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Kommunstyrelsens mål 2020 - delmål
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslag till delmål och uppföljning av
kommunstyrelsens mål 2020-2022
Sammanfattning av ärendet
Visionen för Vaggeryds kommun förlängdes i februari 2019 och nya fullmäktigemål för
mandatperioden beslutades i maj 2019. Metod för kommunövergripande mätning och
uppföljning av målen hanteras av kommunstyrelsen på sammanträdet den 8 januari i samband
med det strategiska utvecklingsprogram som ska förtydliga målen och säkerställa
hållbarhetsperspektivet.
Alla nämnder skall bidra till alla fyra kommunövergripande mål. Nämndmålen står med i
Programbudget 2020 och har arbetats fram att gälla för hela mandatperioden i syfte att ge
verksamheterna en möjlighet att arbeta mot målen på ett bra sätt,
Nämndernas delmål och metod för uppföljning samt nämndernas bidrag till de interna
finansiella målen, målen för personalpolitiken och det egna miljöarbetet ska arbetas fram i
början av 2020. Kommunstyrelsen beslutade i november 2019 om egna mål för 2020 med
inriktningen att de ska gälla hela mandatperioden.
Delmål och mätning av kommunstyrelsens mål återstår att hantera på arbetsutskottets
sammanträde den 15 januari. Ett förslag presenteras utifrån tidigare dialog i utskottet samt
utifrån kommunstyrelsens sammanträde den 8 januari där måluppfyllelsen för de
kommunövergripande fullmäktigemålen hanteras.
Ärende
Vision 2030 för Vaggeryds kommun är 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.
De nya övergripande målen för mandatperioden 2020-2022 är: Alla som bor, lever och verkar
i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen genom fyra mål:
Vaggeryds kommun ska vara en plats…
-med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
-med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
-med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa
-som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka
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Kommunfullmäktiges övergripande mål bidrar till en god ekonomisk hushållning och reglerar
prioriteringar i styrningen genom en rambudget (Strategisk plan och budget) och en
programbudget som godkänns av kommunfullmäktige.
Nämnder och bolagens styrelser använder de övergripande målen och den ekonomiska ramen
som riktlinje för mål kopplade till den egna verksamheten.
Reglemente kompletterar kommunallagen och reglerar ansvar och beslutanderätt samt
tydliggör gränsdragningar mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Varje nämnds delegationsordning är en vidaredelegation som tydliggör ansvarsfördelning
mellan nämnd, utskott, presidium och olika funktioner inom förvaltningen.
Kommunstyrelsens presidium har diskuterat kommunstyrelsens roll i bidraget till de nya
fullmäktigemålen. Presidiets dialog redovisades för arbetsutskottet i september. Ärendet
återupptogs vid arbetsutskottets sammanträde i oktober för att sedan föreslå nya
kommunstyrelsemål 2020-2022 till kommunstyrelsens sammanträde i november.
Kommunstyrelsen beslutade i november om kommunstyrelsens mål för 2020 med
inriktningen att de ska gälla hela mandatperioden.
Kommunstyrelsens mål 2020-2022
1: Tillsammans med de som bor lever och verkar i kommunen skapa en hållbar
samhällsutveckling och hållbar tillväxt i hela kommunen
2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat
näringsliv och en god kompetensnivå
3: Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom
utbildning och fritids och kulturaktiviteter
4: Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser med hög tolerans, delaktighet
och möjlighet att påverka
Förslag till delmål och mätning av måluppfyllelse återrapporteras på sammanträdet i januari
och ska vara beslutade under början av 2020.
Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret
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