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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
på något sätt och i denna budget valde vi att
göra en generell effektivisering. Självklart är
det roligt att svensk vård och omsorg lyckats
så bra att människor lever ett gott liv under
fler antal år!

Utvecklande skola
Att alla elever lyckas med, och utvecklas
i skolan är viktigt. Därför spetsar vi nu till
målet om att alla elever ska kunna läsa med
att mäta det redan i årskurs 1. Läsförmågan
är grundläggande för en elevs utveckling och
för att visa detta har politiken detta med som
ett mål i budgeten. En lyckad skolgång har
visat sig vara en väldigt viktig faktor i hur
personer senare lyckas i livet, därför är det
så viktigt att tidigt bemöta eleverna med rätt
stöd. Det som kallas för ”skolans kompensatoriska uppdrag” det vill säga att utjämna
skillnaderna som finns, är fortfarande viktigt
och har stor betydelse.

Bengt Hilmersson
Ordförande i kommunstyrelsen

”Det som mäts, blir gjort”

Detta uttalande av någon klok person har
politiken i Vårgårda inför detta budgetarbete
tagit på allvar. Därför samlades alla politiker i
kommunfullmäktige tillsammans med tjänstemän ett antal gånger under våren för att
ytterligare utveckla kommunens arbete med
målstyrd förvaltning.
Det gav som resultat att alla budgetförslag
i juni innehöll till största delen samma mål.
Det är ett styrkebesked som gynnar utvecklingen, att politiken kan resonera sig fram till
ett i huvudsak enat dokument. För mig har
alltid innehållet i politiken varit det viktiga,
inte fördelningen av pengar och med en tydlig målstyrning lyfter både det dagliga arbetet
i kommunen och den politiska debatten.
De demografiska effekterna som förutspåtts i flera år börjar nu på allvar slå igenom.
Förutom att allt fler lever allt längre, vilket
ökar kostnaderna för omsorg, har Vårgårda
kommun ovanligt stora barnkullar på väg in i
barnomsorg och skola. Detta måste hanteras
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Men målen för skolan ska inte förändras
allt för mycket. Skolan bör ha långsiktiga förutsättningar för att kunna fungera bra. Därför
förändrar vi inte skolans budget annat än att
ramen höjs enligt löneökningar och på grund
av större barnkullar.

Hållbar miljö
I flera år i rad förbättrar Vårgårda kommun sin placering i tidningen Aktuell Hållbarhets ranking, men det går inte så fort som
vi önskat. Arbetet att uppfylla miljöberedningens mål pågår och ger resultat, och i budgetmålen höjer vi ribban till att kommunens
fordon ska vara fossiloberoende år 2020.
Eftersom det finns en lokal tillverkning av
biogas, ser vi det som självklart att detta är
det dominerande bränslet, men vi ville bredda
begreppet och ser gärna till exempel elbilar i
de sammanhang som de passar.
Att de som serveras mat har trygga och
säkra råvaror ser vi som viktigt. Därför fortsätter vi att prioritera svenskt och ekologiskt.
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Attraktivt boende

Utmaningar

Det var länge sedan Vårgårda kommun
ökade så mycket i befolkning som vi har gjort
under första halvåret 2017. Målet att bli 13
000 invånare år 2027 är med nuvarande tillväxttakt ett mycket realistiskt mål. Men detta
ställer stora krav på god planering för att det
ska finnas attraktiva tomter att bygga på och
färdiga detaljplaner. Kommunen har därför
startat ett stort arbete runt Fagrabo och det
kan ge plats för över 1 000 nya bostäder! I
väntan på att detta arbete ska bli klart pågår
arbeten med detaljplaner på flera områden.

Slutligen vill jag nämna några utmaningar
vi har. Att vara en tillväxtkommun innebär
också stora investeringar. Stora investeringar
innebär stora lån och även om vi just nu lånar
till mycket låg ränta är detta något som ska
betalas av. Detta kommer att innebära ekonomiska påfrestningar.
De demografiska förändringarna är också
en stor utmaning. Allt större andel av befolkningen arbetar inte p g a att de blir pensionärer. De senaste åren har andelen över 65
ökat och det påverkar inte bara ekonomin.
Det påverkar också tillgången på kompetens
och det blir allt svårare att hitta personal med
rätt kompetenser, och att få dem att stanna.
Ett sätt att bemöta detta är vårt projekt ”heltid som norm” som syftar till att fler tjänster
i kommunen i grunden ska vara heltidstjänster. Generellt behöver kommunsektorn bli en
mer attraktiv arbetsgivare. För vi har en av de
bästa av arbetsuppgifter, nämligen att serva
Vårgårda kommuns befolkning!

För att bättre möta kraven på plats att
bygga och utvecklas med verksamheter pågår ett arbete med en fördjupad översiktsplan
för småstaden Vårgårda. Arbetet beräknas
vara klart 2019. Men det är också viktigt att
Vårgårda fortsätter att ha en snabb och enkel
bygglovshantering för bostäder utanför detaljplanelagt område, för där är efterfrågan
stor. Till exempel ser vi nu ett ökat intresse i
Hol, nu när E 20:s nya sträckning är klar.

Konkurrenskraftigt näringsliv
Totalbetyget i näringslivsrankingen under
2017 blev plats 10, vilket är något lägre än
2016, trots att företagens betyg blev bättre.
Det visade sig att vi låg lågt i nyföretagande,
särskilt bland unga, och ska Vårgårda fortsätta vara en innovativ plats måste vi arbeta med
detta. Skolan har en viktig uppgift att fylla i
att eleverna blir inspirerade och vågar starta
eget. Därför måste samarbetet mellan skola
och näringsliv fortsätta stärkas.
När det gäller tjänstemännens attityder till
företagande och service är Vårgårda kommun
i topp i Sverige. Detta är vi väldigt stolta över
och glada att ”Vårgårda-andan” finns i vår
förvaltning på alla nivåer. COI gör också ett
gott jobb för att hålla dialogen levande och
driva utvecklingen framåt.
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Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027

Den 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

Konkurrenskraftigt näringsliv

Hållbar miljö

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 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.

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.
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Värdegrund
Vårgårda kommun har en värdegrund som anger hur medarbetarna i förvaltningen ska förhålla
sig i mötet med de människor kommunen 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 omfattar alla som arbetar i kommunen, den ska ständigt hållas levande
i kommunens verksamheter och vara en del av det dagliga arbetet. Är värdegrunden en bas i
alla verksamheter blir Vårgårda en bra och attraktiv arbetsgivare.
Kommunens vision och värdegrund ska finnas med som grund i alla beslut som tas, allt som
görs och allt som förmedlas.
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Mål- och resultatstyrning
Mål- och resultatstyrning är det verktyg som politiken, medborgarnas företrädare, har för
att styra verksamheten. De mål som politiken antagit i budget och verksamhetsplan anger
vad som ska levereras i form av tjänster till medborgarna/brukarna. Målen utgår från visionens målområden och inriktningar. Målen är uppföljningsbara genom satta målnivåer.
Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun 2018-2020 innehåller 29 mål med
målvärden.

Planering
Utifrån målen bestämmer verksamheten sen hur arbetet ska genomföras.
Förvaltningen tar varje år fram så kallade aktivitetsplaner där verksamheten planerar vilka
aktiviteter som ska genomföras, hur de ska genomföras, vem som ansvarar för aktiviteterna
samt hur och när de ska
följas upp.
En aktivitetsplan är ett sätt att ge struktur i arbetet med mål- och resultatstyrning
och säkerställer att arbete sker i enlighet med målen. Aktivitetsplanen är till för att medarbetare ska bli delaktiga i arbetet med mål och resultat. Kopplingen mellan de politiska målen
och det som sker ute i verksamheterna är av största vikt.
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Uppföljning och analys
Förtroendevalda får tre gånger om året en
uppföljning av om hur de mål som beslutats
kommer att uppnås. En uppföljning av resultatet i verksamheten sker 30/4, 31/8 och
31/12. Resultaten sammanställs så att det går
att identifiera avvikelser, till exempel genom könsuppdelad statistik för att synliggöra
flickors, pojkars, kvinnors och mäns förutsättningar, livsvillkor och behov.
För att veta hur Vårgårdas resultat står sig
i jämförelse med andra är det viktigt att jämföra resultaten med snittet i riket och med liknande kommuner samt att titta på hur utvecklingen ser ut över tid. I de fall där resultatet
kan delas upp på olika avdelningar/enheter
jämförs dessa. Detta för att upptäcka skillnader inom verksamheten och identifiera vad
som behöver förbättras var och vad man kan
lära av de som lyckas bra.

Åtgärder
I analysen ingår att söka orsaker till eventuella resultatavvikelser och föreslå vad som
måste göras för att förbättra resultaten. Orsaker kan bero på externa omvärldsfaktorer, så
som t.ex. demografi, lagstiftning och på interna faktorer så som t.ex. arbetssätt, ledarskap
och kompetens. De externa faktorerna kan
inte påverkas, det är endast de interna faktorerna som går att ha ett direkt inflytande på.
Hur kan arbetssättet förändras för att få ett
bättre resultat?
Utifrån analys av orsaker och slutsatser
föreslår förvaltningen åtgärder för att uppnå
målen. De slutsatser och förslag på åtgärder
som presenteras bildar underlag för beslut.
Detta kan ligga till grund för politiska överväganden och för att verksamheten ska kunna
åstadkomma förbättringar och utveckling.
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Mål och strategier 2018-2020
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

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

135

137

140

76

130

Mål 100

Strategi för att nå målet:
Arbete behöver ske i enlighet med de fyra fokusområdena i visionen. Fler detaljplaner för villatomter.
Vårgårda Bostäder behöver förverkliga de krav ägaren har på bolaget inför 2018-2019 för att kunna möta kommunens behov
av fler hyresrätter.

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

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

60

60

65

63

33

Mål 80

Strategi för att nå målet:
Planberedskapen för byggnation av lägenheter i centrala lägen är god och de nya projekten vid Hallaberget, kvarteret Hyvlaren och vid före detta Johannedalskolan kommer förbättra beredskapen ytterligare. Samtal med de aktörer som disponerar
och äger planlagd mark bör intensifieras och leda till konstruktiva lösningar så att de investeringar som är gjorda i planarbete
med mera kommer till nytta och planerna realiserade.
Prioritering i planarbetet krävs så att fler säljbara villatomter kan presenteras för att möta den efterfrågan som just nu är
större än den varit på många år.

