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Vision 
 
Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, 
hela livet

Kommunfullmäktige fastställde kommunens vision i december 
2013. Visionen omfattar alla kommuninvånare och beskriver en 
framtida idealbild och en gemensam färdriktning. Visionen ska 
vara en ledstjärna för all kommunal verksamhet och ska genom-
syra hela organisationen.
Visionen kan gälla över en lång planperiod, flera mandatperio-
der och under skilda politiska majoriteter. Visionen preciseras i 
inriktningsmål.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål
Inriktningsmålen är fullmäktiges övergripande viljeinriktning 
som ordnas under fem områden: invånare, samhällsutveckling, 
ekonomi, verksamhetsutveckling och medarbetare. Kommunfull-
mäktige tolkar visionen och preciserar den till inriktningsmål.
I inriktningsmålen anges viljeinriktning för vad som skall 
uppnås. Det ska ge en strategisk och övergripande vägledning. 
Inriktnings målen ska vara ett fåtal och särskilt viktiga och skall 
hanteras inom beslutade budgetramar.

Målavstämning
Under året görs delårsrapporter april och augusti och årsredo-
visning. Den startar med rapportering av mått, aktiviteter och 
resultatuppfyllelse inom förvaltningarna. Där sker analys, vidtas 
åtgärder för resultatuppfyllelse och sammanställs rapporter 
till nämnderna respektive kommunstyrelsen. Nämnderna och 
kommunstyrelsen följer upp uppdragen, inriktningsmålen och 
resultaten och rapporterar till fullmäktige.
Den övergripande målavstämningen är en sammanfattning av 
hur de politiska inriktningsmålen infrias och hur kommunen 
närmar sig visionen.

Invånare
Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och trygghet

u  Uppnåddes delvis under året

Invånarnas upplevda trygghet är likvärdig jämfört med tidigare 
mätningar, 54 av en hundragradig skala. Betygsindexet för kom-
muninvånarnas upplevda trygghet är lägre än riksgenomsnittet.
Det har förekommit oroliga krafter i samhället som förebyggs 
med grannsamverkan, och samverkan med polisen och civilsam-
hället. För att öka tryggheten för invånarna arbetar Polisen och 
kommunen utifrån ett gemensamt medborgarlöfte. Kommunen 
har tillsammans med näringsliv och polis påbörjat arbetet för att 
förebygga och minska den organiserade brottsligheten.
Enligt föräldraenkäten för förskolan upplever vårdnadshavarna att 
det är för många barn och personal per avdelning. Förvaltning-
arna har betonat barnperspektivet, med insatser för att förbättra 
barns fysiska miljö, inkluderande, inflytande och trygghet. Kom-
petensutveckling av medarbetare har genomförts för att säker-
ställa bemötandet av brukarnas skiftande behov.

Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, idrott,  
rekreation och föreningsliv

l  Uppnåddes under året

52 respektive 61 procent av kommunens invånare utövar idrott 
eller deltar i kulturaktiviteter. Antalet deltagartillfällen för idrot-
tande ungdom i Vänersborgs kommun är högre än riksgenom-
snittet. Antalet elever i musikskolans verksamhet ökade till 36 
procent, vilket är 11 procentenheter högre än riket. Kulturutbudet 
har fokuserat på tillgänglighet, inkludering och generationsöver-
skridning. För ett fortsatt ökat deltagande behöver fler individer 
och nya grupper nås.
Förskola och skola samarbetar inom kultur, idrott, rekreation och 
föreningsliv, både inom ordinarie verksamhet och i projekt. Fokus 
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ligger på att öka likvärdigheten mellan olika förskolor, skolor, 
elevgrupper och individer.
”Kultur för äldre” har varit framgångsrikt och har permanentats. 
En utmaning är att möjliggöra för de målgrupper som har knappa 
medel att delta. Vid planerandet av bostadsområdet Holmängen 
inkluderas ytor för lek och idrott. Gatuenheten, Serviceenheten 
och Kultur- och fritidsförvaltningen har ökat samarbetet gällande 
idrottslokaler, evenemang och offentlig konst. En idrottsanlägg-
ning har anlagts i Vargön.

Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur 
behov och förväntningar tillgodoses

u  Uppnåddes delvis under året

Kommunens Nöjd-Medborgar-Index är 52, vilket är strax under 
riksgenomsnittet. För att höja förtroendet bland invånarna bör 
satsningar prioriteras inom verksamheterna miljöarbete, grund-
skolan, stöd för utsatta personer samt äldreomsorgen.
Föräldraenkätens nöjdbrukarindex visar att föräldrarna är mycket 
nöjda med förskolan och skolan. SKL:s Öppna jämförelser visar på 
bra resultat för äldreomsorg.
Idag saknas övergripande sammanställning av inkomna synpunk-
ter och ett gemensamt arbetssätt kommer att beredas vidare i 
Kommundirektörens ledningsgrupp.

Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog med 
invånare, företag och föreningar

l  Uppnåddes under året

Nöjd-Inflytande-Index visar att invånarnas upplevelsegrad för in-
flytande oförändrad jämfört med våren 2014. Under året infördes 
öppna nämndsmöten. Invånar- och brukardialog har genomförts 
hos samtliga nämnder och förvaltningar och har blivit ett etable-
rat arbetssätt. En ökad användning av dialogverktyg har märkts i 
samband med kommunens strategiska utvecklingsarbete. Dialog-
möten har arrangerats med olika aktörer och invånargrupper, 
däribland kostråd med skolelever och brukare inom socialomsorg.
Kommunens Facebooksida rankas till topp-tio i landet och får 
höga poäng för medlemmarnas aktivitet på sidan.

Samhällsutveckling
Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, regional 
och statlig förvaltning, utbildning, kultur och turism

l  Uppnåddes under året

Första halvåret 2015 ökade antalet nyregistrerade enskilda firmor, 
handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag i Vänersborgs 
kommun med drygt tio procent jämfört med samma period året.
Antalet sålda verksamhetstomter har ökat under 2015. Ny mark 
för försäljning har frigjorts på Wargön Industri- och Innovations-
område.
Resultaten på de nationella proven, betyg, medelmeritvärdet och 
behörighet till gymnasiet har ökat under de senaste åren inom 
kommunens skolor. Vissa brister finns inom likvärdigheten mel-
lan och inom skolenheter samt mellan könen. För 2015 uppmättes 
andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, 
till 82,1 i jämförelse med Trollhättan (81,6) och Uddevalla (78,5).
Antal gästnätter under juli månad har ökat jämfört med 2014.

Kommunen har uppmärksammats nationellt för sitt innovativa 
och framgångsrika arbete i flyktingmottagandet som skett i sam-
verkan med externa organisationer och ideella föreningar.

Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kommunen

u  Uppnåddes delvis under året/osäkert utfall

Inför framtagandet av bostadsförsörjningsprogrammet fördes 
dialog med invånare för att få en samlad bild av attraktiva boen-
den. Detaljplaner har upprättats för sjö-, grön- och centrumnära 
boende utmed Vänerkusten. Granskning av Holmängens bostads-
område där detaljplanen förväntas träda i laga kraft mars 2016. 
Exploatering av området planeras våren 2016.
En bodialog har genomförts med exploatörer med målsättningen 
att öka nybyggnationen.
Energi- och klimatrådgivningen har under 2015 mött cirka 500 
invånare som getts möjlighet att få information och att ställa 
frågor om energieffektiva bostäder.
Planering har genomförts för att bättre tillgodose behovet av 
boende för Socialförvaltningens målgrupper.

Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen

l  Uppnåddes under året

En biblioteksfilial har öppnat på Tärnanskolan som en del i 
arbetet med Områdesutveckling Torpa. Vid sportcentrum har en 
ny mötesplats för föreningslös ungdom öppnat tre kvällar i veckan 
under hösten. Verksamheten som är ett försöksprojekt i samver-
kan  med flera idrottsföreningar pågår under en begränsad tid.
Plantaget har blivit en park där fler människor vistas oavsett 
säsong.
Utpekade idrotts- och lekplatser finns i detaljplanen för Holmäng-
ens bostadsområde.

