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Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby
Den politiska ambitionen i Vimmerby är att bygga världens bästa Vimmerby.
Som en del i detta arbete har ett antal visioner och övergripande mål tagits fram.
Visionerna, vilka är sju till antalet, har till sig kopplande ett antal övergripande
mål. Visionerna och de övergripande målen speglar den politiska viljan, och ska
vara grundläggande för nämndernas och kommunfullmäktiges kommande
beslut.
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ETT FRIARE VIMMERBY
Vimmerby kommun ska verka för:
•

•

ett samhälle utan fördomar och kriminalitet
• att ingen ska drabbas av utanförskap
• människors möjligheter till meningsfull fritid
en god uppväxtmiljö, skolgång och fritid för barn och ungdomar
• en höjning av utbildningsnivån
• medborgarnas hälsa

Mål
Öka de äldres valmöjligheter. De
äldre ska kunna påverka hur
omsorgen utförs och vem som utför
den. Utveckla Lagen om valfrihet
med små lokala utförare.

Tidsplan

Indikator

2016

30% av hemtjänsten utförs av
lovföretag innan 2016.

2014

Att komma bland de 100 bästa
kommunerna i Rädda barnens
ranking om Barnfattigdom.

Valfrihet för familjer så att de själva
kan påverka sin vardag.
Barn och ungdomar ska kunna ha en
meningsfull tid.

Att minska barnfattigdomen.

3

ETT TRYGGARE VIMMERBY
Kommunen ska verka för:
• medborgarnas trygghet i lokalsamhället
• polisiär närvaro och minskad kriminalitet
• hög kvalité i välfärdstjänsterna
• människors egna val inom välfärdstjänsterna
• närhet och utbud av hälso- och sjukvård
• hög kvalité på räddningstjänsten

Mål
Trygga och självständiga familjer.

Tidsplan
Omgående

Indikator
Enkäter.

Möjlighet till gemenskap och
samvaro i närmiljön.

Enkäter.

Att ligga väl framme i planering av
nya omsorgsboenden så att
byggnation kan ske i takt med
behovet.

När planen föreligger in skrift
jämte kommunkarta/stadsplanekarta med inritat område.

Kommunen ska möjliggöra för
människor i alla kommunens
tätorter att samlas.
Att anvisa lämpliga områden för
entreprenörer att bygga Trygghetsboenden på.

Det ska vara tryggt att bo, verka
och besöka Vimmerby.

2013
2013 och
framåt

2013

Att samlingslokal finns.

När områdeskartor med inritade
områden föreligger.
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ETT GRÖNARE VIMMERBY
Kommunen ska verka för:
• hållbar utveckling
• att medborgarna ska ta eget ansvar för miljö och klimat
• miljöns positiva påverkan på kommunens attraktionskraft
• natursköna skogar, sjöar, parker, hagar, ängar
• att utveckla ett vackrare Vimmerby kommun

Mål
Kommunen ska bygga fler
energieffektiva byggnader med
egenproducerad elproduktion, samt
se över redan byggda fastigheters
energiförbrukning och göra
målinriktade insatser för at minska
energiförbrukningen.
Öka möjligheter till cykling i hela
kommunen. Alltid ha med möjlighet
till anläggning av cykelväg vid
nybyggnation av vägar i och genom
kommunen.

Tidsplan

2016

Vimmerby kommun sänker sin
totala energiförbrukning med
25% till 2016.

2020

Mål: 25% mer cykelvägar mätt i
sträcka 2020.

Verka för att Stångådalsbanan ska
ha biogaståg.

Införs
innan 2017

Utveckla Vimmerby till ett nationellt
föredöme som en miljövänlig
kommun och för hållbart grönt
energianvändande.

2014-2018

Kommunen ger förutsättningar för
öppnande av biogasmack.
Kommunen ska successivt byta ut
sina fordon till miljöfordon (El alt
gas).

Indikator

2015
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ETT FÖRETAGSAMMARE VIMMERBY
Kommunen ska verka för:
• att tillväxten ökar i jämförelse i regionen
• att man kan starta, driva och växa med sitt företag
• att myndighetsutövning kan utövas för att främja
företagsamheten
• en bra kommunal service till näringslivet
• att attrahera företag att etablera sig här
• en bra placering i näringslivsranking, i jämförelse med
andra kommuner

Mål

Tidsplan

Indikator

Kommunen ska ha en god
tillgång på industrimark.
Stimulera utvecklingen av
tjänsteföretag i samarbete med
universiteten.
Vimmerby ska ha en positiv
syn på inflyttning.

