
2018-02-14 	 (2 bilagor) 

M-L-KD förslag i budgetberedningen inför beslut i Kommunstyrelsen, Vänersborgs kommun 

Förslag till beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge nämnderna i uppdrag att utifrån bifogade Inriktningsmål, och med 

beaktande av bokslut o verksamhet för år 2017, samt budget och prognos för innevarande år 

inkomma med förslag till respektive nämnds verksamhet och budget inför KF-beslut om Mål-och 

resursplan 2019-2021. 
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Förslag till inriktningsmål Vänersborgs kommun 2019-2021 

Inriktningsmålen har valts ut från de områden som styrs av politiska beslut, som tillhör 

kommunens kärnverksamhet, och där vi önskar se ett trendbrott i resultaten. 

När inriktningsmålen bryts nertill Verksamhetsplaner och Handlingsplaner på Nämnd-

/Förvaltningsnivå, skall kommunens Vision " i alla delar, hela livet" beaktas, och givetvis skall 

det leda till att" fler invånare ska vara nöjda med kommunens service och hur behov och 

förväntningar tillgodoses". 

Även om mätetal inte är en del av beslutet, bör samtliga beslutade mätetal för målen 

ingå/följas upp i kommande Omvärldsanalyser. 

Inriktningsmålen är syftade att gälla en mandatperiod. De kan dock ändras om kommande 

Omvärldsanalyser ger skäl till detta. 

Arbete o Näringsliv: 

Att var och en arbetar efter sin förmåga är något som bygger Sverige och 

Vänersborg starka. Människors arbete lägger grunden för hela samhällsekonomin. 

När vi är många som jobbar, är vi många som hjälps åt att skapa mer resurser till vår 

gemensamma välfärd. Att ha ett arbete och en inkomst ger människor makt över sina 

liv, liksom en känsla av gemenskap och av att vara behövd. 

Det är i företagen som flest nya jobb och dito lösningar växer fram. Detta skapar 

arbetstillfällen och tillväxt, något som i sin tur ger skatteintäkter vilka finansierar vår 

gemensamma välfärd. Företagande och entreprenörskap är därför en viktig 

grundsten i vårt välfärdssamhälle. Detta gäller alla sorters arbeten och arbetsgivare, 

dvs såväl sociala, som privata företag. 

Utbildning: 

Inget är så viktigt för en människas livschanser som att få en bra utbildning. Inget 

är så viktigt för ett lands, och en kommuns utveckling som att rusta sina medborgare 

med kunskaper. Genom utbildning av hög kvalitet får alla möjligheter att deltaga och 

utvecklas. 

Boende: 

- 	Vänersborg ska vara en kommun där det är enkelt att få tag i en bostad. Det 

befintliga bostadsbeståndet ska öka i volym, samt nyttjas bättre så att det finns ett 

varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer. Därför behövs rejäla 

regelförenklingar, snabbare handläggningstider och plan- och bygglovsprocesser. 

(Detta gynnar också de företagare som önskar etablera eller expandera sin 

verksamhet) 
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

- 	Att Inriktningsmålen är: 

Arbete o Näringsliv 

- 	Enklare och kortare vägar till att starta företag 

- 	Fler som kan och vill jobba får plats på arbetsmarknaden 

Utbildning 

- 	Likvärdigheten ökar mellan och inom kommunens skolenheter. 

- 	Vänersborgs skolresultat tillhör Sveriges bästa 25 

Boende 

- 	Bostadsbyggandet ökar 

- 	Kommunens planberedskap ökar i takt med prognos för kommunens tillväxt 

- 	AB Vänersborgsbostäder ställer fler bostäder till Socialnämndens förfogande för 

sociala kontrakt 

- 	Att de tidigare 14 inriktningsmålen upphör att gälla 
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