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

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

>25

>25

>25

25

>25

Mål 25

Strategi för att nå målet:
Förvaltningen behöver i planeringsarbetet tillskapa möjlighet för utbyggnad av erforderlig infrastruktur och service. Fortsatt
dialog med markägare är nödvändig. 2018 sker försäljning av tomter i kvarteret Kyrkbyn vid Algutstorpsområdet. Planarbetet vid Hjultorps kulle är i gång och syftar till att bland annat möta efterfrågan på villatomter.
I kommunens bostadsförsörjningsprogram lyfts ett flertal mindre områden i tätorten som tänkbara områden för exploatering.
Förstudie av dessa inför eventuell planläggning pågår.
Arbete med planprogram för Fagrabo pågår som syftar till att ge nödvändig framförhållning för att kunna säkerställa tillgång
på tomter. I detta arbete bevakas så att eventuella etappindelningar möter en förväntad fördelning mellan villatomter och annan typ av lägenhetsbyggnation.
Beviljade bygglov för villor är fördelade cirka 50/50 mellan tätorten och utanför tätorten. Denna verklighet gör det viktigt att
gå vidare med planering av överföringsledningar för vatten och avlopp till attraktiva landsbygdsområden. Nu pågår förstudier kring överföringsledningar till Hol-området och Horla-området.
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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)

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

90

80

70

138

123

114

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.
Enligt Miljöstrategin är strävan att alla åtgärder ska påbörjas och helst vara slutförda innan år 2020 är slut. Detta innebär att
det är ett stort arbete som ska genomföras under perioden. Hela förvaltningen berörs, vissa enheter mer än andra.
Ökade krav på kommunerna inom miljö- och hållbarhetsområdet kommer löpande. Det är därför viktigt med omvärldsbevakning och att genomföra fler åtgärder. Exempelvis arbete för att nå nationella och regionala miljö- och klimatmål.
Övriga mål under målområde hållbar miljö bidrar även till möjlighet för bättre placering.

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

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

31

32

33

24

23

Mål 30

Strategi för att nå målet:
Den nya livsmedelsupphandlingen som träder i kraft 1 oktober 2017 och löper på 4 år innehåller fler ekologiska produkter
än tidigare. Av dessa är fler produkter än tidigare konverterade, det vill säga det finns bara ett ekologiskt alternativ i avtalet.
Förvaltningen har därmed bättre förutsättningar för att kunna öka andelen ekologiska varor. Vid val av livsmedel tar Kostenheten också hänsyn till närproducerade och svenska livsmedel som man vill prioritera och de väljs ibland före det ekologiska. Balansen mellan ekonomi, ekologiskt, svenskt och närproducerat gör det svårt, men strävan är att nivån av ekologiska
livsmedel ska var så hög som möjligt. Strategin vid livsmedelsinköp är att välja de livsmedel som ger stora kvantiteter, men
till ett försvarbart pris. Skola och barnomsorg prioriteras.

Mål 6 - Andelen fossiloberoende fordon i kommunkoncernen
ska öka
Mätmetod

Målvärde

Utfall tidigare år

Andelen (%)

2018

2019

2020

2015

2016

- gasfordon

55

57

60

Gas 41

Gas 37

- fossiloberoende fordon *)

60

70

100

13

Bio 42

2017

Gas mål 55
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av det totala antalet bilar i förvaltningen och kommunens bolag.
*) avser laddhybrider, biogas-, vätgas-,
och elfordon)

Strategi för att nå målet:
Förbättrade rutiner kring att vid nyanskaffning konsekvent välja gasfordon och andra fossiloberoende fordon. Förvaltningen
behöver också se över möjligheten att byta ut äldre bensin och dieseldrivna fordon samt se över behovet och få ner andelen
fyrhjulsdrivna fordon i verksamheterna.

Mål 7 - Matavfall som återvinns genom biologisk behandling ska
öka
Mätmetod
Andelen (%) av uppkommet matavfall
som återvinns genom biologisk behandling.

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

52

54

55

20

22

Mål 50

Strategi för att nå målet:
Fortsatt stora informationsinsatser internt och externt kring avfallshantering. Nytt för perioden 2018-2020 är att informationen ska tas fram på fler språk samt göras mer lättillgänglig. Uppmuntra fler abonnenter att sortera ut sitt matavfall genom
miljöstyrande taxa.
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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 8 - Förskolan i Vårgårda ska stimulera barns utveckling och
lärande samt erbjuda en trygg omsorg
Mätmetod
Enkät till vårdnadshavare.
Andelen (%) vårdnadshavare som på
en fyrgradig skala svarat instämmer
helt och hållet och stämmer ganska bra
(positiva svar) på frågan
”Mitt barn känner sig trygg i förskolan”

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

Ska öka

Ska öka

100

Nytt mål
2017

Nytt mål
2017

97

Strategi för att nå målet:
En framgångsfaktor är att mycket tid avsätts för inskolning och att skapa goda relationer till både barn och vårdnadshavare.
Personalen finns med i aktiviteterna under dagen för att vägleda och utveckla leken och barnens samspel. Verksamheten
anpassas utefter barnens ålder och mognad.

Mål 9 - Alla elever ska kunna läsa när de slutar årskurs 1
Mätmetod
Andelen elever i % i årskurs 1 som kan
läsa i enlighet med fastställd nivå.

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

100

100

100

Nytt mål
2018

Nytt mål
2018

Nytt mål
2018

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 10 - Elevernas meritvärde i årskurs 6 ska vara högt
Mätmetod
Meritvärdet i grundskolan i årskurs 6.

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

215

220

>220

Nytt mål
2018

Nytt mål
2018

Mål 210
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Strategi för att nå målet:
Kommunfullmäktige antog 2017 en strategi för utvecklande skola i kommunen. Denna gäller fram till 2020. Varje år beslutas en plan med konkreta åtgärder för ökad måluppfyllelse utifrån strategin. I planen anges de åtgärder som verksamheten
genomför för att nå målet. Åtgärderna utgår från de tre områdena tydligt pedagogiskt ledarskap, undervisningen utgår från
styrdokumenten, ett vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet samt undervisningen är lärarledd och anpassas i
metodval efter elevernas förutsättningar och behov.

Mål 11 - Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 9 ska
vara god
Mätmetod
Enkät från Skolinspektionen. 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.

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

>85

>85

>85

85

70

Mål >85

Strategi för att nå målet:
Enkätens frågor ringar in elevernas syn på skolan och undervisningen och utgår ifrån forskning som visar att följande
faktorer är viktiga för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt och lyckas i skolan: att lärarna har höga förväntningar
på eleverna, att eleverna känner till målen, att eleverna får återkoppling, att eleven får det stöd och den hjälp de behöver, att
eleverna känner sig trygga i skolan, att de känner lust att lära samt att eleverna känner att de är delaktiga och har inflytande i
skolan. Dessa områden arbetar Gullhögskolans personal med för att elevernas syn på skolan ska bli mer positiv och därmed
öka motivationen.

Mål 12 - Elevernas meritvärde i årskurs 9 ska vara högt
Mätmetod
Meritvärdet i grundskolan i årskurs 9.

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

225

230

>230

210

211

221

Strategi för att nå målet:
Kommunfullmäktige antog 2017 en strategi för utvecklande skola i kommunen. Denna gäller fram till 2020. Varje år beslutas en plan med konkreta åtgärder för ökad måluppfyllelse utifrån strategin. I planen anges de åtgärder som verksamheten
genomför för att nå målet. Åtgärderna utgår från de tre områdena tydligt pedagogiskt ledarskap, undervisningen utgår från
styrdokumenten, ett vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet samt undervisningen är lärarledd och anpassas i
metodval efter elevernas förutsättningar och behov.

Mål 13 - Eleverna i Vårgårdas grundskolor ska vara behöriga till
ett nationellt program på gymnasieskolan.
Mätmetod
Andelen elever (%) i grundskolan som
är behöriga till ett nationellt program på
gymnasieskolan.

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

Ska öka

Ska öka

100

78

81

91

Strategi för att nå målet:
Kommunfullmäktige antog 2017 en strategi för utvecklande skola i kommunen. Denna gäller fram till 2020. Varje år beslutas en plan med konkreta åtgärder för ökad måluppfyllelse utifrån strategin. I planen anges de åtgärder som verksamheten
genomför för att nå målet. Åtgärderna utgår från de tre områdena tydligt pedagogiskt ledarskap, undervisningen utgår från
styrdokumenten, ett vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet samt undervisningen är lärarledd och anpassas i
metodval efter elevernas förutsättningar och behov.
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Mål 14 - 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)

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

Ska öka

Ska öka

100

73

72

83

Strategi för att nå målet:
Analyser av resultat och klimatundersökningar ligger till grund för det fortsatta arbetet med ökad måluppfyllelse. Arbetet
fokuserar på att öka måluppfyllelsen i de inledande kurserna i engelska, matematik och svenska, framför allt på yrkesprogrammen. En annan viktig del är att ha ett väl fungerande elevhälsoarbete. Här har satsningar gjorts de senaste åren vilket har
bidragit till en klar förbättring av resultaten.
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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 15 - Vårgårda kommun ska ha ett konkurrenskraftigt och
växande näringsliv.
Mätmetod
Antal nya företagsetableringar per år.

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

<20

<20

<20

13

11

8

Strategi för att nå målet:
För att målet ska nås behöver det tas fram etableringsmark på nya områden i kommunen. Fortsatt arbete i etableringsgruppen samt samarbete i BRB (Business Region Borås).

Mål 16 - Antalet nystartade företag per 1000 invånare ska öka
Mätmetod
Antalet nystartade företag per 1000
invånare.

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

6,5

6,5

6,5

7,9

8,8

Mål 6,4

Strategi för att nå målet:
Resultatet för detta mål är inte direkt kopplat till den verksamhet som kommunen bedriver och kommunen har relativt liten
möjlighet att påverka resultatet. Det är många faktorer som påverkar resultatet som kommunen inte kan styra över.
En viktig faktor är att fortsatt arbeta med att behålla det goda näringslivsklimatet. Anordna drop in-kvällar för företagare
samt starta eget-kurser på fler språk.

Mål 17 - Vårgårda ska vara bland de 20 bästa kommunerna i
Sverige på företagsklimat.
Mätmetod
Placering i Svenskt Näringslivs
företagsranking.

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

Mål <20

Mål <20

Mål <20

11

8

10

Strategi för att nå målet:
Fortsätta erbjuda aktiviteter COI och kommunen i samverkan. Ytterligare rekrytering till Bygg och miljö för att kunna möta
det ökade behovet av handläggare.
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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 18 - Kontinuiteten för brukarna inom hemtjänsten ska vara
god
Mätmetod
Antalet medarbetare som brukaren
möter under en tvåveckorsperiod.

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

12

12

11

Utfall
saknas

14

Mål 14

Strategi för att nå målet:
Genomföra två stycken kontinuitetsmätningar varje år för att veta hur verksamheten ligger till. Arbeta för fler heltider vilket
bör minska antalet vikarier i verksamheten. Eventuellt dela in en av de större arbetsgrupperna i två mindre delar. Arbeta extra
mycket för att minska antalet kontakter för brukarna som idag har många kontakter.

