
Värdeord Skinnskattebergs kommun

Målområde Kommunens övergripande inriktning/mål 2019-2022

Invånare/kunder

Medarbetare

• Skinnskattebergs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats, med hälsofrämjande miljö, attraktiva

anställningsvillkor och arbetsförhållanden, medbestämmande, utveckling, jämställdhet, mångfald

m.m. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska prioriteras.

• Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar avseende bl.a. rekryteringar. Skinnskattebergs

kommun ska strategiskt jobba med kompetensförsörjning, genom både intern samverkan och

utbildning samt extern samverkan med universitet och andra lämpliga organisationer.

Kompetenta Förtroendefulla Engagerade Tydliga

• Skinnskattebergs kommun ska vara en attraktiv landsbygdskommun med nöjda medborgare,

ett gott företagsklimat och med en mångfald av företag. Kommunens insats ska mätas, följas

upp och förbättras, för att på sikt bli en kommun med befolkningstillväxt och med nya och

växande företag.

- SCB:s medborgarundersökning ska genomföras, där kommunen betygssätt på tre områden:

kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas

inflytande i kommunen. Målet är ett nöjdindex på minst 70, inom alla tre områden. Ska mätas

2019 samt 2021.

- Kommunen ska strategiskt jobba med att förbättra företagsklimatet samt mäta med nyckeltal.

• Kommunen ska fortsätta verka för bredbandsutbyggnad och mobiltelefoni i hela kommunen.

• Kommunen ska utveckla de digitala offentliga tjänsterna.

• Kommunen ska verka för att vägnätet, busshållplatser och belysning inom kommunen rustas

upp.

• Kommunen ska erbjuda fräscha och upprustade vandringsleder, idrottsanläggningar och

lekplatser.

• Kommunen ska främja förebyggande insatser för en psykisk och fysiskt god hälsa.



Värdeord Skinnskattebergs kommun

Målområde

Ekonomi

Produktion

Barn- och utbildningssektorn

• Kommunen ska erbjuda en skola som ger hög utbildningsnivå och behörighet till gymnasiet.

• Det systematiska kvalitetsarbetet ska prioriteras, i förskola, fritidshem och i skolan.

• Låt lärarna vara lärare. Återinför lärarassistenterna som administrativt stöd och förstärk

elevhälsoteamen som kan jobba utanför klassrummet.

• Extra mycket tid för dem som behöver det mest, såsom extra läsår och sommarskola.

• Studiero i klassrummen.

• Arbetsmiljön på fritidshemmet ska prioriteras. Färre barn per personal. Öppna fler fritidshem.

• Öka samarbetet mellan skola och näringsliv.

Bygga och bo

• Möjliggör rotation på bostadsmarknaden. Fler hyreslägenheter ska byggas och fler

boendeplatser ska skapas för äldre och för de med behov av särskilt boende.

Kompetenta Förtroendefulla Engagerade Tydliga

• Huvudregeln är att samtliga beslut om utgifts-/kostnadsökningar ska vara finansierade.

• God ekonomisk hushållning, där resultatbudgeten över tid ger ett överskott/ökning av eget

kapital med minst 1,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag årligen.

• Nettodriftkostnaden ska inte öka snabbare än inkomstökningen.

• Huvudregeln är att investeringar ska finansieras med egna medel, men lån kan bli

nödvändigt vid stora investeringar som inte ryms inom positivt kassaflöde, framför allt

inom avgiftsfinansierad verksamhet.

Kommunens övergripande inriktning/mål 2019-2022



Värdeord Skinnskattebergs kommun

Målområde

Produktion

Bygga och bo

• En ny modern brandstation ska byggas.

• Fortsätta det långsiktiga arbetet med att rusta upp kommunens fastigheter samt vatten- och

avloppsnäten.

• Kommunen ska detaljplanera för strandnära boende.

Vård- och omsorgssektorn

• Kommunen ska tillhandahålla en individbaserad vård och omsorg utifrån varje enskild

individs egna resurser och förutsättningar.

• Kommunen ska erbjuda ”mer-tid-garanti” hos de personer som är i behov av hemtjänst.

• Kommunen ska ställa krav på motprestation vid försörjningsstöd. Fler i arbete eller annan

sysselsättning.

• Öka möjligheterna för dagaktiviteter för LSS- och äldreboendeverksamhet.

Kultur och fritid

• Öka tillgängligheten till biblioteket och inför ”Meröppet bibliotek”. Barn- och

ungdomsverksamhet ska prioriteras.

• Utveckla kommunens kulturskola Korpen samt stärka kulturen och idrotten i skolan.

• Allaktivitetshuset Sture ska vara ett hus med verksamhet för alla åldrar.

• Föreningssamverkan och bidrag riktad mot barn och ungdomar ska prioriteras.

Miljö och klimat

• Kommunen ska i alla sina verksamheter arbeta för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling

och en god hushållning med naturresurserna. Miljöpolicyn ska vara vägledande i beslut och

handlingar.

• Kommunen ska verka för att sätta upp laddstolpar för den moderna elbilen.

• Kommunen ska underlätta småskalig elproduktion, t.ex. solpaneler på tak.

• Kommunen ska arbeta för att naturen och den biologiska mångfalden bevaras.

Kompetenta Förtroendefulla Engagerade Tydliga
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Värdeord Skinnskattebergs kommun

Målområde

Förnyelse

• Digitalisering – offentliga tjänster samt digitala handlingar till politiska möten

• Rättssäker och trygg IT-hantering

• Ny hemsida

• Nybyggnation – bostäder och brandstation

• Varumärkesarbete – vad vi är och vart vi ska

• Skola – Näringsliv – Skolan behöver stärka sitt samarbete med näringslivet.

• Skinnskatteberg ska vara skogarnas centrum – här förenas skogsindustri med skogs-

utbildning, turism- och tjänsteföretag med friluftsliv.

• Innovation – ”Kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar med ett ökat

kostnadstryck, ändrad demografi med fler äldre och förändrade krav från olika

brukargrupper. Därtill krävs omfattande insatser för kompetensförsörjning och rekrytering av

framtidens medarbetare.” – SKL.

• Ingen har undgått klimatförändringarna. Klimatinvesteringar behövs t.ex. i laddstolpar,

cykelbanor, järnväg och i mer forskning kring klimatsmart teknik. Med bl.a.

klimatförändringar kommer även en ökad beredskap vid särskilda händelser. Även

Skinnskattebergs kommun behöver prioritera samhällsskydd och beredskap.

• Naturen och den biologiska mångfalden måste bevaras. Kommunen kan bidra, genom att

förvalta miljö och natur så att vi lämnar en värld i ekologisk balans till kommande

generationer. Kommunen bör verka för att bevara värdefull natur som stränder och

gammelskogar och som skyddar djuren i vår natur.

Kompetenta Förtroendefulla Engagerade Tydliga
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