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VISIONEN FÖR VÅR PLATS OCH
VÅR VÄRDEGRUND
Här ger vi plats för att göra skillnad
En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke.
Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.
En plats med stark tradition för gränslöst skapande.
Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta
och idéer att bli verklighet.
En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet.
Där allt är nära och alla har betydelse.
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Förbättringsprocess målstyrning










År 2017 10 övergripande mål - 87 nämnd och styrelsemål.
Mycket liten mätbarhet, många utformade som aktiviteter. 1/3 av nämndernas mål pekade övergripande mål
1. Uppföljningen vid årsredovisningen kopplades till målgrupper.
År 2018 10 övergripande mål - 92 nämnd och styrelsemål.
Viss mätbarhet inbyggd, flera fortfarande utformade som aktiviteter. Utöver dessa mål gjordes ett tillägg för
finansiella mål och mål inom arbetsgivarpolitiken.
Prognos per augusti gav möjlighet att prioritera om i slutet av året.
År 2019 10 övergripande mål, och de nya målen för finansiering, personalpolitik och miljö har kopplats till
vardera av de befintliga övergripande målen. - 72 nämndmål ( utöver bolagens mål) med vardera 1-3
indikatorer,
Uppföljning i två delrapporteringar med prognos för helårets resultat samt en årsredovisning.
Kommunstyrelsen har tagit ett första steg inför 2019 med färre och tydligare mål med en stark anknytning till
Agenda2030 och inriktningen mot 6 målområden har resulterat i 8 mål för kommunstyrelsen.
Ambitionsnivån för nya övergripande fullmäktigemål är 4-5 mål som kan hålla över två mandatperioder och
skapa en långsiktighet och en stabilitet.
Inramningen föreslås följa kommunstyrelsens effektiviseringsarbete där kopplingen till Agenda 2030 är tydlig
och hänsyn tagits till de tidigare övergripande målen.
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Inriktning för framtagandet av mål för ny
mandatperiod
 Tydligare och färre mål med fokus på effekt för invånare
 De övergripande målen skall hålla två mandatperioder i syfte att skapa långsiktighet
 Målen bör ha sin utgångspunkt i vision och värdegrund och ha en tydlig koppling till
Agenda2030.
 Till de övergripande målen kan ett förtydligande program skapas för att förtydliga syfte,
strategi och uppföljning.
Det av fullmäktige beslutade hållbarhetsprogrammet skulle kunna utökas till ett strategiskt
utvecklingsprogram för att säkerställa hållbarhetsperspektivet i de övergripande målen.
 Det förtydligande programmet skall förklara innebörden av de övergripande målen kopplat
till våra målgrupper och tvärsektoriella fokusområden och underlätta för verksamheterna
att bidra till uppfyllelsen av målen.
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10 övergripande mål 2015-2018
beslutade av Kommunfullmäktige
1. Kommunen skall vara en god och attraktiv kommun att leva, bo och verka i Det är viktigt att hela kommunen får möjlighet
att utvecklas Verksamheten på Skillingaryds skjutfält ska inte påverka bostadsutvecklingen utanför skjutfältets gränser
2. Kommunens verksamheter ska vara lättillgängliga och ha ett positivt problemlösande förhållningssätt
Jämställdhet och ett barn och ungdomsperspektiv beaktas i den kommunala planeringen
3. Kommunen ska arbeta för att fler företag etablerar sig i kommunen Såväl traditionella industriföretag som tjänsteföretag
4. Miljöfrågorna ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter Bla genom minskade utsläpp av växthusgaser från energianvändning i byggnader och
transporter ska den kommunala verksamheten bli klimatneutral
5. Det ska vara ett gott förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politiken
6. Politiken ska präglas av ekonomisk styrka och budgetföljsamhet
7. Kommunens elever ska lämna skolan med godkända betyg
8. Kommunen ska vara en aktiv part i den regionala utvecklingen
9. Vaggeryds kommun ska stärka sin position som en god kulturkommun och verka för ett rikt och varierat föreningsliv
i hela kommunen
10. Mångfalden i de kommunala verksamheterna kan utvecklas genom att alternativa driftsformer prövas.
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Agenda 2030 – 17 globala mål
Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling
den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar
utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i
FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt,
miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.
Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige
kallas de Globala målen. På engelska kallas de Global
Goals eller SDGs (Sustainable Development Goals).
De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota
fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och
egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa
ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser. De globala målen är integrerade och
odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den
miljömässiga.
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Inramade områden kopplade till Kommunfullmäktiges 10 övergripande mål,
KS mål 2016-2018 samt Agenda2030 – i syfte att förenkla och underlätta framtagandet av mål för KS

Tillväxt

Demokrati/delaktighet

(fysisk planering)
KF mål 1 Attraktivitet bo

Agenda2030

(ex mål 16 fredliga och inkluderande samhällen)

Hållbarhet

Service/ tillgänglighet

(Miljö och klimat)
KF mål 4, Agenda2030
(ex. mål 11 Hållbara städer och
samhällen, mål 7 Hållbar energi
för alla – m.fl.)

