PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2019-06-19

1 (2)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2019/213

§ 65 Mål för perioden 2019 till 2023
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna de mål, motiv och indikatorer, daterade 2019-06-12, som redovisas i
handlingarna.
2. God ekonomisk hushållning definieras utifrån kommunfullmäktiges mål och mäts
genom:
a. Det årliga ekonomiska resultatet utgör minst 1,5 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag och ska uppgå till 2 % vid periodens slut.
b. Investeringsvolymen på skattefinansierad verksamhet ska inte överstiga nivån på
avskrivningar, exploateringsintäkter och resultat.
c. Befolkningstillväxt om minst 250 invånare i genomsnitt per år.
d. Andelen behöriga i kommunala skolor till gymnasieskolans yrkesprogram ska öka
jämfört med 2018.
3. Målen inarbetas i budgeten för 2020.
4. Kommunfullmäktige sammanträder en gång om året för att följa upp målen och att de
ger rätt effekter.
Reservation mot beslutet
Miljöpartiet meddelar att en skriftlig reservation ska inkomma.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att besluta om mål för 2020-2023. Förslag till mål har tagits fram
av partierna.
Förslagen har beretts av en beredningsgrupp bestående av kommunfullmäktiges
presidium, kommunstyrelsens presidium och ledningsgruppen. Syftet med beredningen
har varit att säkerställa att målen, med dess motiv och indikatorer, är styrande genom att:
Ha medborgaren i fokus
Ger underlag för strategisk verksamhetsplanering, budgetarbete och en inriktning för
definitionen god ekonomisk hushållning
Ger underlag för uppföljning av verksamheterna, samt
Inriktningar för ägardirektiv och program för privata utförare
En utgångspunkt är också att kommunstyrelsen och nämnder har att arbeta utifrån sina
reglementen. Målen ska inte inskränka styrelsens och nämndernas handlingsfrihet. Det är
därför viktigt att främst kommunstyrelsen tar fram de strategier och planer som behövs för
Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2019-06-19

2 (2)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

att säkerställa måluppfyllelsen.
Yrkanden
Johan Svahnberg (M), Stefan Lissmark (S), Lars-Olof Andersson (C), Stefan Liljenberg
(SD), Erik Mårtensson (KD) och Susanne Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Maria Truedsson (MP) och Stefan Lissmark (MP) yrkar på att det under mål nummer fyra
läggs till målformuleringar om de globala målen, nummer 7 hållbar energi, 13 bekämpa
klimatförändringarna samt 15 ekosystem och biologisk mångfald.
Anna Jung (MED) yrkar avslag på målet c.
Olle Krabbe (V) yrkar avslag på punkterna 2 a och b.
Johan Svahnberg (M) yrkar avslag på Maria Truedssons (MP), på Anna Jungs (MED) och
Olle Krabbes (V) yrkanden.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger flera olika förslag. Ordföranden ställer
kommunstyrelsens förslag mot Anna Jungs (MED) förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Olle Krabbes (V) förslag. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Maria Truedssons (MP) förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsunderlag
MP kommunmål.docx
SD förslag till KF mål.pdf
V förslag till KFs mål.odt#5 V förslag till KFs mål
Socialdemokraterna fullma¨ktigema°l 2019.docx
Alliansens förslag till kommunfullmäktige mål 2020.docx
Förslag till mål 190520.docx
Kommunfullmäktiges mål för perioden 2020 till 2023.docx Tjänsteskrivelse
Kommunfullmäktiges mål för perioden 2020 till 2023.docx Tjänsteskrivelse (rev 190521)
Förslag till mål 190521.docx Kommunfullmäktiges mål 2020-2023 daterade 190521
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2019-05-21 (2019-05-21 KSAU §114).doc
2019-06-04 Kommunfullmäktiges mål för perioden 2020 till 2023.docx
Kommunstyrelsen 2019-06-04 (2019-06-04 KS §106).doc
Kommunstyrelsens förslag till mål för perioden 2020 till 2023. 190612.docx
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