Mål 19 - Brukarna ska ha en positiv helhetsbedömning av sin
insats inom särskilt boende
Mätmetod
Antal uppfyllda kvalitetsindikatorer
för SÄBO enligt KKIK:s kvalitetsindikatorer

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

12 av 15

13 av 15

13 av 15

Utfall
saknas

7 av 15

Mål
10 av 15

Strategi för att nå målet:
Alla brukare ska kunna välja när på kvällen de vill lägga sig. Alla brukare ska erbjudas egentid med personal varje dag. Alla
enheter ska erbjuda minst en gemensam aktivitet alla dagar i veckan (inklusive helgen).

Mål 20 Brukare ska ha en positiv helhetsbedömning av sin
grupp-/servicebostad (LSS)
Mätmetod
Antal uppfyllda kvalitetsindikatorer
för grupp- och serviceboenden enligt
KKIK:s kvalitetsindikatorer

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

7 av 10

8 av 10

9 av 10

Utfall
saknas

4 av 10

Mål
6 av 10

Strategi för att nå målet:
En metodhandledare har anställt för att aktivt kunna fokusera arbetet med den enskildes behov och hur detta ska kunna mötas
av personalen på boendena. Utvecklingsledaren, metodutvecklaren och enhetschefen för verksamheten ska under året aktivt
jobba med att analysera vad kvalitet är inom LSS.
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Bemanningen på respektive enhet har setts över för att kunna möta brukaren individuella behov på ett bättre sätt. Möjligheten
till individuella aktiviteter har ökat. Möjligheten att ha aktivitet efter 21.00 finns på alla enheter (Ringgatan/Skolgatan), då
schema läggs med intervaller av 6-12 veckor. Att ta emot gäster i den egna lägenheten efter 21.00 är inga hinder i dagsläget.
Planera, handla och laga mat är också områden som uppfylls inom enheterna.
Inför 2018 ligger en stor utmaning i att arbeta med lågaffektivt bemötande och bli duktigare pedagogiskt för att minska situationer av hot och våld. Likaså finns en utmaning i att förbereda enheterna för möjligheten att bli sambo.

Mål 21 - Deltagare känner sig trygga och trivs på sin dagliga
verksamhet
Mätmetod
Andelen (%) deltagare daglig verksamhet som upplever

Målvärde
2018

2019

Utfall tidigare år
2020

- sig trygga med personalen

75

85

90

- trivs på sin dagliga verksamhet

75

80

85

- att personalen pratar så att jag förstår
vad de menar

65

75

80

2015

2016

2017

Nytt mål
2018

Nytt mål
2018

Nytt mål
2018

Strategi för att nå målet:
Skapa struktur och samverkan på flera nivåer inom daglig verksamhet och mellan daglig verksamhet och boenden.
Arbeta mer strategiskt med bemötande och utveckla bemötandestrategier.
Värdegrundsarbete med personalen utifrån visionen.
Ökad utbildningsnivå inom daglig verksamhet.

Mål 22 - Andelen personer med försörjningsstöd som inte
kommer tillbaka ett år efter avslutad insats ska öka
Mätmetod
Andelen (%) ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter
avslutat försörjningsstöd.

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

75

79

80

Utfall
saknas

64

Mål 70

Strategi för att nå målet:
Arbeta för att människor kommer till rätt instans, samordning mellan myndigheter (kommun, Arbetsförmedling och Försäkringskassa) utifrån syftet långvarig egen försörjning. Samordnad individuell plan är ett verktyg för detta.
Arbete enligt arbetsmarknadsstrategins intentioner med rätt insats vid rätt tidpunkt tidigt i processen för att korta tiden i
försörjningsstöd.

Mål 23 - Fler personer i Vårgårda ska ut i arbete eller utbildning
Mätmetod
Andelen (%) ungdomar på arbetsmarknadsavdelningen (AMA) 16-24 år, som
kommit vidare till annan sysselsättning.

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

30

35

40

Nytt mål
2018

Nytt mål
2018

Nytt mål
2018

Strategi för att nå målet:
Koppla ihop komvux ytterligare med enhet arbetsmarknad. Förståelse för varandras uppdrag/funktion, samverkan.
Fortsätta utveckling av Kompetenscenter som den primära samverkansarenan, ”En väg in”.
Effektivisera Vårgårdabons väg genom process försörjningsstöd mot egen försörjning.
Bygga upp arbetsgivararena.
Utveckla strategier för att möta de tidigare nyanlända som riskerar att hamna på försörjningsstöd.
Översyn och strategisk planering av lokalmässiga framtida förutsättningar.
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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 24 - Andelen heltidsanställningar månadsavlönade ska öka
Mätmetod
Andel heltidsanställda i %.

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

65

70

75

Utfall
saknas

60

Mål >65

Strategi för att nå målet:
Arbete sker i enlighet med beskrivning för projektet Heltid som norm, som pågår 2017-2019 för att senast 1 januari 2020
förverkliga kommunstyrelsens inriktningsbeslut att heltid ska vara norm och deltid en möjlighet. Exempel på aktiviteter är att
inga återbesättningar får ske på deltid, delade tur får inte vara ett krav samt att projektet genomförs successivt och i etapper,
både på kommunövergripande nivå och ute i föreslagna pilotverksamheter.

Mål 25 - Sjukfrånvaron ska vara låg
Mätmetod
Sjukfrånvaro i % av arbetstid.

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

<5

<5

<5

6,2

6,5

Mål <4,9

Strategi för att nå målet:
Arbete sker i enlighet med beskrivning för projektet Sänkt sjukfrånvaro, som pågår 2017-2019 och omfattar både Vårgårda
och Herrljunga. Som exempel på aktiviteter är gemensamma samverkansmöten med Försäkringskassa, Avonova, och Vårdcentralerna, fördjupade arbetsmiljökartläggningar genom djupintervjuer (s k ARIA) och enkäter, hälsoanalyser tillsammans
med chefer och HR-specialist samt implementering av den kommunövergripande rutinen för sjuk- och friskanmälan.

Mål 26 - Politiska ärenden ska jämställdhetsanalyseras
Mätmetod
Andelen politiska ärenden (%) som
jämställdhetsanalyseras.

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

100

100

100

Tertial 1:
24
Tertial 2:
44
Tertial 3:
36

100

Mål 100

Strategi för att nå målet:
Utbildning i tjänsteskrivelse och jämställdhetsanalys. Alla handläggare får ta del av goda exempel på jämställdhetsanalyser.
Ofullständiga jämställdhetsanalyser kompletteras innan ärendet går vidare till politiken.
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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 27 - Det ekonomiska resultatet i Vårgårda kommun ska under åren i snitt vara > 2% av skatteintäkterna
Mätmetod
Resultatet (%) i förhållande till skatteintäkter.

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2,0

2,0

2,0

1,9

1,9

Mål 2,3

Strategi för att nå målet:
Att förvaltningens kostnader hålls inom budgeterad nivå är en grundförutsättning för att kommunens resultat ska nå 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Mål 28 - Nettoinvesteringarna ska under budgetperioden finansieras med egna medel (Självfinansieringsgraden ska vara god)
Mätmetod
Resultat + avskrivningar (%) i förhållande till investeringsutgifter.

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

38,2

39,7

160,3

68,1

51,3

Mål 126

Strategi för att nå målet:
Kommunens budgeterade mål är att 38,2 procent av gjorda investeringar ska självfinansieras under 2018. Detta förutsätter att
kommunens resultat uppgår till budgeterad nivå och att investeringsutgifterna inte överstiger budgeterad nivå. Det långsiktiga målet är att kommunen ska finansiera sina nettoinvesteringar med egna medel för den kommande treårsperioden, vilket
kommer att bli tufft med en beslutad investeringsbudget som överstiger budgeterade resultat + avskrivningar.

Mål 29 - Soliditeten (eget kapital i förhållande till balansomslutning) ska minst uppgå till budgeterad nivå
Mätmetod
Eget kapital (%) i förhållande till balansomslutning.

Målvärde

Utfall tidigare år

2018

2019

2020

2015

2016

2017

47,1

43,7

46,1

55,7

51,8

Mål 50,7

Strategi för att nå målet:
Målet om en soliditet om 47,1 procent för 2018 förutsätter att kommunens egna kapital ökar med årets budgeterade resultat
samt att balansomslutningen inte överstiger budgeterad nivå.
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Samhällsekonomisk utveckling
Innehållet i detta avsnitt är hämtat från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
publikation Ekonomirapporten – om kommunerna och landstingens ekonomi som
publicerades i maj 2017.
Kommunernas resultat 2016 var ett av de starkaste någonsin, trots att kostnaderna ökade
ovanligt kraftigt. Den främsta orsaken till de goda resultaten beror på realisationsvinster i
försäljningar av mark och höga bidrag för ensamkommande flyktingbarn. Under de kommande åren kommer den kraftiga ökningen av antalet barn och äldre att fortsätta. Denna ökning motsvaras inte av en lika stor tillväxt i skatteunderlaget. Fram till 2020 kommer ett gap
uppstå mellan underliggande intäkter och kostnader på 40 miljarder kronor om verksamheten
fortsätter utvecklas som hittills. Gapet måste täckas, vilket kan ske på olika sätt och det troligaste är en kombination av olika åtgärder.

Behoven av välfärdstjänster ökar
snabbare än någonsin tidigare

förhållanden i omvärlden. Födelseöverskottet
beror främst på att generationen från slutet av
1980- och början av 1990-talen kommit upp
i barnafödande åldrar, men också på att en
relativt stor andel av den invandrade befolkningen är i barnafödande åldrar. Samtidigt
som vi har en snabb ökning av barn och unga
blir kostnaderna för den stora fyrtiotalistgenerationen allt mer märkbara inom hälsooch sjukvården och så småningom även i äldreomsorgen.

Befolkningen växer, särskilt i yngre och
äldre åldrar, vilket ökar kommunsektorns
kostnader om alla ska få samma välfärd som i
dag. Sedan början av 1980-talet har demografiska förändringar inneburit ökade verksamhetskostnader med i genomsnitt cirka en halv
procent per år. Det innebär att kostnaderna
för välfärd ökat som en följd av förändrad befolkning, men kostnaderna har dessutom ökat
utöver vad den förändrade befolkningen har
föranlett. De senaste årens stora befolkningsökning har resulterat i att behoven nu ökar tre
gånger så snabbt, cirka 1,5 procent per år. Det
är en ökningstakt som förväntas fortsätta under lång tid framöver. Det innebär att kostnaderna skulle öka med cirka 10 miljarder kronor mer per år än vi varit vana vid, räknat i
dagens kostnadsnivå. Den främsta orsaken till
befolkningsökningen är nettomigration, men
även födelseöverskott bidrar till ökningen.
Framtida nettomigration är svår att prognostisera och beror på en rad faktorer, inte minst
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De personer som föranleder de högsta kostnaderna är barn, unga och gamla,
då välfärdens verksamheter, såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola och sjukvård,
främst riktar sig mot dessa grupper. Dilemmat är att ökningen av de personer som står
för det mesta av skatteintäkterna, personer
i yrkesverksam ålder, är betydligt blygsammare. Om vi inte hade haft någon invandring
skulle antalet personer i åldern 20–64 år till
och med minska fram till år 2020. Så hela
ökningen av gruppen i yrkesverksam ålder är
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ett resultat av vår nettoinvandring.

