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Styrmodell för Arboga kommun 2023–2026 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

1. Styrmodell för Arboga kommun 2023–2026 godkänns 

2. Tidigare beslut om styrmodell och målstyrning upphör att 

gälla 2022-12-31 

3. De servicelöften som beslutades under 2017 upphör att gälla 

2022-12-31. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns styrmodell 2023–2026 avser hur kommunens 

verksamhet styrs politiskt på en övergripande nivå. Modellen 

beskriver hur kommunen 

• tar fram mål och verksamhetsplaner 

• planerar utvecklingsarbetet 

• kvalitetssäkrar verksamheten  

• arbetar med finansiella mål och resursfördelning.  

De mer detaljerade och konkreta beskrivningarna av hur kommunen 

verksamhet ska styras finns i andra styrdokument. 

Styrmodellen gäller för både den politiska organisationen och för 

förvaltningsorganisationen. Vissa delar av modellen gäller även för 

den verksamhet som finns i kommunens hel- och delägda bolag och i 

kommunalförbund. För bolagen och förbunden finns dessutom 

särskilda ägardirektiv och förbundsordningar. 

Styrmodellen ger en helhetsbild av hur kommunen styrs från 

visionen till det dagliga arbetet i verksamheterna. Med en tydlig och 

välkänd styrmodell blir det enklare för chefer och medarbetare att 

förstå och nå kommunens vision och mål.  

Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomi 
Anders Neuman, kommundirektör 
0589-870 25 
anders.neuman@arboga.se 
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En viktig utgångspunkt i styrmodellen är helhetssyn och samverkan. 

Kommuninvånare, förtroendevalda och medarbetare behöver 

samverka med varandra för att visionen och målen ska uppnås. Det 

behöver vara ett bra samspel och finnas en gemensam bild av vad 

som ska åstadkommas mellan politik och förvaltning för att få en 

effektiv organisation. 

Med hjälp av styrmodellen säkerställs att  

• den politiska viljeinriktningen får genomslag i kommunens 

verksamheter  

• kommunen utvecklas i önskad riktning 

• vision och mål uppnås 

• kommunen har en god ekonomisk hushållning. 

De servicelöften som beslutades under 2017 upphör att gälla 2022-12-

31. Om sådana löften fortfarande ska gälla så får de inarbetas och 

hanteras inom kommunens målstyrning. 

 

 
Anders Neuman 
Kommundirektör 
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