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Strategisk inriktning 2011-2014

Strategisk plan för Degerfors kommun 2011-2014
Kommunfullmäktiges prioritering
Kommunens strategiska inriktning beskriver vilka målområden som ska utvecklas och förbättras
under aktuell mandatperiod. Den strategiska inriktningen beskriver också de strategiska mål som
ska uppnås under mandatperioden. Av nedanstående redovisade målområden prioriteras tre
målområden mer än de andra:
•

Degerfors måste bryta den negativa befolkningstrenden.

•

Alla elever ska ha behörighet att kunna söka vidare till ett nationellt program på
gymnasiet.

•

Alla större beslut, som kommunfullmäktige fattar under mandatperioden 2011-2014, ska
vara utformade så att de två ovan prioriterade målen för perioden beaktas. Dessa, och
andra mål, ska förverkligas samtidigt som kommunens ekonomi ska vara i balans.

Begrepp
Med begreppet Degerfors kommunkoncern menas organisationen, det vill säga Degerfors
kommun med förvaltningar samt de av Degerforsbolagen AB helägda dotterbolagen Degerfors
Energi AB, Degerforsbyggen AB samt Degerfors Industrihus AB. I texten används
fortsättningsvis kommunkoncernen. Med begreppet Degerfors menas det geografiska området
Degerfors kommun.

Strategisk inriktning 2011-2014
Strategisk inriktning 2011-2014 beskriver vilka mål som kommunfullmäktige beslutat ska
utvecklas och förbättras under aktuell mandatperiod.
Styrsystemet för kommunkoncernen består av flera beståndsdelar, till exempel Vision 2022 och
organisationens värdegrund. Varje år utformas dessutom verksamhetsplaner som beskriver vad
som ska åstadkommas årligen.
Strategisk inriktning 2011-2014 beskriver vad kommunkoncernen ska åstadkomma för
medborgarna och potentiellt nya medborgare.

Att vända befolkningstrenden
Degerfors måste bryta den negativa befolkningstrenden. Det ska ske genom aktivt arbete för att
få näringslivet i kommunen och i vår arbetsmarknadsregion att växa med en ökad sysselsättning
som följd.
Även goda livsvillkor är avgörande för att de som redan bor i kommunen vill stanna kvar. Detta
är nödvändigt även och för att människor ska kunna välja Degerfors som bostadsort och pendla
till arbeten utanför kommunen. Därför krävs bra kommunikationer, välutvecklad infrastruktur, en
tilltalande exteriör miljö och god marknadsföring av kommunen.
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Det ska vara en självklarhet för ungdomar att kunna skaffa sig sitt första egna boende i
Degerfors. För barnfamiljernas möjligheter att leva och bo i kommunen är närheten till skolor en
förutsättning. En god kollektivtrafik borgar för alla medborgares behov av rörlighet tillfredställs.
Kommunen ska delta i och stödja det nödvändiga arbetet med en rättvis och utjämnande
regionalpolitik.
Kommunkoncernen ska aktivt arbeta med att framhålla alla positiva värden som finns i
Degerfors. Kommunens invånare ska kunna agera ambassadörer för Degerfors.

Näringslivet växer och diversifieras
Kommunkoncernens huvudsakliga uppgift i tillväxtfrågor är att ge goda förutsättningar för
näringslivet att utvecklas, differentieras och expandera. Viktigt är att stimulera innovationer och
entreprenörskap, jobba för nya etableringar samt verka för att befintliga företag utvecklas och
stannar kvar.

Ökande befolkning i bra boendemiljö
Degerfors utveckling är beroende av dess invånare. En växande befolkning innebär möjlighet till
fortsatt utveckling och tryggad framtid. Goda kommunikationer, bra infrastruktur, god tillgång till
bra bostäder, bra markberedskap och en attraktiv stadsmiljö lockar allt fler att bosätta sig i
Degerfors.

Goda livsvillkor genom hela livet
Skolan är grunden för Degerfors framtida kompetensförsörjning, för hela samhällets utveckling
och inte minst för enskilda individers möjlighet till ett bra liv. Vi vill att barn och unga ska få en
gedigen grundutbildning som lockar till kunskapsfördjupning, fritt från könstraditionellt
tänkande.
•

Alla elever i grundskolan ska ha behörighet att kunna söka vidare till ett nationellt
gymnasieprogram.

Det finns flera skäl till ställningstagandet att kunskapslyft för barn och unga är ett avgörande
utvecklingsområde. Det är ett område där vi i dag inte har den nivå och utveckling som
säkerställer en god framtid för människor i vår kommun. Utbildning och kunskap är en viktig
bakomliggande faktor för att nå en bättre folkhälsa. Det finns också en koppling mellan kunskap
och demokrati.
Ungdomsverksamheterna ska utvecklas i samarbete med ungdomarna själva.
Föreningsverksamheterna är en förutsättning för ett välmående samhälle och ska stöttas.
Föreningarnas nolltaxor vid hyra av fastställda lokaler ligger fast.

Ett jämställt Degerfors med berikande mångfald
Jämställdhet och mångfald är en grundläggande rättighet och en strategisk fråga för Degerfors
kommun. Jämställdhet och mångfald är en självklar del av kommunens personalpolitik och en
kvalitetsfråga då det gäller kommunens tjänster.
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Med jämställdhet och mångfald menar vi:
• alla människor har lika värde oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning
eller ålder.
• en jämn fördelning av makt och inflytande för kvinnor och män.
• främja att alla individer har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla
väsentliga områden i livet.