Högkonjunkturen förstärks 2017
och 2018
Svensk ekonomi har utvecklats överraskande starkt under första halvan av 2017.
Framförallt har produktionen i byggsektorn
ökat påtagligt som en följd av kraftigt växande byggnadsinvesteringar. Inte minst bostadsbyggandet har fortsatt öka i snabb takt. Under
kommande period väntas ökningen i investeringarna mattas av. Också utvecklingen för
svensk ekonomi i stort beräknas dämpas. För
helåret 2017 ger det en BNP-ökning på 3,1
procent. Färre arbetsdagar jämfört med 2016
försvagar tillväxten ett par tiondelar. I kalenderkorrigerade termer beräknas BNP under
2017 växa med 3,3 procent vilket kan jämföras med en ökning på 2,9 procent under 2016.
Under 2018 beräknas BNP i kalenderkorrigerade termer öka med 2,3 procent.
Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk
ekonomi innebär att sysselsättningen och
skatteunderlaget fortsätter växa i relativt
snabb takt under 2017 och 2018. Arbetslösheten pressas tillbaka och når mot slutet av
2017 ner mot 6,5 procent. Trots ett alltmer
ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2
procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under 2018. Den fort-

satt svaga prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer att höja styrräntan till hösten 2018.
Resursutnyttjandet i svensk ekonomi
beräknas stabiliseras på en hög nivå under

2018. Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år
därför svagare än normalt. BNP-ökningarna
begränsas till 1,4 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin
stagnerar. Situationen för kommunsektorns

del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt.

Ökat fokus på effektivisering
Det gap som uppstår fram till 2020 i kalkylen stannar inte där utan det fortsätter att
växa under lång tid framöver. Det gäller därför att hitta långsiktiga lösningar. Detta kan
vara möjligt med hjälp av digitalisering och
ändrade arbetssätt. Ökade behov behöver
inte bara mötas med fler anställda utan även
med arbetsbesparande lösningar som möjliggörs av ny teknik. Det är dock inte troligt
att sådana effektiviseringar kommer på plats
tillräckligt snabbt, varför andra åtgärder behövs på kort sikt. Det finns sannolikt ett visst
utrymme för skattehöjning och även för kostnadsminskningar genom traditionella rationaliseringar eller rena besparingar. Dessutom är
statens ekonomi så god att det finns möjligheter att kraftig öka de generella statsbidragen.
En viktig förutsättning är att insikten ökar
om att sämre tider väntar och att det därför
krävs ett ökat fokus på effektiviseringar. En
annan förutsättning är att staten, kommuner
och landsting samarbetar. Det är kommunernas och landstingens uppgift att effektivisera
sina verksamheter medan staten har en viktig
roll att skapa förutsättningar för detta.
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Kalkylen

betydande extern upplåning som ökar kommunernas och landstingens befintliga lånestock. Stigande räntor framöver kommer att
leda till ökade lånekostnader. Men framförallt

Kommunernas resultat 2016 uppgick preliminärt till 22 miljarder kronor. Endast nio
kommuner redovisade underskott. Det goda
resultatet förklaras av en bra utveckling av
skatteunderlaget, extra statligt stöd och stora
reavinster.
Åren 2006–2014 ökade skatteunderlaget,
totalt sett, i samma takt som kommunsektorns
kostnader i fasta priser. Åren därefter, 2015–
2016 ökade kostnaderna kraftigt, främst som
en följd av det stora antalet asylsökande. Staten har dock kostnadsansvaret för asylmottagandet och har därför kompenserat kommunerna. Även de demografiskt betingade
kostnaderna ökade snabbare dessa år, vilket
uppvägdes av att konjunkturen och skatteintäkterna utvecklades starkt. Åren 2018–2020
räknar SKL med att tillväxten i skatteunderlaget sjunker medan demografiskt betingade
kostnader fortsätter öka i snabb takt. Kostnaderna ökar också av andra skäl än demografiska. Framförallt som en följd av höjd ambitionsnivå på nationell och/eller lokal nivå.
Men kostnadsökningar kan även komma av
omställningskostnader, engångshändelser,
ökade pensionskostnader etc. Historiskt har
kostnadsökningen som kommer från annat
än befolkningens utveckling varit drygt ½
procent per år. Effekten av de demografiska
förändringarna blir tydlig när man tar del av
kommunernas och landstingens investeringsplaner. Enligt en enkät anger de 233 kommuner (motsvarande 85 procent av befolkningen) som svarat att man fram till och med
år 2020 planerar bygga cirka 600 förskolor,
cirka 350 grundskolor och gymnasieskolor,
cirka 350 gruppbostäder och äldreboenden
samt cirka 150 nya idrottsanläggningar.
Därutöver finns ett betydande behov av
upprustning av befintliga byggnader och anläggningar. Dessutom byggs ett stort antal
nya bostäder av de kommunala bostadsbolagen. De omfattande investeringar som planeras framöver finansieras genom försäljning
av mark och tillgångar, samt likviditet som
uppstår av överskottsresultat, avskrivningar
och pensionsavsättningar. Därutöver sker en
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leder de kraftiga investeringarna till ökade
kostnader för drift och underhåll och personal i den mån verksamheterna byggs ut. När
investeringarna planeras kan det emellertid
också finnas möjlighet att hitta nya effektivare lösningar.
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Befolkningsutveckling
Kommunens nya vision som sträcker sig
fram till år 2027 har satt ett tydligt fokus på
befolkningstillväxt.
Befolkningsförändringarna speglar på
många sätt det bostadsbyggande som nu sker
i kommunen. Byggandet är idag framför allt
småhus. För att öka ett kvarboende i kommunen men även inflyttning har bostadsbolaget
under 2014 byggt nya lägenheter i kvarteret
Anden.
På det nya bostadsområdet Algutstorp påbörjades 2011 byggnation av villor och området forsätter att växa mot målet som är cirka
60 villor/egna hem.
Vårgårda kommun har jämfört med riket i
övrigt en relativt ung befolkning. Medan andelen yngre (upp till 17 år) för riket uppgår
till 20,8 procent av den totala befolkningen är
motsvarande andel i Vårgårda 21,9 procent.
Andelen äldre (65 år och äldre) uppgår för
riket till 19,8 procent av den totala befolkningen. För Vårgårda är motsvarande siffra
20,4 procent. Tidigare har Vårgårda haft en
mindre andel äldre än riket. Men under de
senaste åren ökar denna jämfört med riksvärdet medan den yngre andelen tidigare år varit
högre än riksvärdet.

Prognos t.o.m. 2020
Vårgårda kommun har sedan 2010 ökat
invånarantalet med 469 personer. Befolkningen uppgick den 30 juni 2017 till 11 412
personer. Prognosen över befolkningsutvecklingen t.o.m 2020 innebär en ökning med 500
personer jämfört med 31/12 2016. För att
nå kommunens vision om 13 000 invånare
år 2027 behöver den genomsnittliga befolkningsökningen vara 155 personer per år vilket
motsvarar ca 75 bostäder. Beräkningen av
budget 2018-2020 utgår från SCB:s befolkningsprognos daterad mars 2016. Antal födda
år 2016 var 39 fler än SCB-prognos. Denna
ökning ingår inte i budget för 2018-2020 utan
baseras enbart på SCB-prognos.

Befolkningsutveckling i
åldersgrupper
Mellan åren 2016-2020 kommer de största
förändringarna att ske i grupperna 65-89 år
samt i gruppen 13-15 år. Grupperna 65-89
kommer att öka med 200 personer eller med
9 procent. Antalet nyfödda kommer successivt att öka under perioden och särskilt
intressant blir att följade denna grupp med
hänvisning till ökningen 2016 jämfört med
SCB-prognos.

Befolkningsutveckling i åldersgrupper

Källa: SCB prognos mars 2016 för budget 2018-2020. Förvaltningens bedömning prognos 2017

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

Utfall
2016
148
697
997
374
398
6 372
1 775
436
98
11 295

Prognos
2017
146
715
1030
408
378
6 415
1 798
450
94
11 455

Budget
2018
140
709
1011
409
406
6 483
1 856
470
98
11 581
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Budget
2019
143
726
1004
443
405
6 548
1 867
498
95
11 729

Budget
2020
146
726
1023
450
415
6 525
1 919
492
99
11 795

Förändring
procent
antal
13,5
8,6
3,4
16,0
-2,4
3,5
7,2
15;0
-9,5
4,4

-2
29
26
76
17
153
144
56
1
500
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Planeringsförutsättningar inför budget 2018-2020
Skattesatsen

följer SKL:s rekommenderade nivå, och är
en sänkning jämfört med föregående år med
0,75 procentenheter

Skattesatsen uppgår till 21,21 kronor för
hela budgetperioden. Detta innebär oförändrad skattesats jämfört med 2017.

Avskrivnings- och kapitalkostnader

Skatteintäkter
Skatteintäkter för åren 2018- 2020 är baserad på SKL:s skatteprognos publicerad 27
april och korrigerad med bedömningen att
SKL:s befolkningsprognos är något för optimistisk. Korrigering för 24 personer är gjord
utifrån SKL:s prognos. Totalt är skatteintäkter
och generella statsbidrag beräknat utifrån att
det den 1/11 2017 bor 11 386 personer i Vårgårda kommun.
I det generella statsbidrag ingår ett extra
statsbidrag som bygger på flyktingvariabler
istället för invånare med 5 323 tkr för 2018.
Utifrån regeringens prognos i april om tilldelning 2018 har nedjustering gjorts med 15 %.

Befolkningsutveckling
SCB har lämnat en befolkningsprognos för
Vårgårda kommun mars 2016. De antalsuppgifter som här är framtagna ligger till grund
för beräkning av volymförändringar inom utbildningen och äldreomsorgen. Avräkning har
gjorts utifrån faktiskt utfall i volymer 2016.

Löne- och prisindex för
kommunal verksamhet:
Lönerevidering för 2018 är satt till 2,7 %
och avser ökade kostnader i samband med
löneöversynen 2018. I budgeten för 2018
hanteras ökningen av kostnader för förmånsbestämd ålderspension inom ramen för gemensamma intäkter och kostnader med totalt
1 mkr.
Övriga intäkter och kostnader räknas upp
med 2,0 % vilket är 0,9 %-enheter lägre än
den nivå som SKL rekommenderar för prisindex i kommunal verksamhet (PKV).

