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Vänersborgs kommun 
– attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet. 

 

Kommunfullmäktige fastställde kommunens vision i 
december 2013. Visionen omfattar alla kommunin-
vånare och beskriver en framtida idealbild och en ge-
mensam färdriktning. Visionen är en ledstjärna för 
all kommunal verksamhet och genomsyrar hela or-
ganisationen.  

 
Inriktningsmål  
Kommunfullmäktige fastställde kommunens inrikt-
ningsmål i december 2013. Inriktningsmålen är kom-
munfullmäktiges övergripande viljeinriktning som 
ordnas under fem områden: Invånare, samhällsut-
veckling, ekonomi, verksamhetsutveckling och med-
arbetare.  

Invånare 

Inriktningsmål: 
• Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande 

och trygghet 
• Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av kultur, 

idrott, rekreation och föreningsliv 
• Fler invånare ska vara nöjda med kommunens ser-

vice och hur behov och förväntningar tillgodoses 
• Fler invånare anser att kommunen har en öppen di-

alog med invånare, företag och föreningar 

Samhällsutveckling 

Inriktningsmål: 
• Kommunens attraktionskraft ska öka inom nä-

ringsliv, regional- och statlig förvaltning, utbild-
ning, kultur och turism 

• Fler attraktiva och energieffektiva boenden i hela 
kommunen 

• Fler mötesplatser som är till för alla i hela kommu-
nen 

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

Ekonomi 

Inriktningsmål: 
• Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel 

rationellt och effektivt, så att de gör mesta möjliga 
nytta för kommuninvånarna utifrån de uppgifter 
som kommunfullmäktige delegerat till dem 

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

• Vänersborgs kommun ska i alla sammanhang ha 
en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas 
i en anda av god ekonomisk hushållning och i en-
lighet med kommunfullmäktiges beslut om finan-
siella mål och ramar 
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Verksamhetsutveckling 

Inriktningsmål 
• Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft och 

kompetens ska stödjas och utvecklas 
• Verksamheten ska i ökad grad utformas så att den 

inkluderar alla 

Medarbetare 

Inriktningsmål 
• Vänersborgs kommun upplevs i högre grad som en 

attraktiv arbetsgivare 
 

Förväntade resultat  
Förväntade resultat fastställs enligt nämndernas för-
slag. De presenteras i Del II under respektive nämnd. 
Kommunfullmäktige fastställde i december 2013 
regler för mål- och resultatstyrning. Där framgår det 
att visionen är kopplad till inriktningsmål, förvän-
tade resultat och aktiviteter. De sistnämnda arbetas 
in i förvaltningarnas verksamhetsplaner. 


