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Socialnämnden 

Sn § 124                                                   Dnr 2019/00229  

Mål för nämndens verksamhet 2020-2022 

  

Beslut 

Socialnämnden beslutar om följande mål för nämnden för åren 2020-2022: 
 

 Mariestads invånare är trygga med att de får den hjälp de behöver när 
de behöver den. 

 

 Missbruk av alkohol och alla andra typer av droger inklusive läkemedel 
ska minska för en trygg miljö och tillvaro för alla. 

 

 Socialnämnden har ett innovativt och hållbart förhållningssätt med 
fokus på digitala lösningar som skapar mervärde för dem vi är till för. 

 

 Inom socialnämnden råder en positiv förändringskultur där alla 
medarbetare bidrar och vet hur de för fram nya idéer. 

 

 Alla medborgare får ett tryggt och korrekt bemötande av 
socialnämndens verksamheter. 

 

 Socialnämnden i Mariestads kommun är en attraktiv arbetsgivare som 
lockar till sig rätt kompetenser i förhållande till våra behov. 

 

 Det finns goda förutsättningar för privata utförare av hemtjänst att 
kunna etablera sig i valfrihetssystem i Mariestad. 

 
Sebastian Clausson (S), Marianne Johansson (S), Ola Bertilsson (S), Ninni 
Larsson (S) och Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutets 
sista mål.     

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun har antagit mål för mandatperioden. 
Socialnämndens uppdrag är att utifrån dessa formulera mål för sektorns 
verksamhet. 
 
Föreslagna mål har bearbetats av verksamheten samt av ordföranden och vice 
ordföranden i socialnämnden. 
 
När målen är antagna ska aktiviteter kopplas till som säkerställer måluppfyllelse.  

Arbetsutskottets förslag 

Beslutet överensstämmer med arbetsutskottets förslag med följande ändring: 
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målet ”Tydliga beskrivningar av våra tjänster ger rätt förväntningar och skapar 
förutsägbarhet och trygghet för dem vi är till för” ändras till att tillhöra målet 
”Mariestads invånare är trygga med att de får den hjälp de behöver när de 
behöver den”.  
 
Vidare beslutas om ett nytt mål enligt följande: ”Missbruk av alkohol och alla 
andra typer av droger inklusive läkemedel ska minska för en trygg miljö och 
tillvaro för alla”. 

Behandling på sammanträdet 

Ordförande Erik Ekblom (M) yrkar på att målet ”Tydliga beskrivningar av våra 
tjänster ger rätt förväntningar och skapar förutsägbarhet och trygghet för dem 
vi är till för” ändras till att tillhöra målet ”Mariestads invånare är trygga med att 
de får den hjälp de behöver när de behöver den”. Vidare yrkar Ekblom (M) på 
ett nytt mål enligt följande: ”Missbruk av alkohol och alla andra typer av droger 
inklusive läkemedel ska minska för en trygg miljö och tillvaro för alla”. 
 
Sebastian Clausson (S) yrkar på att målet ”Det finns goda förutsättningar för 
privata utförare av hemtjänst att kunna etablera sig i valfrihetssystemet i 
Mariestad” tas bort. I övrigt tillstyrker Clausson (S) arbetsutskottets förslag med 
Ekbloms (M) ändringsyrkande. 
 
Marie Engström Rosengren (V) tillstyrker Claussons (S) yrkande. 
 
Ordförande Erik Ekblom (M) ställer arbetsutskottets förslag med eget 
ändringsyrkande och Claussons (S) förlag under proposition och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag och eget yrkande. 
 
Sebastian Clausson (S), Marianne Johansson (S), Ola Bertilsson (S), Ninni 
Larsson (S) och Marie Engström Rosengren (V) reserverar sig mot beslutet att 
ha kvar målet ” Det finns goda förutsättningar för privata utförare av hemtjänst 
att kunna etablera sig i valfrihetssystem i Mariestad.”    

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av socialchef Karin Utbo, 2019-09-27 

Dokument: Förslag på mål för socialnämnden år 2020-2022        
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