Internränta
Internräntan uppgår till 1,75 procent och
ligger fast under hela budgetperioden. Detta
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Beräkningarna baserar sig på investeringsutfallet 2016, budgeterade investeringar 2017
vilket även omfattar ombudgeteringar från
2016 samt beslutade investeringsramar för
perioden 2018-2020.

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

Komponentavskrivningar
I samband med övergången till komponentredovisning har ett antal förändringar
gjorts de senaste åren som påverkar avskrivningar och drift. Det första steget genomfördes 2015 och förändringen bestod i att alla
nya investeringar inom Fastighet och Gata/
Park delades upp till komponenter, vilket
ökade avskrivningskostnaderna men minskade driftskostnaderna. Steg två har genomförts
2017 och har haft som syfte att följa RKR:s
rekommendation nr. 23 fullt ut. Steg två har
inneburit att samtliga anläggningsobjekt inom
Fastighet och Gata/Park nu har nya uppdelningar i komponenter med olika avskrivningstider. I budgeten 2018-2020 har hänsyn
tagits till gällande regelverk för komponentavskrivningar avseende steg ett, men inte
steg två. Budgeten för 2019-2021 kommer att
ta hänsyn till förändringen i steg två.
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Ekonomisk analys
Utifrån 2018 års budgeterade resultat- och balansräkning samt investeringsbudget
lämnas här en kortfattad ekonomisk analys, vilken utgår från fyra ekonomiska perspektiv enligt bilden nedan.

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.
En viktig förutsättning är att det råder balans mellan löpande intäkter och kostnader. Den
långsiktiga ekonomiska målsättningen är att kommunens resultat under åren ska uppgå till
minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Infrias detta mål ger det goda förutsättningar för egenfinansiering av investeringar samt finansiering av framtida pensionskostnader.
Förutom 2008 har Vårgårda kommun under 2000-talet kunnat redovisa positiva årsresultat.
Efter 2008 har resultaten varit goda och genomsnittet har varit strax under 2 % i förhållande
Resultatutveckling
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till skatteintäkter och generella statsbidrag.
Mellan 2012 och 2015 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). I bokslutet 2016 och i prognosen för 2017
uppnår den kommunala verksamheten en bättre balans mot budget än tidigare år. Samtidigt
förbättras resultatet av högre försäljningsintäkter för villa- och industritomter.
För budgetperioden 2018-2020 uppgår resultatet till 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet om att resultatet minst ska uppgå till 2 procent i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag kan infrias. Dock kan inte budgeterat resultat tillsammans
med avskrivningskostnader täcka de budgeterade nettoinvesteringarna, vilket kommer att
medföra ett negativt kassaflöde och behov av att tillföra likvida medel genom externa lån.

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.
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
Nettokostnad
Avskrivningar
Vht. nettkostnad

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2012
2013
2014
2015
2016
93,9
92,8
94,4
94,2
93,9
4,2
4,1
4,2
4,0
4,4
98,1
96,9
98,8
98,1
98,1
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Progn Budget Budget Budget
2017
2018
2019
2020
92,9
93,6
92,7
92,3
3,7
4,5
5,2
5,5
96,4
98
98
98
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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 2015-2016 har varit ovanligt höga samt att prognosen för 2017 visar
på den högsta investeringsnivån någonsin i kommunens historia. Detta medför att kommunen
inte kunde självfinansiera investeringarna under 2015-2016 samt att prognosen för 2017 pekar
på att självfinansiering ej kommer att kunna ske. Den kommande budgetperioden 2018-2020
visar även dessa år på mycket höga investeringsnivåer i förhållande till tidigare år och i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag för samma period. Självfinansieringsgraden kan därför inte uppfyllas för de enskilda åren förutom för 2020. Vid stora ombudgeteringar mellan åren kan nyckeltalet komma att förändras för ett enskilt år.
Investeringsnivå och självfinansieringsgrad
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2012
2013
2014
2015
2016
Resultat + avskrivning,
mkr.
Totala investeringar,
mkr.
Självfinansieringsgrad
(tot.), % enskilt år
Självfinansieringsgrad
(tot.), % rullande tre år

Progn
2017

30,3

36,8

28,2

32,7

36,9

Budget Budget Budget
2018
2019
2020
40,3
44,4
45,9
49,6

32,4

27,3

24,9

47,9

71,8

76,3

112,5

117,8

31,8

93,5

134,9

113,6

68,1

51,3

58,1

35,8

39,0

156,0

100,5

112,6

97,6

67,6

58,1

54,4

48,4

51,8

Budgeten för investeringar samt resultat- och balansräkning visar att låneskulden kommer
att nå sin topp under 2019 då den beräknas uppgå till 265 mkr. Därefter beräknas det finnas
utrymme för amorteringar. I dagsläget är räntan låg och den beräknas vara låg även 2018, men
bedömningen är att räntan börjar stiga från och med 2019, vilket kommer att öka kommunens
räntekostnader och minska utrymmet till verksamheternas driftskostnader.

30

Budget och verksamhetsplan 2018-2020 - Vårgårda kommun

Kapacitet

Soliditet och skuldsättningsgrad
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
Soliditet, %
Skuldsättningsgrad, %

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Progn Budget Budget Budget
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
61,1
61,6
59,5
55,7
51,8
51,6
46,7
43,2
45,3
38,9

38,4

40,5

44,3

48,2

48,4

53,3

56,8

54,7

I flera år har soliditeten successivt byggts upp i kommunen och uppgick år 2006 till 64
procent, vilket är en förhållandevis hög 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 59,4 procent. 2015 minskade soliditeten
till 55,7 procent på grund av att tillgångsmassan (anläggnings- och omsättningstillgångarna)
ökade i snabbare takt än resultatet. Samma effekt gäller för utfallet 2016 och prognosen 2017.
Den budgeterade perioden 2018-2020 visar på ett betydligt lägre mått för soliditet än tidigare.
De höga investeringsnivåerna höjer balansomslutningen och resultaten når inte upp i den nivå
som krävs för att balansera soliditeten.

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. En likviditet under 100 %
innebär att kommunen behöver låna pengar för att kunna betala sina kortfristiga skulder.
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I många år har kommunen haft en betryggande likviditet, och har inte behövt tillföra externa likvida medel. 2016 och 2017 har kommunen behövt tillföra medel då kassaflödet varit
negativt. Tillförda medel har då kunnat höja upp nyckeltalet 2016 och 2017. I budgetperioden
kommer ytterligare externa lån att behövas för att finansiera de höga investeringsnivåerna.
Kassalikviditet
Kassalikviditet, %

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Progn Budget Budget Budget
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
39,2
43,9
44,6
57,5
51,0
78,6
43,5
44,0
44,5

Borgensåtaganden
Kommunen har ett omfattande borgensåtagande som för 2017 uppgår till totalt 255,1 mkr.
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. Projekten löper på flera år och under 2018 är bedömningen att befintlig borgensram på 330 mkr. inte behöver utökas.

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.
Budgetavvikelse
Budgetavvikelse, årets
resultat
Budgetavvikelse,
kommunbidrag

Bokslut
2012
0,4

Bokslut
2013
10,4

Bokslut
2014
2,6

Bokslut
2015
-0,5

Bokslut
2016
-1,6

Prognos
2017
7,9

-17,6

-7,2

-5,5

-3,0

1,9

2,6

Budgetavvikelsen för kommunen i sin helhet men även för förvaltningen har de senaste
åren varit ojämna och enskilda år relativt stora. De senare åren har i första hand de sociala
verksamheterna haft problem med följsamhet gentemot budget. Denna obalans kommer även
till uttryck i en referenskostnadsredovisning (tidigare benämnt standardkostnad) som årligen
publiceras i Kolada.
Äldreomsorgen redovisar 2016 en avvikelse i referenskostnad på totalt 10,8 %, vilket är
något högre än 2015, men påtagligt bättre än 2014. De senaste åren har många åtgärder vidtagits för att på ett bättre sätt balansera kostnaderna mot budgeten inom äldreomsorgen. 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 variera kraftigt över åren för samtliga kommuner, men Vårgårda kommun
har för avsikt att 2018 fokusera på att budgetföljsamheten blir bättre inom framförallt IFO.
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Resultaträkning
Tkr
Verksamhetens nettokostnad
Planenliga avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatteinstäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Budget

Prognos

Budget

Budget

Budget

2017

2017

2018

2019

2020

-565 550
-26 962
-592 512

-563 405
-22 650
-586 055

-582 580
-27 854
-610 434

-594 179
-33 113
-627 293

-608 158
-36 453
-644 611

471 308
134 730
4 193
-3 893

470 529
136 232
4 482
-3 486

487 905
134 682
1 300
-1000

503 806
137 003
1 300
-2 000

520 520
138 471
1 300
-2 500

13 826

21 702

12 452

12 816

13 180

Ekonomiska mål
Kommunallagen föreskriver att finansiella mål ska 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 22.

Balanskrav
Balanskrav innebär att de budgeterade intäkterna måste överstiga de budgeterade kostnaderna. De budgeterade resultaten uppgår till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag för budgetåren
2018-2020. 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 2018 - 2020 går att läsa om på sidan 41.
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 ingår ca 7,7 mkr avseende statens tillskjutna ”välfärdsmiljarder”. Dessa 7,7 mkr fördelas utifrån
dels hur många asylinvandrare kommunen har och dels på kommunens invånarantal.
Finansiella kostnader och intäkter kommer från lån och räntor som kommunen har.
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Kommunbidrag
Tkr

Bokslut 2016

Budget 2017

Budget 2018

Politisk verksamhet
Kommunövergripande verksamhet
Strategisk planering och utveckling
Kultur och Fritid
Samhällsbyggnad
Äldreomsorg
Vuxenutb./Integration/Arbetsmarknad
Socialtjänst
Utbildning
Servicenämnd Ekonomi och personal

5 981
37 761
18 637
40 169
110 786
91 494
255 828
-98

6 449
26 983
10 309
14 422
43 362
116 392
19 440
83 518
256 190
13 293

6 542
35 778
8 765
16 191
39 948
117 238
18 520
87 489
262 520
12 705

Summa kommunbidrag
Förändring i tkr
Förändring i %

560 558

590 358

605 696
15 338
2,6%

10 538
168
- 893
0
1 193
3 139
1 362
4 202
0
205
19 914
-4 102
576 370

9 646
0
- 1 000
3 269
1 193
500
0
0
1 286
73
14 967
-12 813
592 512

10 141
1 000
-1 000
1 050
1 193
500
500
0
0
101
13 485
-8 747
610 435

Gemensamma kostnader och intäkter
Pensionsutbetalningar (inkl. särskild löneskatt)
FÅP
Deponi Tumberg
KS utvecklingsreserv
Medfinansiering E20
Semesterlöneskuld
Avgiftsbest. ÅP, arbetsgivaravg.
Utrangering/nedskrivning
Kapitalkostnadspott
Övrigt
S:a gemensamma kostnader och intäkter
Återinföring internränta
Verksamhetens nettkostnad

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. Utfallet av pensionsskulden (inkl. särskild löneskatt) 2016 var
223,5 mkr och 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 kunna göra särskilda
satsningar i någon eller några verksamheter.
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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.

