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Bakgrund
Förvaltningen har tagit fram ett underlag som innehåller en nulägesanalys och
en prognos för framtiden som har fått namnet Grästorpsanalysen. Den
innehåller en ekonomisk långtidsprognos för de kommande tio åren, en tioårig
investeringsplan och en nulägesanalys utifrån SKL:s Kommunkompassen som
genomfördes hösten 2014. Tanken är att denna analys ska uppdateras och
kompletteras för att utgöra ett långsiktigt planeringsinstrument för de
förtroendevalda.
Årets analys visar på att det ser ut att ekonomin kommer att vara stabil de
närmsta åren men sakna utrymme för utökad verksamhet. Därefter kommer
den demografiska utvecklingen att kraftigt påverka kommunens kostander för
äldreomsorg. Om vi låter utvecklingen fortsätta som hittills innebär det ett
underskott om tio år som motsvarar en ökad utdebitering med 3,50.
Under de strategidagar som de förtroendevalda genomförde i januari
formulerades tre tydliga strategier för att möta denna utmaning. Det var att
satsa på förebyggande hälsoarbete i allmänhet och för äldre i synnerhet. Nästa
strategi handlar om att bli en attraktiv kommun med ett ökat bostadsbyggande
för att öka invånarantalet och därmed inkomsterna. Den tredje strategin
handlar om att öka effektiviteten.
Det är mot denna bakgrund inriktningen av nedanstående övergripande
verksamhetsplan ska ses. Målen kommer även fortsättningsvis att förmuleras
under de fyra perspektiven; kund/medborgare, verksamhet, personal och
ekonomi.

Vision 2020
Grästorp har Västra Götalands bästa boendemiljö. Invånarna är nöjda
med service och fritidsutbud och det är nära till mycket - allt från
jobbutbudet i regionen till golf-banan i centrum. Förskolan och skolan
ligger i topp i nationella undersökningar. Näringslivet sjuder av
entreprenörsanda och de gröna näringarna blomstrar.

Kunder/medborgare
Invånare och kunder ska vara nöjda
En förutsättning för att Grästorp ska bli en framgångsrik kommun är att de
som använder våra tjänster och alla de som bor eller verkar i kommunen är
nöjda och på så vis blir ambassadörer för vår kommun. Det ska ske genom att:
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467 80 Grästorp

Besöksadress
Kommunens hus
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kommun@grastorp.se
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 Värdskapsarbetet ska fortsätta och genomsyra alla verksamheter.
 En programförklaring för vad vi anser är ett gott värdskap ska formuleras
under medverkan av alla anställda och förtroendevalda.
 Vi ska även göra alla andra intressenter som företagare, föreningar och övriga
organisationer som verkar i Grästorp delaktiga i denna process