Göra strategiska satsningar så
att de gröna näringarna
utvecklas i kommunen.
IT-infrastrukturen ska bygga på
optofiber.

Vimmerby ska ha ett gott
mottagande av de flyktingar och
invandrare som kommer till vår
kommun.

Öka andelen tjänsteföretag
med 20% till 2017.
2013 och
framåt

Enkäter till de nyinflyttade.

2020

10% ökning av antalet
arbetstillfällen med koppling
till de gröna näringarna inom
basproduktion,skog, mjölk,
kött, trädgård, träförädling,
livsmedelsförädling samt
förnybar energiproduktion
till år 2020.

20132020

Mål: 90% ska ha tillgång till
optofiber innan 2020.

2013 och
framåt

Integration av nyanlända ska
ske med respekt och omsorg.
Alla ska känna sig välkomna
till Vimmerby!
Mäts via enkäter.
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Viktigt att utlandsfödda snabbt får
lära sig svenska samt komma ut i
arbetslivet.

Statistik från SFI och AF.

Ett blomstrande näringsliv med
tydliga spelregler.

Företagsklimatmätning.

Hela kommunen ska leva,
berikande landsbygd.
Underlätta för utlandsfödda
svenskar att starta företag.

Bra villkor för företagande och
entreprenörskap.

Vimmerby kommun ska
fortlöpande pröva om det finns
uppgifter som idag sköts av
kommunens bolag eller
förvaltningar som bättre eller lika
bra kan skötas av det privata
näringslivet.

2014

Räkna antalet.

2015

Vimmerby ska vara bland de 25
bästa företagskommunerna vid
redovisningen av Svenskt
Näringslivs undersökning i april
2015, och samma år bland de
10 främsta kommunerna när
det gäller SKL:s undersökning
över den kommunala
myndighetshanteringen,
gentemot invånare som använt
den.

Fortlöpande
från 2013.

Vi ser kontinuerligt över så att
det inte finns verksamhet i
kommunens bolag eller i
kommunal regi som motverkar
en sund konkurrens men också
att inte vi genom kommunalt
handlande gynnar en
näringsidkare framför en
annan.
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KOMMUNEN - EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
Kommunen ska verka för:
•

ledarskapets betydelse för kommunens verksamhet
• ett aktivt medarbetarinflytande
• jämställdhet- och mångfald
• en hållbar arbetsmiljö

Mål
Kommunen ska vara en god
arbetsgivare.

Tidsplan

Indikator
Regelbundna personalenkäter.
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VIMMERBY KOMMUN - EN SAMARBETSPARTNER
Kommunen ska verka för:
•

• ett gott samarbete med intresseorganisationer
ett gott samarbete med föreningsliv, organisationer, näringsliv
• ett gott samarbete med andra kommuner

Mål

Tidsplan

Indikator

Uppmuntra och stötta
föreningslivet bl a genom enklare
regler för livsmedelshantering.

2013

Enkäter, mätningar.

Differentierade bidrag till enskilda
vägar där trafikmängd spelar en
roll.

2014

Mätningar, anslag.

Ha en övergripande snabb och bra
service till kommuninvånare och
företag avseende ärendehantering.

2014

Enkäter, mätningar.

Bättre integration för nyanlända,
alla skall vara välkomna få en bra
start i det svenska språket, praktik
på arbetsplatser, kommunen skall
föregå som ett gott exempel.

2014-2015

Stimulera och utveckla andelen
andel tjänsteföretag, som har
samarbete med kommun och
landsting.
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ETT EKONOMISKT BÄRKRAFTIGT VIMMERBY
Kommunen ska verka för:
• en ekonomi i balans
• ett årligt överskott i sitt ekonomiska resultat
• en sund långsiktig ekonomi med övergripande mål
• en sammanhållen kommunkoncern inkluderande de
kommunala bolagen

Mål
Vimmerby kommun ska under
varje enskild budgetperiod
producera ett överskott på 2
procent av skatteintäkterna.
Vimmerby kommun ska öka sin
befolkning med i genomsnitt 40
invånare per år. Som ett led i
detta ska
Kommunstyrelseförvaltningen
presentera en plan, innehållande
åtgärder och resurstilldelning
för att uppnå målet.

Tidsplan

2014

Indikator
I bokslutet efter de 2-åriga
budgetperioden ska det särskilt anges
för både år 1 och år 2 samt
sammantaget de 2 åren.

2014

Befolkningssiffrorna den 1 november
årligen, samt KSF:s regelbundna
rapportering över åtgärderna och dess
resultat.
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