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 606 mkr, vilket jämfört med 2017 års kommunbidrag är uppräknat med 15,3 mkr eller 2,6 %.
Personalkostnaderna är uppräknade med 2,7 %. Övriga kostnader och intäkter har räknats
upp med ett prisindex för kommunal verksamhet (PKV), 2,0%.

Politiska prioriteringar 2018
Vht. omr.
Kommunövergripande
Kultur och Fritid
Socialtjänst
Socialtjänst
Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad
SPU
Totalt

Tkr
240
250
500
1 000
300
2 000
50
4 840

Politisk prioritering
Höjd avgift Räddningstjänstförbundet
Marknadsföring (tillfälligt 2018)
Förändrat arbetssätt Försäkringskassan, ökad kostnad pers. assistans
Ökad volym inom LSS
Gratis kollektivtrafik för äldre
Hyra tillfälliga skollokaler (tillfälligt 2018)
Marknadsföring (tillfälligt 2018)

Utöver politiska prioriteringar innehåller kommunbidraget följande förändringar jämfört
med 2017.
Förändring kommunbidrag 2018

Belopp i tkr

Demografiförändringar förskola, skola, äldre
Kapitalkostnader
Driftskostnadsökning p g a investering (gruppboende LSS, Björnen)
Nya åtaganden genom riksdagsbeslut med finansiering i generella statsbidrag
Specifika besparingsåtgärder inom resp. verksamhetsområde
Generellt effektiviseringsarbete i verksamheten
Omföring från löneökningsbudget till gemensamma kostnader (”99”) för ökad kostnad förmånsbestämd ålderspension (FÅP)

Ramväxlingar
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-3 322
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Ramväxling

Totalt, tkr

1. Badet Centrumhuset
2. Systemkostnad Ciceron Handläggarstöd
3. GIS-systemets driftskostnader
4 1,0 tjänst skolskjuts/bostadsanpassning
5. Besparing avtal (skolskjuts)
6. Fördelning kapitalkostnadsförändring
Totalt

SamhB. ->KoF
IT->SPU
Övriga -> SamhB.
SPU ->SamhB.
KÖ ->SamhB.
Ej fördelat ->alla

1 877
215
217
690
500
-969
2 530

1. Badet Centrumhuset tillhör fr o m 2017 verksamhetsområdet Kultur och Fritid
2. Systemkostnad för Ciceron Handläggarstödet överföres från servicenämnd IT till Strategisk planering och Utveckling (SPU)
3. Fördelning av kommunens kostnader för GIS-system enligt förslag till program för GIS,
upprättad sept. 2017
4. Överföring av 1,0 tjänst kollektivtrafik/bostadsanpassning från SPU till Samhällsbyggnad.
5. Besparingsuppdraget att genomlysa alla gällande avtal överföres från Kommunövergripande till Samhällsbyggnad avseende nytt skolskjutsavtal.
6. Kommunfullmäktiges beslut i juni om fördelning av kommunbidrag innehåller en ej
fördelad post avseende 2018 års beräknade kapitalkostnadsförändringar. Fördelning till
respektive verksamhetsområde har skett i denna budget- och verksamhetsplan.
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Balansräkning
Bokslut Prognos Budget
2016
2017
2018

Budget
2019

Budget
2020

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

419 700

477 055

579 110

663 796

659 093

Finansiella anläggningstillgångar

36 700

37 000

37 000

37 000

37 000

Summa anläggningstillgångar

456 500

514 055

616 110

700 796

696 093

Bidrag till statlig infrastruktur

9 500

8 747

7 156

5 963

4 770

Förråd/exploatering

1 400

1 389

1 300

1 300

1 300

Kortfristiga fordringar

74 900

40 000

40 000

40 000

40 000

Kassa och bank

15 500

38 040

5 000

5 000

5 000

Summa omsättningstillgångar

91 700

79 429

46 300

46 300

46 300

557 800

602 231

669 566

753 059

747 163

Summa eget kapital

289 200

310 872

312 535

325 351

338 531

(därav årets resultat)

11 100

21 702

12 452

12 816

13 180

6 300

8 187

6 500

6 500

6 500

Avsättning E20

16 900

16 910

16 900

16 900

16 900

Övriga avsättningar

37 000

36 946

37 000

37 000

37 000

Summa avsättningar

60 200

62 043

60 400

60 400

60 400

Långfristiga skulder

31 200

130 000

193 109

264 979

247 096

Kortfristiga skulder

177 200

99 316

103 522

102 329

101 136

Summa skulder

208 400

229 316

296 631

367 308

348 232

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

557 800

602 231

669 566

753 059

747 163

SUMMA TILLGÅNGAR

Eget kapital, avsättningar och skulder

Avsättningar för pension
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Kassaflödesanalys
Bokslut

Prognos

Budget

Budget

Budget

2016

2017

2018

2019

2020

Den löpande verksamheten
Inbetalningar från kunder

99 834

105 550

101 840

105 032

107 497

Inbetalningar av skatter, gen. bidr, moms m m

581 641

586 246

622 810

640 745

658 928

Inbetalningar av bidrag

107 837

97 554

121 679

118 935

121 760

499

200

0

0

0

Utbetalningar till leverantörer

-239 346

-222 690

-261 968

-253 279

-259 242

Utbetalningar till anställda

-491 027

-534 730

-522 570

-538 289

-550 944

-23 759

-30 449

-26 094

-25 910

-26 545

0

0

0

0

0

Ränteinbetalningar

1 562

4 495

1 300

1 300

1 300

Ränteutbetalningar

-96

-3 486

-1 000

-2 000

-2 500

-199

1 310

-2 237

-605

-620

39 946

4 000

33 761

45 930

49 633

Investeringar i materiella
anläggningstillgångar

-65 552

-80 067

-129 899

-117 800

-31 750

Försäljning av materiella
anläggningstillgångar

-6 217

75

0

0

0

Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar

0

25

-10

0

0

Försäljning av immateriella
anläggningstillgångar
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0

0

0

0

283

-268

0

0

0

0

0

0

0

0

-71 450

-80 235

-129 909

-117 800

-31 750

Upptagande av lån

30 000

98 801

63 109

71 870

0

Amortering av lån

0

0

0

0

-17 883

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

30 000

98 801

63 109

71 870

-17 883

Förändring av likvida medel

-4 504

22 565

-33 040

0

0

Likvida medel vid årets början

19 979

15 475

38 040

5 000

5 000

Likvida medel vid årets slut

15 475

38 040

5 000

5 000

5 000

Förändring av likvida medel

-4 504

22 565

-33 040

0

0

Övriga inbetalningar

Utbetalningar av bidrag
Övriga utbetalningar

Förändring avsättning
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella
anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
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Investeringsanslag
Tkr
Skattefinansierade investeringsutgifter

2018

2019

2020

Investeringsprojekt < 3 mkr

-19 020

-18 800

-17 600

S:a skattefinansierade investeringsproj < 3 mkr

-19 020

-18 800

-17 600

Investeringsprojekt > 3 mkr
Grupbostad LSS

- 8 000

Ombyggnad centrumhuset

- 6 000

Ombyggnad tillagningskök Lena

-5 000

Ny grundskola F-6 tätorten

-65 000

Inventarier ny grundskola

-4 000
-65 000
-7 000

IT ny grundskola
Idrottshall
Musikskolan

-500

-500

-3 000

-2 000

SP*

Förskola Fagrabo/Centrum

-1 000

Inventarier ny förskoleavdelning

-150

GC-väg Drottningg.-Fridhemskolan inkl bro ö K

SP*

Ombyggnad/förbättrad trafikmiljö Drottninggatan

SP*

Ombyggnad/förbättrad trafikmiljö Alleg.

-5 000

Ny demensavdelning 10 platser
S:a skattefinansierade investeringsproj > 3 mkr
S:a skattefinansierade investeringsprojekt

-4 500

-4 500

-84 000

-83 000

-14 150

-103 020

-101 800

-31 750

Avgiftsfinansierade investeringsutgifter
Investeringsprojekt renhållning
Omlastningsstation Tumberg

-3 000

Ny återvinningscentral Tumberg

-500

-7 500

S:a avgiftsfinansierade investeringsproj
renhållning

-500

-10 500

0

VA-sanering inkl. gatuarbeten

-1 000

-1 000

-

VA-verk och pumpstationer

-1 000

-2 500

Flygaren Industrigata och VA

-5 000

S:a avgiftsfinansierade investeringsproj VA

-7 000

-3 500

0

S:a avgiftsfinansierade investeringsprojekt

-7 500

-14 000

0

Centrala Vårgårda

-1 000

-1 000

Algutstorp

-1 000

-1 000

S:a Exploateringsinvesteringar

-2 000

-2 000

0

-112 520

-117 800

-31 750

Invexteringsprojekt VA

Exploateringsinvesteringar

S:a totala investeringar

* SP=särskild prövning; innebär möjlighet till senare särskild politisk prövning av investeringsobjektet
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Kommentarer till investeringsanslag 2018-2020
För perioden har följande större förändringar tillkommit jämfört med
investeringsplanen för 2018-2020:
Investeringsprojekt ny F-6 skola i tätorten beräknas till totalt 137 mkr inkl inventarier och blir
en av kommunens största investeringar. Detta objekt var enbart angivet som särskild prövning
i tidigare plan.
Ny återvinningscentral och omlastningsstation på Tumberg har kompletterats med ny kostnadsberäkning.
Investering av idrottshall avser inköp av tennishallen som skall ersätta Kesbergs idrottshall
och förbättra tillgången av lokaler för idrottsföreningarna.
Jämfört med föregående investeringsplan ökar den totala investeringsvolymen för treårsperioden med 177,9 mkr där övervägande del avser ny skola utgör 137 mkr.
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Kommunförvaltningen
Organisationsschema

Kommunförvaltningen utför den dagliga verksamheten i kommunen. Kommunchefen
styr kommunförvaltningen och har anställts av kommunstyrelsen. Kommunchefen
har i sin tur nio verksamhetschefer under sig som ansvarar för sina verksamheter.

Ansvar och uppdrag
Utbildning

Inom utbildning ryms de obligatoriska
verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. I dessa verksamheter ska barn
och elever inhämta och utveckla sina kunskaper. 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 samt bidra till att eleverna blir kompetenta och ansvarskännande
individer och medborgare.
I kommunen finns åtta kommunala förskolor, allt från den minsta, Asklanda förskola,
till den största, Algutstorps förskola. Därtill
finns två fristående förskolor, en i tätorten
och en i Hol. Kommunen har sju F-6-skolor,
varav tre i tätorten och fyra på landsbygden
samt en högstadieskola, Gullhögskolan. Vår-
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gårda har också en gymnasieskola, Sundlergymnasiet.
Musikskolan har till skillnad från övrig
verksamhet inom utbildningsverksamheten
inget statligt uppdrag. Verksamheten vänder
sig till barn och ungdomar i grundskole- och
gymnasieåldern.

