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Övergripande målavstämning 
 

Vision 

Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla 

delar, hela livet 

Kommunfullmäktige fastställde kommunens vision i de-
cember 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 genomsyra hela orga-
nisationen. 

Visionen kan gälla över en lång planperiod, flera man-
datperioder och under skilda politiska majoriteter. Vis-
ionen preciseras i inriktningsmål. 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 

Inriktningsmålen är fullmäktiges övergripande viljein-
riktning som ordnas under fem områden: invånare, 
samhällsutveckling, ekonomi, verksamhetsutveckling 
och medarbetare. Kommunfullmäktige tolkar visionen 
och preciserar den till inriktningsmål. 

I inriktningsmål anges viljeinriktning för vad som ska 
uppnås. Det ska ge en strategisk och övergripande 
vägledning. Inriktningsmålen ska vara ett fåtal och sär-
skilt viktiga och skall hanteras inom beslutade bud-
getramar. 

Målavstämning 

Under året görs delårsrapporter april och augusti och 
årsredovisning. 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 samman-
fattning av hur de politiska inriktningsmålen infrias och 
hur kommunen närmar sig visionen. 

Invånare 

Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande och 

trygghet 

 Uppnås delvis  
Miljöprogram 2030 har antagits. En ambition är att 
vara en fossiloberoende kommun år 2030. Projektet 
Giftfri Förskola ska förbättra förskolebarnens lekmiljö 
och minska antalet leksaker som innehåller farliga äm-
nen. Kommunens inköp av ekologiska livsmedel ökade 
och uppgick till 27 procent. 
Föräldraenkäten för förskola och grundskola visade en 
hög nöjdhetsgrad gällande service, behov och förvänt-
ningar för verksamheterna. Enligt föräldraenkäten för 
förskolan upplever vårdnadshavarna att elevgrupperna 

är trångbodda med för många barn i relation till lokal-
yta. Antal barn per årsarbetare på förskolan (2013-
2014) är 0,6 barn över kommungruppen och 0,8 barn 
över riksgenomsnittet. Antal inskrivna barn per avdel-
ning har ökat med 0,9 barn till 1,3 barn över kommun-
gruppen och 1,4 barn över riksgenomsnittet. 
Brukarbedömning inom äldreomsorg 2015 visade att 
den upplevda tryggheten är 90 procent, en ökning för 
hemtjänst och en minskning med sex procentenheter 
för särskilt boende. 

Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, id-

rott, rekreation och föreningsliv 

 Uppnås delvis  
52 respektive 61 procent av kommunens invånare utö-
var idrott eller deltar i kulturaktiviteter. Antalet som del-
tar i kulturaktiviteter eller utövar idrott minskade under 
2015. För att öka kulturdeltagandet och bidra till ökad 
integration har en ny mötesplats öppnats i Timjanhuset 
i centrala Vänersborg. 
Ett utomhusgym anläggs i Brålanda och planeras att 
invigas under sommaren. Kommunen har utsetts till 
landets 27:e bästa cykelstad, och fler gång- och cykel-
vägar planeras i tätorten. 
Under 2014 deltog 36 procent av kommunens elever i 
musikskolans verksamhet, vilket är elva procenten-
heter högre än rikssnittet. Andelen har ökat konstant 
sedan 2012. För fortsatt ökning behöver fler och nya 
grupper nås med information och lockas till att delta. 
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete för för-
skolan och skolan visar att det vid samverkan med fri-
villigsektorn råder brist på likvärdighet mellan enheter, 
grupper och individer. 