Verksamhet
Det förebyggande hälsoarbetet prioriteras och genomsyrar all verksamhet
En god hälsa är det som de flesta sätter högst när de får frågan om vad som är viktigast
här i livet. Nu ser vi återigen att sjuktalen ökar och särskilt allvarligt är att den psykiska
ohälsan ökar. Den ökar mest bland kvinnor och allra mest bland yngre kvinnor. Dessutom
har människors hälsa ett tydligt samband med vilken social situation man lever i. Därför
krävs riktade insatser för att nå alla med hälsoarbetet för att på så vis arbeta för en jämlik
hälsa.
Det förebyggande hälsoarbetet riktat till äldre ska också prioriteras eftersom det är av
avgörande betydelse för såväl äldres livskvalitet som att det minskar behovet av
vårdinsatser.
Ett förbättrat hälsotillstånd i hela befolkningen ska ske genom:
 Alla verksamheter ska ha hälsoperspektivet med i sin verksamhet och ha ett salutogent
förhållningssätt (utgå från det som främjar hälsa)
 En familjecentral ska skapas där olika kommunala och regionala verksamheter kan
samverka för att i ett tidigt skede jobba förebyggande
 Arbetet med det förebyggande hälsoarbetet för äldre ska utvecklas
 Ta fram ett kostpolitiskt program och genomföra dess ambitioner
 Skapa förutsättningar för att förbättra mental hälsa och balans i livet
 I all samhällsplanering ska det finnas ett hälsoperspektiv
 Skapa utemiljöer som uppmuntrar till fysiska och sociala aktiviteter
Barns och ungas uppväxtvillkor
En väl fungerande förskola, skola och ungdomsverksamhet är av central betydelse för en
kommuns attraktionskraft. Målet är att skolan ska nå de toppresultat som vår vision talar
om innan mandatperiodens slut. I alla verksamheter för barn och ungdomar ska det
finnas ändamålsenliga lokaler. Barns- och ungas uppväxtvillkor handlar inte bara om
skolan utan rätten till en meningsfull fritid är också av central betydelse. Det gäller framför
allt för dem som inte lockas av det rika idrottsutbud som finns i kommunen. Kommunen
ska under de kommande åren förbättra uppväxtvillkoren för barn och ungdomar genom
att:
 Ha ett fortsatt kunskapsfokus med ett lustfyllt lärande i skolverksamheten
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 Satsa på kompetensutveckling och karriärtjänster i skolan för att utveckla det pedagogiska
innehållet utifrån den vision som finns för skolverksamheten.
 Rusta upp förskolans lokaler
 Utveckla ungdomsverksamheten med anpassning efter ungdomars behov
 Fortsätta att utveckla samverkan mellan social- och bildningsverksamheten
 Inrätta en familjecentral där den öppna förskolan ska ha en viktig roll
 Öka det kulturella utbudet i kommunen
 Samverka med och utöka stödet till föreningslivet
 Skapa attraktiva utemiljöer för barn och ungdomar
En attraktiv kommun och ökat bostadsbyggande













Det är viktigt att våra kommuninvånare trivs och känner att vår kommun utvecklas för att
möta varierande behov i olika livssituationer. Vi behöver dessutom flera boendeformer
och ökat bostadsbyggande för att våra kommuninvånare ska kunna stanna kvar, samt ta
emot individer och familjer som vill flytta till vår kommun. Med ett ökat bostadsbyggande
kan också kommunen leva upp till de åtagande vi har i våra avtal med Migrationsverket för
flyktingmottagande.
Detta ska vi uppnå genom att;
Fortsätta utveckla gatu- och parkmiljön för ökad livskvalitet
Genomföra strategin för landsbygdsutveckling
Förbättra infrastruktur och kommunikationer
Ta reda på behovet av senior- och trygghetsboende och i samverkan med Trygga Hem i
Grästorp svara upp mot behovet
Utifrån översiktsplanen skapa detaljplaner och projektera nya bostadsområden som skapar
förutsättningar för ett rikt differentierat bostasbestånd
Utveckla marknadsföringen av kommunen utifrån det varumärke fullmäktige beslutat om
Utveckla kommunens näringslivsverksamhet med fokus på företagsutveckling,
etableringsservice och turism
Involvera kommuninvånarna i arbetet med värdsskap och mänskliga rättigheter
Skapa en väl fungerande integrationsverksamhet
Göra insatser för att svara upp mot våra åtaganden för flyktingmottagande och
mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Satsa på riktade marknadsföringsinsatser för att locka nya medborgare till kommunen.

