Plan 2018

Plan 2019

Antal folkbokförda barn 1 - 5 år

665

675

698

722

731

Andel placerade barn 1 - 5 år, K/M

89%

89%

88%

88%

88%

112 370

110 800

114 600

116 900

119 300

Besök i Simhallen

Antal bygglov bostäder
Antal detaljplaner
Ytor gata/gc-väg (kvm)
Förvaltad yta (kvm)

1

Antal abonnenter

Antal LSS-insatser (exl pers. ass. SFB) K/M
Varav externa placeringar K/M
Antal personer med personlig assistent
(SFB-beslut) K/M

Antal bidragshushåll
Bidragsväxling med AMA
Antal personer i Arbetsmarknadsåtgärder
K/M

Förskola

Nettokostnad/barn i förskola, kr
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Skolbarnomsorg

Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017

Plan 2018

Plan 2019

1 004

983

1 014

1 011

1 004

58%

58%

58%

58%

58%

34 800

32 600

35 500

36 200

36 900

Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017

Plan 2018

Plan 2019

1 291

1 296

1 321

1 354

1 381

76

76

79

82

85

76 800

78 800

78 350

79 900

82 000

Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017

Plan 2018

Plan 2019

220

221

200

210

210

86

87

82

80

80

201

195

190

195

190

98 800

98 800

101 000

103 000

105 000

Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017

Plan 2018

Plan 2019

350

340

350

360

370

Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017

Plan 2018

Plan 2019

20%

19%

20%

20%

20%

Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017

Plan 2018

Plan 2019

Besök på bibliotek

85 000

83 000

84 000

84 000

85 000

Antal medialån K/M

63 000

63 000

63 000

64 000

65 000

Budget
2016

Prognos
2016

Budget
2017

Plan 2018

Plan 2019

102

102

102

102

102

4 085

3 900

4 085

4 085

4 085

155

150

155

155

155

Beviljade biståndstimmar hemtjänst inkl HSL

90 300

90 500

93 800

96 000

98 000

Kostnad/utförd hemtjänsttimma i egen regi

380

380

*

*

*

Antal folkbokförda barn 6 - 12 år
Andel placerade 6 - 12 år, K/M
Nettokostnad/barn i skolbarnomsorg, kr

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

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

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

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

Bibliotek

Äldreomsorg/Hälso- och sjukvård
Antal boendeplatser i särskilt boende, K/M
Antal vårddygn i korttidsvård, K/M
Antal inskrivna hemsjukvård, K/M

(Ersättning enligt LOV inkl. adm)
* Avvaktar Kommunfullmäktigebeslut om LOV-ersättningsnivån
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