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Beslut om åtagande KSF förvaltning 2018
Bakgrund
Inför varje år ska kommunstyrelsen fatta beslut om åtaganden och mått för
kommunstyrelsens förvaltning. Kommunstyrelsen fick information om
förvaltningens förslag vid sammanträde den 20 september.
Sammanfattning
Det har tagits fram ett förslag till åtaganden och mått för kommunstyrelsens
åtaganden år 2018. I de fall målvärde eller utfall saknas och/eller bedöms
vara svåra att få fram kommer de att kompletteras till kommunstyrelsens
sammanträde i mars månad 2018. Beslut om att anta verksamhetsplan för
kommunstyrelsens förvaltning år 2018 inbegripet aktiviteter sker i
december månad.
Beslutsunderlag
Missiv 2017-10-04
Förteckning över åtaganden och mått för kommunstyrelsen 2018
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till åtaganden och mått för
kommunstyrelsens förvaltning år 2018.
___
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Kommunstyrelsen

Förslag till åtaganden och mått för kommunstyrelsen år
2018.
Bakgrund
Inför varje år ska kommunstyrelsen fatta beslut om åtaganden och
mått för kommunstyrelsens förvaltning. Kommunstyrelsen fick
information om förvaltningens förslag vid sammanträde den 20
september.
Sammanfattning
Det har tagits fram ett förslag till åtaganden och mått för
kommunstyrelsens åtaganden år 2018. I de fall målvärde eller utfall
saknas och/eller bedöms vara svåra att få fram kommer de att
kompletteras till kommunstyrelsens sammanträde i mars månad 2018.
Beslut om att anta verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning
år 2018 inbegripet aktiviteter sker i december månad.
Beslutsunderlag
Missiv 2017-10-04
Förteckning över åtaganden och mått för kommunstyrelsen 2018
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till åtaganden och mått för
kommunstyrelsens förvaltning år 2018.
___
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Förslag till kommunstyrelsens åtaganden för år 2018
Kommunmål

Åtagande 2017

Åtagande 2018

Mått 2018

Målvärde

Senaste
utfall

Senaste
mätdatum

Mjölby
kommun ska
erbjuda
attraktiva
boendemiljöer och
stimulera till
ökad
inflyttning

Bilden av
Mjölby kommun attraherar allt fler
invånare till
inflyttning,
varumärket
Mjölby
kommun ska
stärkas

Bilden av
Mjölby
kommun
attraherar allt
fler invånare
till inflyttning,
varumärket
Mjölby
kommun ska
stärkas

Deltagares nöjdhet
efter genomgången
massmedieutbildning, %

90

88

161201

Planlagd mark för
bostäder, hektar
Flyttnetto, antal
invånare
Företag som kommunen samarbetar
med för att öka
Mjölby kommuns
attraktionsvärde,
antal avtal
Följs upp med
genomförda
aktiviteter

2

1,8

170801

270

235

170801

32

30

170801

Såld verksamhetsmark, hektar

0,5

0,5

170801

Framtagen verksamhetsmark,
hektar
Genomförda
aktiviteter utifrån
handlingsplan
"företagsraketen”,
antal

12

9

170801

12

8

170801

Medborgarnas hälsa ska
förbättras

Näringslivsklimatet i
kommunen
ska vara bland
de 25% bästa i
landet

Samordna
arbetssätt för
arbetet med
folkhälsofrågor med
utgångspunkt
från Östgötakommissionen
för folkhälsa
Samordningen
av myndighetsutövning
riktad till
företag ska
förbättras för
ett bättre
företagsklimat

Samordna
arbetet med
folkhälsofrågor med
utgångspunkt i
Östgötakommissionen för
folkhälsa
Samordningen
av service och
myndighetsutövning riktad till företag
ska förbättras
för ett bättre
företagsklimat

Kommunmål

Åtagande 2017

Åtagande 2018

Mått 2018

Målvärde

Senaste
utfall

Senaste
mätdatum

Medborgarna
ska känna sig
alltmer trygga
och säkra

Genom kommunens hantering av risker
och hot ska
tryggheten
förstärkas för
människor och
miljö
Kommunstyrel
sens förvaltnings tjänster
och service ska
utvecklas i takt
med medborgares och kunders behov och
förväntningar

Genom kommunens hantering av risker
och hot ska
tryggheten
förstärkas för
människor och
miljö
Kommunstyrel
sens förvaltnings tjänster
och service ska
utvecklas i takt
med medborgares och kunders behov och
förväntningar

Genomförda KS
insatser (totalt 18
st) i handlingsplan
för trygghet och
säkerhet, % (100%
=18/18)

72
(13 st)

56
(10 st)

170801

Nöjd kundindex,
Medborgarservice,
%

98

96

151201

Nya e-tjänster via
mina sidor, antal
Antal kartlagda
processer i syfte att
förbättra
verksamheten

17

6

170801

Målvär
de
sätts i
mars

-

Deltagande barn i
miljöspanarprojekt,
antal

700

550

Andel körda mil
med kommunens
eldrivna leasingbilar i förhållande
till total andel
körda mil med
kommunens
leasingbilar %

Målvär
de
sätts i
mars
efter
uppfölj
ning
2017

Medborgarna
ska få en god
service och
ges förutsättningar till
inflytande

Mjölby
kommun ska
arbeta med
grön
omställning
och ta ansvar
för en hållbar
framtid

Följa upp och
driva det
interna arbetet med
energieffektiviseringar och
hållbara
transporter

Ta fram och
utveckla
arbetssätt
kopplat till
giftfri kommun

Driva,
samordna och
följa upp
arbetet för en
grön omställning

Stryks

170801

Kommunmål

Åtagande 2017

Åtagande 2018

Mått 2018

Målvärde

Senaste
utfall

Senaste
mätdatum

Mjölby
kommuns
arbetsplatser
ska
kännetecknas
av engagerade
medarbetare

Skapa bra
förutsättningar för ett gott
ledarskap och
medarbetarskap samt
driva och ge
stöd i kompetensförsörjningsfrågor

Skapa bra
förutsättningar för ett gott
ledarskap och
medarbetarskap samt
driva och ge
stöd i kompetensförsörjningsfrågor

Chefsområde som
har ett
skyddsombud, %

100

0

Nytt
2017.
Inget
nuläge
finns

Chefsområde som
har arbetsplatsträffar enligt de
nya tillämpningsanvisningarna för
samverkan, %
Chefers uppfattning om tillräckligt
stöd för att utföra
chefsuppdraget,%
Chefers uppfattning om tillgång till
bra verktyg för att
kunna utföra
chefsuppdraget,%
Förvaltningar som
har en IT plan,
antal

100

0

Nytt
2017.
Inget
nuläge
finns

85

78

161201

85

79

161201

8

1

170801

Kundundersökning
KSF, %

Målvärde
sätts i
mars

0

Nytt
2017.
Inget
nuläge
finns
ännu

Årets resultat
ska vara 2
procent av
skatteintäkter,
generella
statsbidrag
och utjämning

Kommunstyrel
sen ska
utveckla sin
styrande och
samordnande
funktion

Kommunstyrel
sen ska
utveckla sin
styrande och
samordnande
funktion