KF mål 2
SAMVERKAN

(Regionalt, nationellt, internationellt) KF mål 8

INTERNT
(personal, ekonomi, kvalitet,
styrning) KF mål 5,6,10

Arbete/försörjning
KF mål 1 Attraktivitet verka, KF mål 3
samt Agenda2030

(ex. mål 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt)

Fritid
KF mål 1 Attraktivitet leva, KF mål 9
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Kunskapsutveckling

(Lärmiljöer, kunskapsnivå)
KF mål 7, Agenda2030
(ex. mål 4 God utbildning för alla)

Folkhälsa
Agenda2030

(ex. mål 3 Hälsa och välbefinnande)
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Effekt för invånare
HÅLLBAR TILLVÄXT
Fysisk planering, miljö/klimat, ur
medborgarperspektiv
KF mål 1 – Attraktivt Bo
Agenda2030 (ex. mål 11 Hållbara
städer och samhällen, mål 7 Hållbar
energi för alla – m.fl.)
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KUNSKAP OCH HÄLSA
(Kunskapsnivå/lärmiljöer och
folkhälsoperspektiv invånare)
KF mål 7 – godkända elever i skolan,
Agenda2030 (ex. mål 3 Hälsa och
välbefinnande, mål 4 God utbildning för
alla)

ARBETE OCH FRITID
(Arbetsmarknad, försörjning och
näringsliv, samt fritidsutbud för
invånare

DEMOKRATI / DELAKTIGHET
OCH TILLGÄNGLIGHET/ SERVICE
(Medborgarinflytande, service,
tillgänglighet för invånare)

KF mål 1 – Attraktivt leva och Verka,
KF mål 3, företagande, KF mål 8 God
kulturkommun o rikt föreningsliv
Agenda2030 (ex. mål 8 anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt)

KF mål 2 Tillgänglighet och service
Agenda2030 (ex mål 16 fredliga och
inkluderande samhällen)
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Förslag till plan för framtagandet av mål för ny mandatperiod
Relaterade beslut

KSAU 16/1

Dialog plan och process nya mål mandatperiod

KS 6/2, KF 25/2

Godkännande av förslag plan och process

21/2 Extra KS (Förstärkt)
13-16.30

Dialogworkshop kring 4-5 områden i syfte att lyfta politiskt viktiga delar att
ha med i nya övergripande mål

Mars månad

Dialog med medborgare

(ev. info status KSAU 20/3
KS 3/4)

ex. Digitalt verktyg, fysiska platser att lämna in förslag, 1-2 Open space
Resultatet summeras till 1) nyckelord/innebörd mål 2) strategi/program

Förlängning av
visionens giltighetstid

Ev. beslut
projektmedel till
utbildning i
Agenda2030 väntas

Budgetdialog nr. 1 – avstämning 14/3 kl. 15-16: Nuläge i arb. nya mål
Budgetberedning 4/4 – avstämning inför utskick till nämnder

KSAU 10/4 + ev. arbetsgrupp

Formulera förslag till 4-5 mål med hjälp av summerat material input från
medborgare
Beslut utskick till nämnder hur bidra till strategiskt program
- Nämnder återkopplar 24/4 och 9/5 på budgetdialog nr. 2

KS 8/5

Godkänna förslag till mål, möjlighet ändring
Budgetinternat 15-16/5 avstämning nya mål inför beslutsprocess budget

KSAU 22/5, KS 4/6, KF 24/6

Slutligt beslut mål i samband med SPB20 (samverkan 28/5, utskick av
SPB 29/5 till KS)

KSAU 28/8, Strat utv.dag 5/9

Dialog strategiskt utv. program / Hållbarhetsprogram

KS 11/9, KF 30/9

Beslut strategiskt utvecklingsprogram/Hållbarhetsprogram

KF 25 november

Beslut Programbudget inkl. nämndmål 2020
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Förslag till beslut


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att godkänna tidsplanen för framtagandet av nya mål för
mandatperioden.



Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunledningskontoret att färdigställa en aktivitetsplan i
enlighet med tidsplanen och presentera den till kommande sammanträde
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