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KS 2020/368

Kommunstyrelsen

Effektmål kommunstyrelsen 2021
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutar om effektmål inför varje verksamhetsår. Effektmålen
formuleras utifrån kommunstyrelsens uppgifter och åtaganden med
kommunfullmäktiges inriktningsmål som politisk prioritering för verksamheten.
Målen för 2021, se rubriken Ärendet, är en revidering av målen 2020 med hänsyn
tagen till kommunledningsförvaltningens organisationsförändring per den 1 januari
2020. Förslaget har bearbetats vid en workshop med kommunstyrelsen den 27 maj
och har framarbetats med KS:s årsanalys 2019 som ett av underlagen. Föreliggande
effektmål är möjliga att revidera vid beslut avseende kommunstyrelsens
verksamhetsplan i december 2020, i synnerhet vid en förändring av budgetramarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Effektmål kommunstyrelsen 2021 KS 2020/368

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen besluta
att godkänna förslaget till effektmål för kommunstyrelsen 2021,
att uppdra till kommundirektören att ta fram aktiviteter, som bidrar till uppfyllnad
av effektmålen, och redovisas i beslut om verksamhetsplan 2021.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

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

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
Kommunstyrelsen beslutar om effektmål inför varje verksamhetsår. Effektmålen
formuleras utifrån kommunstyrelsens uppgifter och åtaganden med
kommunfullmäktiges inriktningsmål som politisk prioritering på verksamheten.
Tabell: Förslag effektmål KS 2021
KF:s inriktningsmål 2020-2023

Effektmål kommunstyrelsen 2021

Trelleborgs kommun ska förbättra
tryggheten genom trygghetsskapande
insatser och säkra offentliga platser
samt verka för en värdig och trygg
omsorg om våra äldre.

Den upplevda tryggheten för
medborgarna inom kommunens
geografiska område ökar.

Trelleborgs kommun ska verka för
att alla barn och ungdomar utifrån
sina förutsättningar stimuleras och
utvecklas för att lyckas så bra som
möjligt i vuxenlivet.

Kommunikation och digitala kanaler för
att nå barn och ungdomar för
informationsspridning och delaktighet är
anpassade för målgruppen.

Trelleborgs kommun ska aktivt bidra
till att möjliggöra en attraktiv fritid
för ungdomar.

Barn och unga är delaktiga i beslut kring
Medborgarbudgeten.

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

Trelleborgs kommun stärker sin position
på den regionala bostadsmarknaden.

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

Kommunen arbetar systematiskt med sin
attraktivitet som arbetsgivare.

Det brottsförebyggande arbetet är
effektivt.

Det sker en effektiv resursanvändning
beträffande kommunens lokaler.

Kuststad 2025 och Business Center
Trelleborg bidrar till ett ökat
företagande och intresse för nyetablering
i kommunen.

Målen för 2021 är en revidering av målen 2020 med hänsyn till
kommunledningsförvaltningens organisationsförändring per den 1 januari 2020.
Förslaget har bearbetats vid en workshop med kommunstyrelsen den 27 maj och
har framarbetats med årsanalys 2019 som ett underlag. Effektmålen är anpassade
enligt kommunens policy för styrning och ledning, och därmed formulerade för
kommunledningsförvaltningens fortsatta arbete med att ta fram aktiviteter för
respektive effektmål.
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Ovan förslag är som nämnt framtaget utifrån styrelsens roll som styrande,
samordnande och stödjande av kommunens verksamheter. I förhållande till
effektmål har kommunens facknämnder ett mer direkt uppdrag att bedriva
verksamhet mot målen. Kommunstyrelsen ansvarar för processerna kring
rapporteringen och analysen för kommunens verksamhet som helhet, därmed ett
delansvar med mer av en indirekt påverkan på måluppfyllelse.
Kommunledningsförvaltningen avser att ytterligare öka kvaliteten i kommunens
ledningssystem avseende planering och uppföljning.
Vid den workshop beträffande effektmålen som arrangerades i samband med
kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj betonade kommunstyrelsens
representanter behovet av en mer utförlig rapportering och uppföljning av
kommunens verksamhet, vilket understryker vikten av ett förbättringsarbete med
kommunens ledningssystem.
Föreliggande effektmål är möjliga att revidera vid beslut beträffande
kommunstyrelsens Verksamhetsplan 2021 i december 2020, i synnerhet om
budgetramarna förändras under hösten 2020. Verksamhetsplanen innehåller budget
samt effektmål med tillhörande indikatorer och aktiviteter.