Samhällsbyggnad
I kommunens vision är det en tydlig målsättning om tillväxt. En sådan målsättning
kräver stora insatser i planarbete och framförhållning på ett flertal områden. Vart vill kommunen och var kan Vårgårda växa? Samhällsbyggnads ansvar och uppdrag är att på ett
effektivt sätt planera för det ökade behov av
service och andra samhällsfunktioner som en
tillväxt kräver.
Viktigt för Samhällsbyggnad, med många
skiftande verksamheter, är att samordna avdelningarna så att arbetet sker mot gemensamma mål. Utöver en intern samordning
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inom kommunkoncernens olika verksamheter ingår även uppdrag att undersöka samarbetsmöjligheter med kringliggande kommuner. Allt för att uppnå en kostnadseffektivare
verksamhet. Verksamheten ska där så är möjligt effektiviseras genom nya arbetsmetoder
och tekniska lösningar. Kommunens produkter ska kunna jämföras med den privata sektorn.
Samhällsbyggnad ansvarar för: Fastighetsförvaltning, Fastighetsservice (vaktmästeri, lokalvård), Gata Park Mark, Vatten och
avlopp, Kost och tvätt, Bygg och Miljö samt
Renhållning.
Samhällsbyggnad ansvarar för: Fastighetsförvaltning, Fastighetsservice (vaktmästeri, lokalvård), Gata Park Mark, Kost- och tvättverksamhet, Bygg och miljö, Renhållning, Vatten
och avlopp, Simhallen och Kulturen.

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, funktionsnedsättning,
sjukdom eller dylikt. Hemtjänsten arbetar på
uppdrag av biståndshandläggare och sjuksköterska.

utifrån patientens/individers individuella möjligheter och minska lidande.

VIA (Vuxenutbildning, integration
och arbetsmarknad)
VIA ansvarar för kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsarbete. I:et i VIA står för integration och är ett uppdrag som genomsyrar hela
verksamheten. VIA anordnar arbetsmarknadsinsatser i kommunen i nära samarbete
med socialtjänst, skola och arbetsförmedling.
Verksamheten har ett tydligt individfokus,
utifrån den enskildes planering mot arbete eller studier.
Verksamheten har också ansvar för genomförande, samordning och strategisk planering av vuxenutbildning i samverkan med
Herrljunga kommun. VIA-verksamheten
ansvarar för flyktingmottagning i kommunen
samt tar initiativ för att främja integrationen
i samhället för nyanlända men även med perspektivet att inkludera människor i samhället
oavsett ursprung.

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 och
boende.

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.

Socialtjänst ansvarar för boende med särskild service för personer berättigade till stöd
enligt LSS, lag om stöd och service, eller
SoL, socialtjänstlagen. För närvarande finns
det tre olika boende för vuxna, två gruppbostäder och en servicebostad, samt en verksamhet med korttidstillsyn för barn och ungdomar. En av verksamheterna bedrivs som
intraprenad och de övriga leds av en enhetschef.

Hälso- och sjukvårdsenheten utför kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och
sjukvårdslagen inom ordinärt boende och
inom särskilda boendeformer. Syftet är att
stärka hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom,

Kommunens asyl/PUT-/ HVB-boenden för
ensamkommande pojkar ligger också inom
enheten där en stor utmaning är att varje person ska inkluderas i det svenska samhället, få
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utbildning, jobb och boende.

arbetar bland annat med miljöstrategiska frågor, kommunikation, upphandling och inköp,
kvalitet och uppföljning. Det är också inom
SPU som det administrativa stödet till den
politiska nämndsorganisationen finns i form
av registrator och kommunsekreterare.

Kommunens familjecentralsliknade verksamhet ryms också under socialtjänst. Verksamheten är en mötesplats för familjer med
barn mellan 0-6 år. Arbetet sker i samverkan
med specialpedagogresurs, barnhälsovården
samt barnmorskemottagning. Boendestöd
för personer med psykisk ohälsa ingår också
inom socialtjänsten.

SPU samordnar kommunens förvaltningsövergripande kvalitetsgrupp där man bland
annat arbetar med att utveckla kommunens
arbete med resultatstyrning.

Kultur och fritid
Från 1 oktober 2016 är arbetet med föreningsutveckling, fritidsanläggningar, folkhälsa,
besöksnäring, kommunreception, föreningsarkiv, fritidsgård och bibliotek samlade under
verksamheten Kultur och Fritid. Sedan 1 januari 2017 är också badet en del av verksamheten.
Kultur och fritid arbetar för att skapa en så
meningsfull fritid som möjligt för barn, unga
och vuxna. Arbetet är viktigt för att motverka
utanförskap. I verksamheten arbetar folkhälsostrategen som ansvarar för att samordna de förebyggande insatserna med samhällets olika aktörer, främst med fokus på unga
vuxna.
Badets verksamhet är mycket viktig för
att säkra simkunnigheten hos Vårgårdas barn
och ungdomar. Badet är också en viktig mötesplats för motion och avslappning
Grunden i Vårgårdas fritids- och kulturutbud står föreningslivet för. Föreningslivet tar
ett mycket stort ansvar för samhällsservicen i
kommunen. Det är också föreningarnas ungdomsledare som är förebilder och fostrar våra
barn och ungdomar. Ett av verksamhetens
viktigaste uppdrag är därför att stötta föreningslivet på bästa sätt.

Strategisk planering och utveckling
SPU är kommunens enhet för Strategisk
Planering och Utveckling. Enheten driver
kommunövergripande strategiska utvecklingsprojekt, både i kommunens egna verksamheter såväl som i samhället i stort. I SPU
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Ekonomi och personal
Personalavdelningen och Ekonomiavdelningen är organiserade i en med Herrljunga
kommun gemensam servicenämnd. Vårgårda
är huvudman för denna nämnd. Uppdraget för
Ekonomi- och Personalavdelningen är att verka stödjande för chefer och verksamheterna.
Ekonomiavdelningen ansvarar för internoch externredovisning samt att budget och
ekonomiska uppföljningar, såsom månadsrapporter och bokslut sammanställs och överlämnas för politiska beslut.
Personalavdelningen har två huvudområden
– en HR-avdelning som ansvarar för personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor och en Löneavdelning 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.
HR-avdelningen ger stöd vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor
och samordnar bland annat samverkansprocesserna och pensionsfrågor.
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Planerad utveckling av större vikt i
verksamheterna 2018-2020
Utbildning

2016 och 2017 föddes ett rekordstort antal
barn i Vårgårda tätort. Verksamheten planerar
utifrån att barnomsorgsbehovet väntas öka de
kommande åren. Våren 2018 kommer kommunen med nuvarande antal barnomsorgsplatser sakna ett antal platser i tätorten. Detta
trots att den fristående Montessoriförskolan
Grodden har öppnat två nya avdelningar hösten 2017 och vid årsskiftet 2017/2018. Förvaltningen kommer arbeta vidare med frågan
2018. Parallellt med detta finns en strävan
från staten att via statsbidrag och allmänna
råd från Skolverket minska barngruppernas
storlek, vilket kommer att beaktas i arbetet.
En ny skola kommer att byggas 2018-2019
för att ersätta Kesbergskolan och Vårbergskolan med byggstart i början av 2018. I planeringsarbetet deltar representanter för personalen tillsammans med fastighetsenheten och
entreprenören PEAB.
I de reviderade läroplanerna som börjar
gälla 2018 betonas skolans digitaliseringsuppdrag. Detta kommer att prägla skolans
inre arbete 2018 och kommande år. En annan
förändring i statens styrning är att grundskolans timplan stadieindelas från och med läsåret 2018/2019.
I grundskolan har resultaten för avgångseleverna förbättrats 2017 i jämförelse
med de två föregående årens svaga resultat. Förvaltningen gör dock bedömningen att
det finns risk för att denna förbättring inte
är bestående. Arbetet med att utifrån den av
kommunfullmäktige beslutade strategin för
utvecklande skola, vilken antogs i början av
2017 fortsätter därför. Detta sker genom att
en årlig plan för ökad måluppfyllelse med
konkreta åtgärder.
Hösten 2015 kom en stor mängd ensamkommande barn till Sverige. Av de som
kommit till Vårgårda kommun har fram till

sommaren 2017 ungefär en tredjedel gått på
Gullhögskolan och två tredjedelar på Sundlergymnasiet. I dagsläget går nära nog samtliga asylsökande elever av åldersskäl 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, vilka av dem som kommer att få sin
ålder uppskriven samt vilka beslut staten fattar kring deras boende.

Samhällsbyggnad
Största byggnadsprojektet under planperioden är byggnationen av ny F-6-skola
i centrala skolområdet. Ett omfattande och
inspirerande arbete som innebär samverkan,
projektering, upphandling och till sist byggnation. Projektet planeras stå klart till höstterminen 2019.
Ombyggnad kommer också att ske av
Centrumhuset som kommer att ges ny entré/
reception med mera. I arbetet ingår även att
skapa utrymme som kan nyttjas vid eventuellt
krisledningsarbete. MSB (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) är medfinansiär i dessa delar.
Vårdcentralsfastigheten byggs om för att
möta krav och önskemål från hyresgästerna
och verksamheterna i fastigheten.
Utbyggnad av gator, vatten och avlopp
vid kvarteret Flygaren kommer att färdigställas under planperioden. Det kommer även att
genomföras en utredning kring överföringsledningar för vatten och avlopp till Hol- och
Horlaområdet. I samband med utredningen
undersöks även lämplig lokalisering av ny
bostadsbyggnation.
För tätortens utveckling kommer planenhetens arbete under perioden bland annat att
handla om utveckling och planläggning av
Fagrabo-området. I arbetet med FÖP (för-
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djupad översiktsplan) för tätorten säkerställs
möjligheterna till en fortsatt utveckling av de
centrala delarna kring Kungsgatan, Centrumgatan samt stationsområdet. Planarbete kring
kvarteret Hyvlaren, tomten kring före detta
Johannedalskolan samt Hallaberget pågår.
Inom renhållningsenheten fortsätter arbetet med sluttäckning av Tumbergs deponi.

Äldreomsorg
Våren 2018 kommer en äldremässa att anordnas för kommunens invånare.
Under våren 2018 ska dagens analoga
trygghetslarm i ordinärt boende bytas ut till
digitala trygghetslarm. Denna förändring behöver göras i och med att det analoga nätet
släcks ned i framtiden.
Arbetet med att ta fram en plan för hur fler
platser med inriktning för personer med demenssjukdom kommer färdigställas.
Äldreomsorgen kommer 2018 sjösätta en
ny ledningsorganisation vilken syftar till att
öka effektiviteten och höja kvaliteten i verksamheten.

