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Kommunfullmäktiges strategiska inriktningar 20202023
I Trelleborgs kommun tillämpar vi enligt vårt ledningssystem resultatstyrning.
Härigenom sätter vi medborgaren i centrum och all verksamhet styrs utifrån de
resultat vi åstadkommer för invånarna i Trelleborgs kommun. Resultatstyrning
omfattar fyra olika delar: mål och indikatorer, verksamhetsplaner,
ansvarsutkrävande och uppföljning.
Kommunfullmäktige anger kommunens långsiktiga inriktning genom en vision och
strategiska inriktningsmål. Dessa konkretiseras i nämndernas effektmål.
Måluppfyllelsen följs upp med hjälp av träffsäkra indikatorer som ofta som tar sin
utgångspunkt i medborgarnas uppfattning av kommunens verksamhet. För den nu
gällande mandatperioden ska nya inriktningsmål för kommunfullmäktige tas fram.
Dessa används enligt kommunens styrmodell som utgångspunkt för den
kommunala planeringen och för nämnder och styrelsens årliga planering genom
kvalitets- och budgetprocess i form av ettåriga effektmål.
För kommande mandatperiod föreslås här tre inriktningsmål. De utgår från nu
gällande vision för Trelleborgs kommun:
Trelleborgs kommun ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet för en
långsiktigt hållbar tillväxt.
Tre nya inriktningar föreslås; tryggt och säkert samhälle, barn och ungas
uppväxtvillkor, samt attraktivt näringsliv. Dessa har 1-2 tillhörande mätbara
inriktningsmål som följs upp årligen i årsredovisningen och gäller för åren 20202023. Indikatorer kommer att tas fram som en följd av valda mål och på den nya
hemsidan ska måluppfyllelsen kunna följas direkt på hemsidan. Planerad lansering
2020.

Inriktning

Mål

Tryggt och säkert
samhälle

Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom
trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser.

Barn och ungas
Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och
uppväxtvillkor och
ungdomar stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra
utvecklingsmöjligheter som möjligt i vuxenlivet.
Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra
en attraktiv fritid för ungdomar.

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se
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Attraktivt näringsliv

Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den
regionala bostadsmarknaden.

Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga
företag och för nyetableringar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anta ovan inriktningsmål att gälla för åren 2020-2023, samt
att uppföljning görs årligen i samband med årsredovisningen.

Skickas till
Samtliga nämnder och kommunala bolag

