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Kommunstyrelsen 

Ks § 171                                                   Dnr 2019/00345  

Mål för kommunstyrelsen 2020-2022 

  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar följande mål för kommunstyrelsen 2020-2022: 

 I Mariestad är det självklart att alla hjälps åt och att alla är inkluderade. 

 I Mariestad kan alla vistas och röra sig fritt genom säkra och tillgängliga 
miljöer. 

 Mariestad är platsen för kreativa möten för invånare, besökare, näringsliv och 
medarbetare. 

 Mariestad ligger i framkant och andra aktörer inspireras av oss. 

 Vi har ett professionellt förhållningsätt med fokus på att skapa mervärde för 
de vi är till för. 

 Företagsklimatet i Mariestad är rankat som topp 25 av landets kommuner. 

 Mariestad växer och utvecklas. 

Protokollsanteckning 

Marie Engström Rosengren (V) lämnar en protokollsanteckning (se bilaga 1, 
protokollsanteckning § 171). 

Bakgrund 

Den 17 juni 2019, § 46, beslutade kommunfullmäktige om en ny styrmodell för att 
knyta ihop mål- och budgetprocessen utifrån beslutad policy för verksamhet- och 
ekonomistyrning. Styrmodellen tydliggör den röda tråden från visionen, via 
kommunfullmäktiges mål och budget och nämndernas mål och budget till 
verksamheternas ansvar för aktiviteter och resultat. Styrmodellen tydliggör också 
återkopplingen av resultat till kommunfullmäktige utifrån analys och uppföljning. 

Styrmodellen för Mariestads kommun utgör grunden för målprocessen som i sin tur 
utgör grunden för kommunens kvalitetsarbete. I juni beslutade kommunfullmäktige 
även om följande fem övergripande mål som kommer att gälla för Mariestads 
kommun under hela mandatperioden och som anger den politiska viljeriktningen och 
ambitionen (VAD vi ska göra). 

Sedan dess har ett arbete pågått med att bryta ner kommunfullmäktigemålen till vad 
de innebär för kommunstyrelsen. Därefter kommer alla verksamheter arbeta fram 
aktiviteter och delaktiviteter som beskriver HUR verksamheten ska nå målen.  

Arbetsutskottets förslag 

Förslaget överensstämmer med kommunstyrelsens beslut. 
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Behandling på sammanträdet 

Ordförande Johan Abrahamsson (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.   

Marie Engström Rosengren (V) begär att få lämna en protokollsanteckning, vilket 
godkänns av ordförande Johan Abrahamsson (M).    

Underlag för beslut 

 Protokollsutdrag ksau § 329/19 

 Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-20 

 Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-19 

 Kommunstyrelsens mål för 2020-2022, daterad 2019-09-24.   

 Protokollsutdrag kf § 46/19 

 

Expedieras till: 
Ekonomichef Christina Olsson 
Kommunchef Kristofer Svensson 
HR-chef Per Johansson 
Sektorchef ledning Åsa Alvner 
Samhällsbyggnadschef Thomas Johansson 
Kvalitetscontroller Mia Nordblom 
Kvalitetssamordnare Elizabeth Lindholm Hahne 

 

 


