
 

 

 

Kommunfullmäktiges mål 
för mandatperioden 2020-
2022 
 
Mariestads kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      

Antaget av  
Kommunfullmäktige 

Mariestad 2019-06-17 

 
    



 
 

 

Datum: 2019-07-02 
Dnr:  

Sida: 2 (3) 
 
 

 

 

 

Kommunfullmäktiges mål och målbeskrivningar för 

mandatperioden 2020-2022 

Kommunfullmäktiges beslut § 46/19 

Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god 

ekonomisk hushållning 

Kommuner ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
För ekonomin ska det anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. De finansiella målen ska ge uttryck för realism och handlingsberedskap och 
vara anpassade till kommunens ekonomiska förutsättningar.  
 

Mariestad kommun har i nuläget en svag handlingsberedskap på längre sikt, vilket 

soliditetsmåttet visar. För att stärka kommunens soliditet kommer det att krävas ett 

årligt resultat på minst två procent per år och en lägre lånefinansiering till 

investeringarna än i nuläget. För att säkerställa detta kommer det finansiella målet att 

mätas och följas upp årligen utifrån följande delmål: 

 Resultatet ska vara minst två procent över mandatperioden.  

- År 2020= 2% , År 2021=2%, År 2022 = 2% 

 Soliditet ska öka med minst 1 procent per år för att uppnå en positiv soliditet 

(inklusive hela pensionsskulden) vid mandatperiodens utgång. 

- År 2020= -1%, År 2021= +1%, År 2022= +3% 

Investeringsmålet baseras på en total investeringsram för perioden 2020-2022 samt en 

minskad lånefinansiering över tid.  

 Skattefinansierade investeringar ska vara självfinansierade över mandatperioden och 

total investeringsram om 270 miljoner kronor (2020-2022).   

 Taxefinansierade investeringar kan vara lånefinansierade över mandatperioden och 

total investeringsram om 216 miljoner kronor (2020-2022). 

 Koncernens samlade investeringsram över mandatperioden är 791 miljoner kronor 

och är fördelade enligt: 

 

- Mariestad kommun 486 miljoner kronor 

- Mariehus Fastigheter AB 170 miljoner kronor 

- VänerEnergi AB 135 miljoner kronor (88%). 

 



Mariestad – en trygg kommun för alla 

Genom stabil ekonomi, bra kvalitet och trygga miljöer kan Mariestad erbjuda en hållbar 

kommun för alla som bor, verkar och vistas här.  

Mariestad är en trygg samhällsspelare med engagemang och medborgarfokus. 

 

Mariestad – en kreativ och innovativ kommun 

Chefer, ledare och medarbetare uppmuntras till nytänkande ”utanför boxen”.  

Genom omvärldsbevakning hämtar vi inspiration från andra och skapar hållbara 

lösningar för våra kommuninvånare.  

 

Mariestad – en välkomnande kommun där alla kontakter 

genomsyras av ett gott bemötande 

Vårt bemötande ska oavsett ärende ge en positiv känsla.  

Vi skapar mervärde för de vi är till för i varje samtal och möte.  

Vi sätter stort värde på våra invånare, besökare, företagare och anställda. 

 

Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun 

I Mariestad finns förutsättningar för hållbar tillväxt.  

Entreprenörskap uppmuntras och ses som en tillgång.  

Vi förstår vikten av utbildning och forskning för att satsa rätt inför framtiden. 

 

 

 

 

 

 