Personal
Grästorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
I de analyser som gjorts av det framtida personalförsörjningsläget kan man se ett ökat
behov av nyanställningar på grund av stora pensionsavgångar de kommande tio åren. Det
är en situation som vi inte är ensamma om och därför finns risk för att det kan bli
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problem att rekrytera rätt kompetens till kommunen. Med detta i åtanke är behovet att
vara en attraktiv arbetsgivare uppenbart. På samma sätt som att medborgarna måste vara
ambassadörer för sin kommun är det av yttersta vikt att vår personal är ambassadörer för
sin arbetsplats. Grästorps kommun ska bli en attraktivare arbetsgivare genom att:
 Fortsätta satsningen på värdskap både inåt i organisationen och utåt mot brukare och
kunder.
 En programförklaring för vad vi anser är ett gott värdskap ska formuleras under
medverkan av alla anställda och förtroendevalda.
 Samverkan med högskolan ska vidareutvecklas
 Skapa en arbetsorganisation där vi kan erbjuda alla anställda önskad sysselsättningsgrad
och attraktiva arbetsformer
 Det individuella lönesystemet ska användas för att belöna goda resultat och för att kunna
rekrytera och behålla personal
 Kompetensutvecklingen ska systematiseras och resurser ska skapas för det genom ett mer
aktivt arbete med ansökningar till EU:s sociala fonder

Ekonomi
Grästorps kommun ska leva upp till begreppet god ekonomisk hushållning
Begreppet god ekonomisk hushållning finns redan definierat av fullmäktige i fem punkter;
resultat, beredskap, risk, likviditet och självfinansierade investeringar. Dess punkter ska
kompletteras med måluppfyllelse. De finansiella målen ska nås genom att:
 Ekonomin är överordnad och sätter ramarna för all verksamhet, investeringar och nya
åtaganden/beslut
 En modell för hur man bedömer och tydligt redovisar för medborgarna vad de fått för
skatten och måluppfyllelse utifrån begreppet god ekonomisk hushållning ska formuleras
 Alla verksamheter har som överordnat mål att hålla sin budget
Alla verksamheter ska öka sin effektivitet och skapa högsta möjliga kvalité med
insatta resurser
Kommunen har sedan ett antal år tillbaka arbetat med ständiga förbättringar för att öka
värdet av de resurser som finns. Vi har använt den vedertagna lean-modellen som gett
goda resultat och detta arbete ska intensifieras. Det räcker dock inte med att jobba med
ständiga förbättringar utan vi ska också stimulera innovationstänk inom våra
verksamheter. Vi måste hitta metoder för att släppa lös den kraft som finns bland
personalen för att tänka nytt och annorlunda. Vi ska också ha ett förhållningssätt att det
är tillåtet att pröva och kanske ibland misslyckas. Effektivisering handlar inte i första hand
om att minska personalstyrkan utan om att ge ett högre värde för insatt kapital.
Vi ska öka kommunens effektivitet genom att:

4(5)

Grästorps kommun
Allmän verksamhet

 Avsätta medel för utvecklingsarbete och innovationer
 Sätta upp mål för alla verksamheter och enheter som innebär att alla ska kunna redovisa
effektiviseringsvinster som motsvarar en procent av budgeten
 Uppmärksamma enheter som lyckas särskilt bra som inspiration för andra genom att
fullmäktige delar ut pris till årets verksamhetsutvecklare, årets innovation osv.
 Kloka investeringar som leder till minskade driftskostnader
 Genom samverkan med övriga sex kommuner i västra Skaraborg skapa resurser för
utvecklingsarbete genom EU-ansökningar
 Använda extern samverkan för att utveckla och vara kostnadseffektiv
 Bejaka ny teknik som ett medel att öka effektiviteten inom alla verksamhetsområden

Särskilda uppdrag och inriktningar
Under denna rubrik rapporteras olika styrdokument under följande rubriker:
Miljö
Nu finns ett måldokument som ska beslutas av fullmäktige. En sammanfattande
uppföljning kommer att redovisas här i tertial och årsrapporter
Jämställdhet och likabehandling
Det finns en beslutad jämställdhetsplan som tillsammans med övriga styrdokument om
likabehandling kommer att redovisas här i tertial och årsrapporter
Trygghet och hälsa
Hälsoperspektivet har lyfts upp bland de prioriterade verksamhetsmålen och kommer att
redovisas där. Övrig uppföljning hamnar här.
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