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Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025, 
kommunstyrelsen mål och indikatorer 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens Strategisk och ekonomisk plan 2023–2025 

mål och indikatorer godkänns. 

Sammanfattning 

Inför varje mandatperiod antar den politiska majoriteten i 
kommunen ett politiskt program som tar sin utgångspunkt i de 
strategiska områdena och beskriver den önskade lokala utvecklingen 
under mandatperioden. Det politiska programmet innehåller också 
politiska mål för de strategiska områdena. Programmet siktar mot 
kommunens vision, Arboga – Plats för inspiration. Genom målen 
utvärderas om kommunen har en god ekonomisk hushållning.  

God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamhet ska 
vara ändamålsenlig och effektiv, ekonomin ska vara i balans, ha hög 
kvalitet på service och välfärdstjänsterna i förhållande till hur 
mycket resurser som förbrukas. En god ekonomisk hushållning 
ställer krav på att kommunen har en långsiktighet i sin planering 

Kommunstyrelsen, nämnderna och bolagens styrelser formulerar 
mål för sina verksamheter utifrån sitt uppdrag, visionen, de 
strategiska områdena och kommunfullmäktiges mål. Målen sätts för 
hela mandatperioden och ska vara påverkbara, mätbara och kunna 
följas över tid. En eller flera indikatorer, som till exempel mäter 
verksamhetens kvalitet, medarbetarnas bidrag och ekonomin, är 
kopplade till varje mål. Indikatorerna har målvärden för 
mandatperioden och för kalenderåret. 

Eftersom år 2022 var ett valår så skiljer sig planeringsprocessen från 
ett år då det inte är ett val. Vid ett valår så sker besluten om mål och 
resurser vid separata tillfällen och inte i ett samlat beslut. Detta beror 
på att det efter ett val sker en översyn av mandatperiodens politiska 
inriktning som påverkar målstyrningen.  

Kommunstyrelsen väljer att inte formulera egna mål utifrån 
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kommunfullmäktiges mål. Kommunstyrelsen använder samma mål 
som kommunfullmäktige och kopplar indikatorer till de mål som 
styrelsen berörs av. Det finns dels målvärden för år 2023, dels 
målvärde för hela mandatperioden. Nästa steg är att förvaltningen 
utarbetar aktiviteter i en verksamhetsplan för att förbättra 
måluppfyllelsen. 

Barnkonsekvensanalys 

Förslaget till beslut medför inga direkta konsekvenser som rör barns 

rättigheter. 

 
Anders Neuman 
Kommundirektör 

 
 

 
 
Skickas till: 
 