Fler invånare ska vara nöjda med kommunens service 

och hur behov och förväntningar tillgodoses 

 Uppnås delvis  
Kommunens Nöjd-Medborgar-Index är 52, vilket är 
strax under riksgenomsnittet. 
Under årets tre första månader hade 32 barn inte blivit 
erbjuden barnomsorgsplats på förskolan inom garanti-
tiden fyra månader. 
Föräldraenkäten för förskola och grundskola visade en 
hög nöjdhetsgrad gällande service, behov och förvänt-
ningar för verksamheterna. Enligt föräldraenkäten för 
förskolan upplever vårdnadshavarna att elevgrupperna 
är trångbodda med för många barn i relation till lokal-
yta. Antal barn per årsarbetare på förskolan (2013-
2014) är 0,6 barn över kommungruppen och 0,8 barn 
över riksgenomsnittet. Antal inskrivna barn per avdel-
ning har ökat med 0,9 barn till 1,3 barn över kommun-
gruppen och 1,4 barn över riksgenomsnittet. 
Brukarbedömning äldreomsorg om möjligheten att leva 
och bo självständigt ökade till 93 procent för hemtjänst 
och minskade två procentenheter för särskilt boende. 
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Försäljningen av fiber i tätort har avslutats. Undersök-
ning pågår om möjligheten att erbjuda Wifi i tätort på 
utpekade platser. Ett flerkommunsprojekt med Trollhät-
tan och Uddevalla (TUV) kring synpunktshantering på-
går med förhoppning om en kommungemensam syn-
punktshantering under 2016. 
Illustrationer på hemsidan avser att förenkla och för-
tydliga beslutsprocessen för bygglov och planförfa-
rande. Alla detaljplaner beräknas vara publicerade på 
kommunens hemsida under året. 

Fler invånare anser att kommunen har en öppen dialog 

med invånare, företag och föreningar 

 Uppnås delvis  
Nöjd-Inflytande-Index för 2015 om invånarnas upp-
levelsegrad för inflytande var oförändrad jämfört med 
2014. Kommunens Facebook sida har utvecklats som 
ett verktyg för ökad dialog med hög aktivitetsgrad 
bland invånarna. 
Inom Forum Vänersborg sker dialog mellan kommun 
och näringsliv. I samband med utveckling av Sport-
centrum får föreningsliv, invånare och brukare möjlig-
het att lämna synpunkter. 
Föräldraenkäten för förskolan visade att vårdnadsha-
varna var mycket nöjda med dialogen och informat-
ionen. I föräldraenkäten för grundskolan ökade nöjd-
heten för vårdnadshavare i årskurs 2 och 5 gällande 
samverkan med skolan. Vårdnadshavarna i årskurs 8 
hade en lägre nöjdhet gällande samverkan. 
I nuläget saknas strukturer för att tillvarata ungas syn-
punkter. Ungdomsenkäten Lupp (Lokal Uppföljning av 
ungdomspolitiken) genomförs under 2016 för att kart-
lägga ungas upplevelse av inflytande. 
Inom äldreomsorgen ansåg 91 procent (hemtjänst) och 
83 procent (särskilt boende) att hänsyn tas till brukar-
nas åsikter och önskemål. Antalet anhörigträffar, bru-
karråd och dialogtillfällen ökade inom Socialförvalt-
ningens verksamheter under 2015. En pilotgrupp för 
ökad brukarmedverkan har startats. 

Samhällsutveckling 

Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, 

regional- och statlig förvaltning, utbildning, kultur och 

turism 

 Uppnås 
Intresset för kommunal företagsmark har ökat kraftigt, 
och åtta kontrakt om etablering har skrivits under 
första tertialet 2016. Kontrakt är skrivna för nästan alla 
tomter på Trestad Center, ett kontrakt är skrivet för 
Wargön Industri- och Innovationsområde, samt ett 
kontrakt på Holmängen. Marknadsföringsplan avse-
ende kommunal mark är framtagen. 
Antalet nyanmälda tjänster i Vänersborg ökade med 
29,1 procent i april i jämförelse med samma månad 
2015, motsvarande siffra för riket var 32,3 procent. 
Den öppna arbetslösheten i kommunen uppgick i april 
2016 till 4,4 procent, vilket är en minskning med 0,5 
från samma period 2015. I Näringslivsrådet undersöks 

hur integrationen av nyanlända kan underlättas. För-
hoppningen är att underlätta för företagen att hitta rätt 
kompetens i framtiden. 

Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela kom-

munen 

 Uppnås delvis  
Översiktsplanen är ute på samråd. I kvarteret Cypres-
sen i centrala Vänersborg byggs 48 nya hyresrätter. 
Utbyggnationen av vatten och avlopp utmed Vänerkus-
ten pågår och etapp 5 (Loberg, Sannebo och Rörvik) 
färdigställs under året. Etapp 6 (Sikhall) och etapp 7 
(Dereviken och Sikhall Bratten) pågår enligt tidplan. 
Första etappen av fiber i tätort påbörjas under andra-
tertialet. Fiber kommer att anläggas i tätorterna Vä-
nersborg, Brålanda, Frändefors, Vargön och Öxnered. 
Det råder brist på bostäder för Socialförvaltningens 
målgrupper. Nyrenoverat boende för äldre beräknas 
färdigställas under 2017. Tre gruppbostäder för funkt-
ionsnedsatta kommer att byggas. Trots satsningen rå-
der fortsatt stor efterfrågan på bostäder och behov av 
att utöka hyresrättsbeståndet för förvaltningens mål-
grupper. 
Vid större ombyggnationer och nybyggnationer av 
kommunala lokaler projekteras 20 procent lägre ener-
giåtgång än byggnormen. 

Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommunen 

 Uppnås 
Hjälpande händer är en verksamhet som utformas i di-
alog med ungdomarna och erbjuder "Tonårsklubb" 
flera dagar i veckan. Timjanhuset är ny kulturmötes-
plats i Vänersborgs centrum. 
Ett utomhusgym anläggs i Brålanda och planeras att 
invigas under sommaren. 

Det ska vara enklare för företag att etablera sig och 

verka i kommunen 

 Uppnås delvis  
Införande av e-tjänsterna Planbesked och Anmälan 
pågår. Mätning av handläggningstiden för bygglov 
kommer att redovisas senare under året. "Förenkla 
helt enkelt" pågår och servicemätning av kommuner-
nas myndighetsutövning (Insikt) kommer genomföras 
under året. 

Ekonomi 

Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel rat-

ionellt och effektivt, så att de gör mesta möjliga nytta 

för kommuninvånarna utifrån de uppgifter som kom-

munfullmäktige delegerat till dem 

 Uppnås delvis  
Äldreomsorgens kostnader var tio procent högre än 
vad strukturen och befolkningsunderlaget motiverar 
medan Individ- och familjeomsorgens strukturkostnad 
var lägst i Trestad. Trollhättans kostnad följer struk-
turen medan Uddevalla hade högre strukturkostnad för 
äldreomsorg (+7) och individ- och familjeomsorg (+6). 
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Barnomsorgen och grundskolan tangerade sin struk-
turkostnad. Medelmeritvärdet för kommunens årskurs 
9 ökade. Andelen elever som var behöriga till ett gym-
nasieprogram uppgick till 84,8 procent, och var strax 
under rikssnittet. 
Kostnaden för gymnasieskolan var högre i Vänersborg 
än strukturen motiverar (+4) medan kostnaden i Troll-
hättan och Uddevalla var lägre. Trollhättans kostnad 
var två procent lägre än strukturkostnaden. 
En hög strukturkostnad beror på en högre ambitions-
nivå eller en lägre effektivitet. 

Kommunens tillgångar och skulder ska förvaltas på ett 

betryggande och effektivt sätt 

 Uppnås 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tilldelats under-
hållsmedel som möjliggör en långsiktigt god förvaltning 
av kommunens byggnader. Särskilda prioriteringar för 
2016 är kultur- och fritidsanläggningar, i synnerhet Hal-
levibadet i Vargön och Idrottshuset. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn- och utbild-
ningsförvaltningen har upprättat en femårig plan för 
underhåll av golven på skolor och förskolor. Barn och 
utbildningsförvaltningen har utvecklat uppföljningen 
med enhetschefer för att optimalt använda tilldelade 
resurser. 
Arbetet med läcksökning och infärgning av VA-serviser 
kommer att prioriteras under året. 

Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha en 

välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en 

anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och ra-

mar 

 Uppnås inte  
Fyra av nio nämnder prognostiserar underskott mot 
budget. 
Barn- och utbildningsförvaltningen prognostiserar ett 
ekonomiskt underskott för 2016, främst inom grund-
skolan beroende på ökade lokalkostnader till följd av 
stora elevökningar. 
Socialförvaltningen prognostiserar underskott för 2016 
till följd av volymökningar inom flertalet målgrupper 
som återfinns i det lagstadgade uppdraget. 
Kretslopp och Vatten har full kostnadstäckning för ren-
hållningen och brukandet av den allmänna VA-anlägg-
ningen. Däremot nås inte full kostnadstäckning för an-
läggningsavgiften. Ett förslag att öka denna med ytter-
ligare fem procent år 2017. 

