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§ 52
Kommunstyrelsens inriktningsmål
KS 2011.0054.041

Ärende
Inför ny mandatperiod har en del justeringar i styrmodellen gjorts. Styrperspektiven
tonas ner och istället relateras målen direkt till fokusområdena. Det medför att fokusområdena får en starkare ställning som den nivå där målanalyserna sammanfattas.
Ett seminarium har genomförts den 24-25 januari 2011 med främsta syfte att
förankra styrmodellen och ta fram förslag till nya fokusområden. Sammanlagt 27
politiker och 13 tjänstemän tog fram sammanlagt drygt 25 olika förslag till
fokusområden. Dessa diskuterades gemensamt och processen ledde till ett förslag
omfattande fem fokusområden. Kommunstyrelsen fortsatte sedan 2011-02-02
diskussionerna om fokusområden inför beslut i kommunfullmäktige. Fokusområdena
skall fastställas som underlag för nämndernas arbete med att ta fram nya eller
reviderade inriktningsmål.
Kommunstyrelsen beslöt 2011-02-02 att följande förslag till fokusområden ska ligga
till grund för nämndernas fortsatta arbete, nämligen
 Våra barn och ungdomar/Resultaten i skolan
 Dialog
 Folkhälsa/Livskvalitet.
 Varumärke/Identitet/Helhetsansvar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2011-02-02, § 35.
Sammanställning av förslag till inriktningsmål för Fokusområden från seminariet 2425 januari
Arbetsutskottets beslut 2011-02-23, § 51, att bereda ärendet vidare vid ett extra möte
7 mars med inriktningen att 1-3 inriktningsmål per fokusområde ska tas fram vid
mötet.
Överläggningar
Arbetsutskottet föreslår efter diskussion att den nuvarande visionen för
Kommunstyrelsen står kvar 2012. Fokusområdena och vad som ingår i dessa
diskuteras. Arbetsutskottet föreslår dessutom att Fokusområdet
”Varumärke/Identitet/Helhetsansvar” ändras till ”Varumärkesbyggande”.
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslås behålla visionen ”En kommun att växa i” under 2012.
2. Kommunstyrelsen föreslås anta följande inriktningsmål och justering av ett
fokusområde:
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FOKUSOMRÅDE
Våra barn och
ungdomar /Resultaten i
skolan

OMFATTAR
Pedagogik
Social miljö
Fysisk miljö
Trygghet
Hälsa
Kost
Aktiviteter

Folkhälsa/Livskvalitet

Hälsa
Livsmiljö
Boendeformer/typer
Valfrihet
Kommunikationer
Social och
ekologisk
hållbarhet

Dialog

Inflytande
Medborgarservice
Kommunikation
IT-utveckling
E-tjänster,
Hemsida

Varumärkesbyggande

Helhetsansvar
Identitet
Bemötande
Stolthet
Samverkan
Landmärke

_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

INRIKTNINGSMÅL
- Vi ska ha en stimulerande
inre och yttre skolmiljö.
- Skolmåltiderna ska uppfylla
höga kvalitetskrav och bidra
till genomförandet av skolans
uppdrag.
- Lönestrukturen inom skolan
ska stödja en god
resultatutveckling.
- Vi ska erbjuda variationsrika
boendemiljöer som stödjer
trivsel och trygghet, delaktighet och tillgänglighet.
- Vi ska ligga i framkant inom
energisektorn genom
hushållning och omställning
till ickefossila bränslen.
- Vi ska genom informationsinsatser stödja en god
folkhälsoutveckling.
- Tillgängligheten ska öka
genom fysiska möten samt etjänster för service och dialog
- Medborgarmöten ska vara en
naturlig del av verksamheten.
- Hemsidan ska ge ökad
transparens mot de olika
verksamheternas innehåll och
resultat.
- Sociala medier ska användas
som ett verktyg för dialog
- Klippan ska vara en grön och
välskött kommun
- Kommunens alla anställda
ska stimuleras att ta
helhetsansvar utanför sitt
eget arbetsområde
- Vi ska stödja samhörighet
och sociala nätverk i
lokalsamhället.