Stimulerande fritid och god folkhälsa
En livsstil med goda vanor och stimulerande fritid bidrar till god folkhälsa. Kommunkoncernen
har ett ansvar för att skapa goda förutsättningar och att ge möjligheter till detta.

Ett aktivt och rikt kulturliv
Degerfors ska bedriva en aktivt och rikt kulturliv, med kreativa mötesplatser och upplevelser som
berör. Kultur betyder mycket för en kommuns dragningskraft och möjlighet att utvecklas. Därför
behöver samspelet mellan kultur och andra samhällsområden fördjupas. Kulturen är en viktig del
i det långsiktiga folkhälsoarbetet. Kulturell kompetens ska tas tillvara i den konkreta
samhällsplaneringen.

God tillgänglighet
Den fysiska miljön, med allmänna lokaler, gaturum och trafik samt den kommunala servicen ska
vara välkomnande samt anpassas till kommuninvånares behov i alla åldrar. God tillgänglighet
innebär också anpassade öppettider, snabba svarstider, e-tjänster samt insyn i beslut och
verksamheter. Kommunala handlingar inför möten i demokratiska organ ska finnas lättillgängliga
på nätet, precis som protokoll från dessa sammanträden. God tillgänglighet handlar dessutom om
goda kunskaper och gott bemötande hos medarbetare.

En god miljö
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser. Utgångspunkten för arbetet är den miljöpåverkan som naturen tål och anger det tillstånd
för den lokala miljön som miljöarbetet ska sikta mot.

Ekonomi i balans
Kommunens ekonomi ska vara i balans. En långsiktig planering och ansvarsfull hushållning ger
möjlighet till offensiva satsningar i en stark ekonomi och goda förutsättningar att klara
lågkonjunktur. Det är viktigt att ha balans mellan kostnader och intäkter på såväl lång som kort
sikt.
Positivt resultat
Ett över åren positivt resultat ger stabilitet i verksamheterna och möjlighet att hantera
oförutsägbarheter och konjunkturmässiga svängningar. En förutsättning för detta är säkra
prognoser och en stark budgetdisciplin i hela organisationen.
Den långsiktiga målsättningen är att resultatet återigen skall uppgå till minst 1 % av skatteintäkter
och generella statsbidrag under planperioden.
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Ansvarsfull investeringsnivå
Varje beslut om en investering ska kopplas till de driftkostnader som investeringen medför i
framtiden. De löpande investeringarna skall understiga avskrivningarna. Större strategiska
investeringar kan finansieras via lån. Den totala investeringsvolymen skall anpassas så
nyupplåning minimeras.
Ansvar för pensionsskulden
Kommunen har ingen specifik pensionsmedelsförvaltning. Kommunen har ej heller gjort så
kallade förtida inlösen av äldre pensionsförpliktelser. Detta innebär att varje verksamhetsår
framöver måste finansiera de ökade kostnaderna för pensioner.

Effektiv organisation
Kommunkoncernens verksamhet består huvudsakligen av tjänsteproduktion. Det betyder att alla
medarbetares kompetens och insatser i arbetet är en avgörande framgångsfaktor för Degerfors
utveckling. För att utveckla en effektiv organisation krävs att uppdrag, ansvar och befogenheter
är tydliga och kommunicerade. En effektiv organisation är en förutsättning för att
kommuninvånarnas pengar, kommunalskatten, ska användas på bästa sätt.

Delaktiga och engagerade kommuninvånare
Kommunkoncernen ska ha en snabb handläggning av medborgarförslag och alla förslag ska
behandlas respektfullt. Välinformerade och delaktiga invånare är Degerfors bästa ambassadörer.

Samverkan
Kommunkoncernen ska verka för samverkan som är utvecklande och god för inblandade parter.
Sådan samverkan främjar kommunens utveckling, möjliggör en ökad kvalitet och ett effektivare
arbetssätt. Samverkan ska ske såväl internt, inom kommunens förvaltningsorganisation och
mellan tjänstemän och politiker som externt med andra kommuner och organisationer.

Kompetensförsörjning
Våra kommuninvånare ska mötas av kompetenta medarbetare som är stolta över sitt yrke och det
arbete vi utför. Med rätt kompetens kan kommunen erbjuda kommuninvånarna kvalitativa
tjänster med en god och effektiv service som överträffar förväntningarna. Med rätt kompetens
skapas förutsättningar för utveckling i organisationen på både lång och kort sikt. För att attrahera
arbetskraft är faktorer som en trygg anställning, en rättvis lön, meningsfulla arbetsuppgifter, bra
ledarskap, möjlighet att påverka sin arbetssituation, rimlig arbetsbelastning och möjlighet till
utveckling av betydelse.
Kommunen ska ta tillvara på de anställdas erfarenheter och kunskaper. Kommunens medarbetare
förväntas delta i utvecklingsarbete där strävan efter största möjliga medborgarnytta och effektivt
arbetssätt är i fokus.

Effektiva arbetsmetoder
Arbetsgivaren ska utveckla arbetssätt för effektiva tjänster med hög kvalitet och största möjliga
medborgarnytta genom att systematiskt planera, utföra, följa upp, utvärdera och förbättra
verksamheten. Genom processinriktning, kvalitetssäkring och helhetssyn ska kommunen skapa
mervärde för invånarna.
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