
- Öka förvaltningarnas medvetenhet och beslut utifrån barnperspektivet och
barnkonventionen

- Trygga fysiska miljöer kring skolorna, både under och utanför undervisningstid
- Trygga sociala miljöer däribland hemförhållanden samt öppna fritidsmöjligheter med

fokus på ökad folkhälsa.

Enklare och kortare vägar att starta och etablera företag 
- Ökad samverkan mellan kommunens myndighetsverksamheter
- Förenkla en väg in till kommunen för företag.

Vänersborg är en ekologiskt hållbar kommun med minskad klimatpåverkan 
Målen i miljöprogram 2030 är omfattande och ska inom nämndens ansvarsområde brytas ner 
till ett (fåtal) förväntade resultat.  

Några generella målbilder från miljöprogrammet att särskilt beakta är 

- Öka kommunorganisationens andel av hållbara inköp (såväl livsmedel, varor och
farliga ämnen)

- Hållbar konsumtion med minskat avfall/svinn i kommunorganisationen verksamheter
samt för hushåll och företag

Samt åtgärder kopplade till Fossilfritt Vänersborg 2030. 

Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet 
Kommunstyrelsens övergripande processansvar inom digitalisering, lokalförsörjning, 
samhällsbyggnadsprocess 

- Ökat koncerntänk – samverkan och synergier mellan och inom verksamheter
- Digital verksamhetsutveckling inom budgetram
- Förenkla en väg in till kommunen för invånare.
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Prioriteringar för nämndernas förväntade resultat 
Utifrån den uppdragsdialog som skedde i samband med uppstarten av arbetet med 
”Anvisningar budget 2021, ekonomisk plan 2022-2023”, har nedanstående prioriteringar 
tagits fram. När nämnderna nu startar sina arbetsprocesser med att ta fram förväntade resultat 
till fullmäktiges nya inriktningsmål önskar kommunstyrelsen ordförande att följande 
medskick prioriteras:  

I Vänersborgs kommun ska det finnas mer jämställda och jämlika 
förutsättningar att påverka sina liv 
Ett särskilt fokus ska ligga på geografiska områden med låga socioekonomiska 
förutsättningar.  
Beakta socioekonomiska faktorer såsom utbildningsnivå, arbete/sysselsättning, inkludering, 
språk och tillgänglighet, samt bostäder.  

Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier 
Uppdraget för själva utbildningsansvaret och kvaliteten på undervisningen åligger BUN. 

Alla berörda förvaltningar har dock ansvar för att skapa bättre lärmiljöer, såsom 



Sjukfrånvaron bland våra medarbetare ska minska 
Målet avser kommunorganisationen i sin helhet, och möjligheten till minskad sjukfrånvaro 
kan naturligtvis variera beroende på förvaltning. För nämnder med låg sjukfrånvaro är just 
minskningen inte det primära, utan att bibehålla en låg sjukfrånvaro.  

Övriga anvisningar 

Under hösten 2019 reviderades ”regler för mål- och resultatstyrning”, och nya inriktningsmål 
för 2021-2024 antogs av fullmäktige. Till följd av detta ska nämndernas nya förslag till 
förväntade resultat redovisas för KSAU innan fastställande i respektive nämnd.  

Inlämningen av förslagen ska ske till kommunstyrelseförvaltningen senast 1 april 2020. 
KSAU sammanträder 6 april och återkopplar skriftligen till nämnderna.  