Verksamhetsutveckling 

Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och kom-

petens ska stödjas och utvecklas 

 Uppnås 
Flera förvaltningsövergripande samarbeten pågår för 
att tillvarata kompetenser och olika verksamhetsper-
spektiv. Förenkla helt enkelt syftar till att utveckla kom-

munens kontakter med näringslivet genom bättre in-
ternt samarbete och resultatet kommer delvis att mä-
tas genom servicemätning av kommunernas myndig-
hetsutövning (Insikt). 
Kommundirektören har utifrån politiskt uppdrag sam-
manställt en tidsatt handlingsplan för utvecklingsar-
betet, baserad på politiska prioriteringar. Kommunkom-
passen ska genomföras igen hösten 2017. 
Flera förvaltningar rapporterar om kompetensutveckl-
ing genom internationellt utbyte. Projektet Hållbar 
Strandutveckling tillsammans med Chobe i Botswana 
har initierats av kommunens medarbetare. Projektet 
pågår 2016-2018 och målet är att ta fram en strategi 
för ökad och hållbar användning av strandområden för 
att främja turism och företagande. 

Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den in-

kluderar alla 

 Uppnås 
Särskilda insatser har resulterat i att fler barn och unga 
vuxna med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning re-
gelbundet deltar i musik- och dansverksamheten. Fler 
personer deltar i tillgänglighetsanpassade aktiviteter 
på Arenan. Flera nyanlända och ensamkommande 
barn deltar i musik- och dansverksamheten. 
Utbildning av medarbetare har genomförts för att 
främja kunskaper om upphandling med social hänsyn. 
En reviderad jämlikhetsplan har antagits och kommer 
att följas upp inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Medarbetare 

Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en at-

traktiv arbetsgivare 

 Uppnås delvis  
Löneutjämningen fortsätter mellan man och kvinna, 
där nuvarande löneskillnad är 4 procent. Extern perso-
nalomsättning har ökat till 8 procent (+1). Förvaltning-
arna signalerar att vissa enheter har ökad nyintrodukt-
ion som påverkar produktiviteten negativt för övrig per-
sonal, samt att det är svårt att rekrytera sökande som 
har adekvat kompetens. En rekryteringsstrategi är un-
der framtagande. 
En handlingsplan utifrån personalenkätens resultat tas 
fram på alla enheter för fortsatt förbättringsarbete. Ny 
mätning sker i personalenkäten 2017. 
Antalet sökande till Karriärprogrammet fortsätter att 
öka och ett nytt program startar september 2016. 
Flera verksamheter ser över möjligheten att erbjuda 
sina anställda heltid. Möjligheten till flextid och distans-
arbete har erbjudits på fler enheter. 
 

Finansiella mål  

 

Årets resultat bör uppgå till minst 1 % av skatter och 
generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå 
till 2 %.  

 Uppnås 
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Årets resultat uppgår till 50 Mkr. Skatteintäkterna och 
de generella statsbidragen uppgick till 2 194 Mkr. Det 
innebär ett mått på drygt  2 procent.  
 

Kassalikviditeten bör vara minst 50 % 

 Uppnås 

Med målet om en kassalikviditet på minst 50 % menas 
att likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, till-
sammans med kommunens checkkredit på 100 Mkr 
bör vara minst 50 % av kortfristiga skulder. Målet be-
skriver kommunens betalningsberedskap på kort sikt. I 
prognosen uppgår de likvida medlen till 269 Mkr (inklu-
sive en höjd checkkredit till 150 Mkr) och de kortfristiga 
skulderna till 513 Mkr. Kassalikviditeten uppgår där-
med till 52 % i prognosen. 

  

Soliditeten bör förbättras. 

 Uppnås inte 

Måttet anger hur stor del av kommunens tillgångar 
som är finansierade med egna medel/eget kapital och 
beskriver kommunens betalningsberedskap och finan-
siella styrka på lång sikt. Soliditeten, exklusive an-
svarsförbindelsen för pensioner, var 50 % i bokslutet 
för 2015. I prognosen för 2016 är nyckeltalet 48  %.  

 

Ej skuldfört pensionsåtagande bör minska som andel 

av eget kapital. 

 Uppnås 

Måttet uppgick till 83 % i bokslutet för 2015 och pro-
gnostiseras till 76 % 2016. Kommunens egna kapital 
uppgår till 1 071 Mkr och ansvarsförbindelsen för 
pensioner till 816 Mkr vid årets slut.  

 

Skattesatsen bör hållas oförändrad under mandatperi-

oden. 

 Uppnås 

Oförändrad skattesats. 

 