Socialtjänst
Förvaltningen har ett stort arbete med att
minska antalet köpta placeringar för barn och
unga i kommunen. För att komma tillrätta
med detta behöver ett grepp tas som innefattar fler verksamheter. Därför har socialtjänst
och utbildning ett stort gemensamt uppdrag
att tidigt identifiera och sätta in resurser för
barn och unga. Detta kallas Vårfamn. Gemensam plattform för arbetet byggs 2018 med en
utbildning i systematisk teori och praktik.
Boendestöd för personer med psykisk
ohälsa ökar och det finns också behov av boendemöjligheter enligt SOL (Socialtjänstlagen) för att möta enskilda individers behov.
Även mer stöd till personer med missbruksproblematik behövs i kommunen för att möjliggöra ett drogfritt liv.
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Verksamheten kommer fokusera på utveckling av arbetet med dokumentation och
upprättandet av enskildes genomförandeplaner som utgör basen i det dagliga arbetet. En
annan viktig del är att fördjupa arbetet med
avvikelsehantering, särskilt vad gäller att
vidta åtgärder för att förhindra att avvikelser
upprepas. Syftet är att säkra att varje brukare
får den vård och omsorg som den enskilde
blivit beviljad genom biståndsbeslut.
Asyl/PUT-verksamheten ska bistå de unga
som fått uppehållstillstånd att hitta vägar ut i
vuxenlivet, hitta sitt boende, få fullständiga
gymnasiebetyg och en meningsfull fritid. Målet är egenförsörjning och ett självständigt liv.

Kultur och fritid
Direkt i början av 2018 startar Kultur och
fritid igång sin breddade verksamhet på biblioteket. Detta för att göra biblioteket till en
bättre mötesplats för medborgare i alla åldrar.
Det innebär bättre öppettider, kvällsöppet
café, miljöer för ungdomar, en scen för bättre
kulturupplevelser med mera.
Folkhälsostrategen får ett förtydligat uppdrag att skapa samarbeten och samordna
det förebyggande arbetet med unga vuxna,
tillsammans med samhällets övriga aktörer.
Detta ska konkret resultera i upparbetade nätverk för dialog och informationsöverföring,
nattvandring, drogförebyggande insatser, aktiviteter för ungdomsdemokrati
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 våra
barn och ungdomar. I samarbete med SISU
(Svenska idrottsrörelsens studieförbund) ska
Vårgårda kommun fortsätta arbetet med att
stötta och motivera dagens och morgonda-
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gens 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 och också som en del i den
övergripande samhällsplaneringen.

VIA (Vuxenutbildning,
integration och arbetsmarknad)
VIA-verksamheten fortsätter utveckla sitt
arbete för att få fler Vårgårdabor till arbete
och utbildning. Under senhösten 2017 och
framöver kommer Kompetenscenter att börja
arbeta för de som behöver stöd för att närma
sig arbete eller utbildning. Arbetet gäller
alla som har behov av stöd, oavsett om du är
nyanländ i Sverige eller har bott här länge.
På Kompetenscenter arbetar arbetsmarknadssamordnare och studievägledare. Under
2018-2020 kommer Kompetenscenters arbete att utvecklas vidare och metoder för hur
vi arbetar att bli fastställda. VIA vill under
de kommande åren utveckla sitt samarbete
med företag och föreningsliv genom Kompetenscenter, för att bli en naturlig samverkanspart i frågor som rör utbildning och kompetensförsörjning.
VIA arbetar också för att få en närmare samverkan mellan komvux och Kompetenscenter. Inom komvux utvecklas hela tiden
arbetet med att erbjuda olika yrkesutbildningar och utveckla de som redan finns ännu mer.
Komvux jobbar också nära tillsammans inom
Boråsregionens kommuner för att erbjuda så
många yrkesutbildningar som möjligt. Komvux utvecklar också arbetet med sin nya lärplattform, Google Apps, för att bli ännu mer
flexibelt och möta Vårgårdabornas behov av
studier.

Strategisk planering och
utveckling
SPU fortsätter arbetet med beslutade
prioriteringar i enlighet med utvärderingen
Kommunkompassen. Detta är en viktig del

i kommunens kvalitetsarbete, där många av
åtgärderna handlar om tydligare kommunikation till medarbetare och invånare i kommunen.
Drygt 170 styrdokument har identifierats
och arbete pågår inom SPU och i kvalitetsgruppen med att se över vilka dokument som
behöver hävas och planera in hur övriga befintliga dokument ska ses över och revideras.
Revidering är tänkt att ske under en treårsperiod, då det är många dokument som behöver
lyftas till kommunstyrelsen.
Tillsammans genomför Herrljunga och
Vårgårda kommun ett kommunövergripande
projekt i syfte att införa ledningssystem för
informationssäkerhet. Det innebär en översyn
av samtlig data som hanteras för kommunerna för att sedan klassificera och genomföra
nödvändiga åtgärder för att skydda och hantera data på ett korrekt sätt. Syftet är att ha rätt
säkerhet på rätt plats och att rutiner för hantering av mer eller mindre skyddsvärd data följer tydliga rutiner. Utgångspunkten för arbetet
är standardisering inom ISO 27 000.
Inom det miljöstrategiska området kommer arbetet fortsätta med att utveckla, strukturera, kvalitetssäkra och följa upp kommunens miljöarbete. Fortsatt arbete med att
leda och stötta förvaltningen i arbetet med att
genomföra åtgärder ur kommunens miljöstrategi kommer att ske. Det är många och i vissa
fall omfattande åtgärder ur Miljöstrategin
som ska utföras under perioden. Hela förvaltningen berörs.

Ekonomi och personal
2017 har ekonomiavdelningen arbetat med
att utveckla och förbättra arbetssätt och rutiner i avdelningen. Två större utvecklingsarbeten har genomförts som kommer att påverka
2018; nya komponentindelningar i anläggningsregistret samt ny modul för leverantörsfakturahantering. Arbetet med utveckling av
ekonomisystemet Raindance och leverantörsfakturaflöden kommer att fortsätta 2018.
Fokus kommer också att finnas gällande att
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gå igenom och se över processer, rutiner och
arbetssätt för att få en förutsägbar och likartad ekonomiverksamhet i båda kommunerna.
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
2018-2020 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 sam-

hällsutvecklingen bl. a. genom att belysa frågor i fullmäktigeberedningar, som bereds av
kommunfullmäktiges presidium. 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.
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter
och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 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.
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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 bägge kommunerna.
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Volym och nyckeltal
K/M = nyckeltal med redovisning av kvinnor och män. Utfall redovisas vid delårsbokslut. Angivna
värden kan komma att revideras i samband med internbudgetens fastställande i november-december.
Äldreomsorg/Hälso- och sjukvård
Antal boendeplatser i särskilt boende, K/M

Budget
2017

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

102

99

101

101

101

Antal vårddygn i korttidsvård, K/M

4 085

4 085

4 085

4 085

4 085

Antal inskrivna hemsjukvård, K/M

155

200

155

155

155

93 800

86 213

94 500

95 200

95 900

391

415

391

391

391

Beviljade biståndstimmar hemtjänst inkl
Kostnad/utförd hemtjänsttimma i egen regi
(Ersättning enligt LOV inkl. adm.)

Funktionshinder
Antal LSS-insatser (exl. pers. ass. SFB) K/M

Budget
2017

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

116

107

120

120

120

1

2

1

1

1

26

25

26

26

26

Beviljad tid från FK (egen regi) K/(M

49 551

45 302

49 551

49 000

49 000

Beläggning Gruppboende K/M

100%
(10/10)

100%
(10/10)

100%
(16/16)

100%
(16/16)

100%
(16/16)

Beläggning Serviceboende K/M

100%
(12/12)

67%
(8/12)

100%
(12/12)

100%
(12/12)

100%
(12/12)

Varav externa placeringar K/M
Antal personer med personlig assistent
(SFB-beslut) K/M

IFO / Utredningsenheten / AMA
Utbetalt ekonomiskt bistånd tkr K/M

Budget
2017

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

5 900

5 900

6 000

6 140

6 250

200

200

200

200

200

1 700

1 484

1 735

1 770

1 805

220

220

220

220

220

Antal vårddygn IFO-placering K/M

8 000

9 960

8 000

8 000

8 000

Kostnad per IFO-placering

1 490

1 570

1 520

1 550

1 580

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

Förskola
Antal folkbokförda barn 1 - 5 år
Andel placerade barn 1 - 5 år, K/M
Nettokostnad/barn i förskola, kr

Budget
2017

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

698

706

709

726

726

88%

88%

88%

88%

88%

114 600

113 900

117 200

119 900

122 600

50

Budget och verksamhetsplan 2018-2020 - Vårgårda kommun

Skolbarnomsorg
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

Budget
2017

Bibliotek

Plan
2019

Plan
2020

1 008

1 011

1 004

1 023

58%

55%

58%

56%

56%

35 500

34 700

36 300

37 100

38 000

Budget
2017

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

1 321

1 335

1 325

1 349

1 373

79

80

84

86

88

78 350

78 850

80 150

82 000

83 900

Budget
2017

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

200

223

211

210

215

82

89

90

90

90

190

193

195

195

200

101 000

98 700

103 300

105 700

108 130

Budget
2017

Antal kursdeltagare SFI, K/M
* Nytt nyckeltal

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

Budget
2018

1 014

Antal kursdeltagare grund/gymvux, K/M

Musikskola

Prognos
2017

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

*

500

500

500

500

*

235

250

250

250

Budget
2017
20%

Budget
2017

Prognos
2017
20%

Prognos
2017

Budget
2018
20%

Budget
2018

Plan
2019
20%

Plan
2019

Plan
2020
20%

Plan
2020

Besök på bibliotek

84 000

80 000

82 000

82 000

82 000

Antal medialån K/M

63 000

58 000

60 000

60 000

60 000
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Samhällsbyggnad
Besök i Simhallen

Budget
2017

Prognos
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

20 100

17 500

20 500

20 600

20 700

430 000

445 518

445 000

450 000

455 000

38 600

39 500

39 500

39 500

39 500

25

25

40

50

50

3

3

3

3

3

342 350

342 350

352 350

362 350

372 350

79 700

81 100

81 600

82 800

83 000

1 431

1 442

1 450

1 460

1 470

Debiterat vatten (kbm)

480 000

490 000

500 000

510 000

530 000

Producerat vatten (kbm)

510 000

520 000

530 000

540 000

550 000

Mottaget avloppsvatten (kbm)

990 000

1 010 000

1 060 000

1 110 000

1 160 000

Antal dagsportioner förskola/skola
Antal dagsportioner särskilt boende/korttidsboende
Antal bygglov bostäder
Antal detaljplaner
Asfalterade ytor gata/gc-väg/trottoar/pplatser (kvm)
Förvaltad lokalyta (kvm)1
Antal abonnenter
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