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Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2019-05-09

KS/2018:321

Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Revidering av målvärden för måtten till
kommunstyrelsens åtaganden år 2019.
Bakgrund
I augusti 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om åtaganden och mått
för kommunstyrelsens förvaltning år 2019. Det fastlades att i de fall
målvärde eller utfall saknades och/eller bedömdes vara svåra att få
fram skulle målvärden för måtten till kommunstyrelsens åtaganden för
år 2019 revideras under våren.
Sammanfattning
Det har tagits fram förslag till reviderade målvärden för mått till ett
par av kommunstyrelsens åtaganden 2019. På kommande sidor
redogörs för berörda åtaganden, mått, målvärde och motivering för
justeringen.
Kommunmål
Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera
till ökad inflyttning
Åtagande 2019

Mått 2019

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

Nöjdhet utbildning
massmedia, %

Antal bostäder enligt
detaljplan
Flyttnetto, antal
Företag som
kommunen samarbetar
med för att öka
Mjölby kommuns
attraktionsvärde, antal

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Justerat
målvärde
april 2019

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

227

Målvärde
2019
90
(delmål)

Utfall
2018

100

Nytt mått

447
30

337
32

88

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Motivering:
Inför arbetet med mål- och budget 2020-2022 har en ny
befolkningsprognos för 2019 - 2032 tagits fram. Befolkningsökningen
blir betydande, men tillväxttakten är dämpad de närmaste åren i
förhållande till prognosen 2018-2031. Främst på grund av ett
framflyttat byggande. I den nya befolkningsprognosen ökar antalet
invånare 2019 med 227, vilket är färre än i föregående prognos. Från
2022 ökar tillväxten mer i den nya prognosen än i den gamla.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att målvärdet för
befolkningsutvecklingen 2019 justeras i linje med befolkningsprognos
2019-2032 och att beräkning av skatteintäkter och målvärde
synkroniseras.

Kommunmål
Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet.
Åtagande 2019

Mått 2019

Service och
myndighetsutövni
ng riktad till
företag ska
förbättras för ett
bättre
företagsklimat.

Såld
verksamhetsmark,
antal ha

Justerat
målvärde
april 2019

Framtagen
verksamhetsmark,
antal ha
Genomförda
aktiviteter utifrån
handlingsplan
”Förenkla helt
enkelt”, antal

Eftersom
måttet
uppfyllts
föreslås
det tas
bort helt

Målvärde
2019
3,0

Utfall
2018

20

10

12/12

12/12

5

Motivering:
Eftersom det rådde en viss osäkerhet över om samtliga aktiviteter i
handlingsplanen ”Förenkla helt enkelt” skulle hinna färdigställas
under år 2018 sattes ett mått för år 2019. Dock visade det sig att
aktiviteterna blev klara, därför föreslås att måttet helt utgår från
verksamhetsplan år 2019.
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Beslutsunderlag
Missiv: Revidering av målvärden för måtten till kommunstyrelsens
åtaganden år 2019, 2019-05-09.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Godkänna förslag till revidering av målvärden för måtten till
kommunstyrelsens åtaganden år 2019.
___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