Det ska vara enklare för företag att etablera sig och verka i 
kommunen

u  Uppnåddes delvis under året/osäkert utfall

Ett resultat av ”Förenkla helt enkelt” är att företag i samband med 
etablering möter kommunens etableringsteam där alla viktiga 
funktioner ingår. Resultat har ännu inte uppmätts.
Kommunens Nöjd-Kund-Index i SKL:s mätning Insikt förbättra-
des med fyra enheter till 68, vilket är samma som riket. Enkäten 
skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med 
kommunen.
En intern handlingsplan är framtagen om hur kommunen ska 
förbättra sitt företagsklimat. Ett åtgärdsprogram för att höja 
invånarnas omdömen av bygglovshantering är framtaget tillsam-
mans med medarbetare på bygglov.

Ekonomi
Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och 
effektivt, så att de gör mesta möjliga nytta för kommuninvånar-
na utifrån de uppgifter som kommunfullmäktige delegerat till 
dem

u  Uppnåddes delvis under året/osäkert utfall

Förvaltningsberättelse
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I SCB:s Nöjd-Medborgar-Index är nöjdheten hos invånarna på 
samma nivå som riket.
Barn- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter har 
lägre kostnad per elev/barn än riksgenomsnittet. Föräldraenkäten 
visar generellt att vårdnadshavare är mycket nöjda med kommu-
nens förskola och grundskola. Medelmeritvärdet för kommu-
nens årskurs 9 har ökat. Andelen elever som är behöriga till ett 
gymnasieprogram uppgick till 84,8 procent, och är strax under 
rikssnittet.
Besöksfrekvensen vid kommunens bibliotek är lägre än i övriga 
riket. Budgeterat anslag för verksamheten är 42 procent lägre per 
kommuninvånare i jämförelse med riket. Musikskolan når elva 
procentenheter fler elever än rikssnitt och har en kostnad per elev 
som är högre än riksgenomsnitt.
Kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten är högre i kommu-
nen än i riket och övriga Trestad. Brukarnöjdheten i kommunen 
är högre än för riket och övriga Trestad. Verksamheten har under 
året haft ökade insatser inom lagstyrd verksamhet, avsaknad av 
boendelösningar samt enskilda som behöver avancerad vård och 
omsorg. Restriktioner på grund av underskott är beslutade.

Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas på ett 
 betryggande och effektivt sätt

l  Uppnåddes under året

Samhällsbyggnadsnämnden har underhållsplaner för fastigheter 
och anläggningar, så att resurser sätts in där behoven är som 
störst. Underhållet har förbättrats för kommunala fastigheter och 
vägar, vilket minskat kapitalförstöring. Ägarförhållandena ses 
över om ansvarsfördelning för underhåll av vägar och anläggning-
ar. Underhåll av Dalbobron har inte utförts i planerad utsträck-
ning.
Kommunen har ingått som delägare i ett försäkringsbolag som 
aktivt arbetar med riskanalyser och skadeförebyggande arbete. 
Delägarskapet kommer att medföra sänkta premier.

Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en välskött 
ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god eko-
nomisk hushållning och i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut om finansiella mål och ramar

u  Uppnåddes delvis under året

Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk hushållning 
att ha kontroll över ekonomin. Kommunfullmäktige har beslutat 
om både kortsiktiga och långsiktiga finansiella mål. Av de finan-
siella målen uppnåddes tre av fyra mål. Kommunens resultatmål 
om 1 % av skatter och statsbidrag uppfylldes. I genomsnitt de 
senaste fem åren har kommunens resultat som andel av skattein-
täkter och generella statsbidrag uppgått till 1,7 %. 

Sju av nio nämnder redovisade överskott mot budget. Nämnderna 
har vidtagit åtgärder och beslutat om restriktioner under året. 
Detta har dock inte fått tillräcklig effekt för att få en budget i 
balans.  

Ur ett verksamhetsperspektiv är kommunfullmäktiges inrikt-
ningsmål den övergripande vägledningen av att verksamheten 
bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivitet.  Av fullmäktiges 
inriktningsmål uppnåddes 57 % och 43 % uppnåddes delvis. 

Verksamhetsutveckling
Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kompetens 
ska stödjas och utvecklas

l  Uppnåddes under året

I personalenkäten framgår det att medarbetarna upplever att 
kompetens och idéer tillvaratas och används på ett bra sätt.
Åtgärder har vidtagits för ökat kvalitetsarbetet, chefsutbildning 
i innovationer och försök med distansarbete. Kommundirektö-
ren har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan om fortsatt 
utvecklingsarbete utifrån resultatet i Kommunkompassen. Ny 
mätning med Kommunkompassen ska genomföras 2017.

Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den inkluderar 
alla

l  Uppnåddes under året

Vid mobilanpassning av kommunens hemsida fördes dialog med 
kommunala rådet för funktions-hinderfrågor för förbättrad 
tillgänglighet och användarvänlighet. Plan- och bygglovsproces-
ser har förenklats med bilder och kompletteras med korta ord på 
svenska och engelska.
Fler och nya grupper har identifierats och inkluderas i kommu-
nens kultur- och fritidsverksamhet. Fler invånare med fysisk 
eller psykisk funktionsnedsättning deltar regelbundet i ordinarie 
verksamheten.

Medarbetare

Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en attraktiv 
arbetsgivare

l  Uppnåddes under året

Personalenkäten för 2015 visar att medarbetarna är lika nöjda 
som vid mätningen 2012. Medarbetarna upplever meningsfull-
heten av sitt arbete till svarsvärdet 83 av 100. Den psykosociala 
arbetsmiljön och arbetsklimatet upplevs till 72. För att fler ska 
trivas behövs förändringsarbete kring rimlig arbetsbelastning 
samt upplevd ork och energi.
En kartläggning av kommunen som arbetsgivare har genomförs 
och ska resultera i ett arbetsgivarvarumärke för att underlätta 
rekrytering och kompetensutveckling av medarbetare.
Tjänstgöringsgraderna har anpassats för att möta medarbetarnas 
önskemål. Möjlighet till heltid har prioriterats, flexibel arbetstid 
har erbjudits, och riktlinjer för distansarbete har tagits fram.
Attraktiviteten är lägre inom yrken som är svårrekryterade/svåra 
att behålla såsom socialsekreterare, planarkitekter, sjuksköterskor, 
fysioterapeuter/arbetsterapeuter och till viss del undersköterskor 
inom hemvården.
Förmånsportalen ”VärdeFyllt” har besökts i snitt elva gånger per 
anställd. Populärast är förmåner från personalklubben, friskvård 
i form av gym- och gruppträning följt av kollektivtrafik och 
ögonlaser. Införandet av ”VärdeFyllt” har ökat tillgängligheten 
till Personalklubbens utbud.
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Finansiella mål
Årets resultat bör uppgå till minst 0,5 % av skatter och generella 
statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 %.

l  Uppnåddes under året

Årets resultat uppgår till 41 Mkr. Skatteintäkterna och de gene-
rella statsbidragen uppgick till 2 063 Mkr. Det innebär ett mått på 
2,0 %. 

Kassalikviditeten bör vara minst 50 %

l  Uppnåddes under året

Med målet om en kassalikviditet på minst 50 % menas att likvida 
medel, inklusive kortfristiga placeringar, tillsammans med kom-
munens checkkredit på 100 Mkr bör vara minst 50 % av kortfristi-
ga skulder. Målet beskriver kommunens betalningsberedskap på 
kort sikt. I bokslutet uppgick de likvida medlen till 321 Mkr (in-
klusive checkkrediten) och de kortfristiga skulderna till 489 Mkr, 
 vilket innebär en kassalikviditet på 66 %. 

Soliditeten bör förbättras.

n  Uppnåddes inte under året

Måttet anger hur stor del av kommunens tillgångar som är 
finansierade med egna medel/eget kapital och beskriver kom-
munens betalningsberedskap och finansiella styrka på lång sikt. 
Soliditeten, exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner, var 53 % i 
bokslutet för 2014. I bokslutet för 2015 var nyckeltalet 50  %. 

Ej skuldfört pensionsåtagande bör minska som andel av eget 
kapital.

l  Uppnåddes under året

Måttet uppgick till 90 % i bokslutet för 2014 och förbättrades till 
83 % 2015. Kommunens egna kapital uppgår till 1 021 Mkr och 
ansvarsförbindelsen för pensioner till 844 Mkr vid årets slut. 

Sammanfattningsvis innebär målavstämningen att av 14 inrikt-
ningsmål uppfylls åtta inriktningsmål helt  och sex inriktnings-
mål uppfylls delvis. Av fyra finansiella mål uppfylls tre. Fördel-
ning av måluppfyllelsen framgår av nedanstående diagram. 
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