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Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag på mål för Tyresö
kommun. Förslaget innebär att samtliga befintliga mål kvarstår men att mål 4
kompletteras med ”klimatneutralt”. Dessutom förtydligas att de övergripande
målen är långsiktiga.
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Beskrivning av ärendet
Kommunplanen är Tyresö kommuns övergripande styrdokument som styr
samtliga förvaltningar och bolag. I kommunplanen återfinns bland annat
kommunens övergripande målområden och mål.

Målområde

Mål

1

Motiverade medarbetare hos
Sveriges bästas offentliga
arbetsgivare

Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är
motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

2

Kvalitetsförbättringar skapar vi Tyresö kommun driver en verksamhet med god
tillsammans, hela tiden
kvalitet.

3

Tyresö kommun levererar bra
välfärdstjänster som skapar
goda livsvillkor – här finns
plats för alla

Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för
de som bor, verkar och vistas här, nu och i
framtiden.

4

Hållbar ekonomi –
kostnadseffektiv, balanserad
och cirkulär

A] Tyresö kommuns inköp, investeringar och
resursanvändning sker inom den cirkulära
ekonomins villkor – kostnadseffektiv och
balanserad.

B] Kommunens resultat ska över en mandatperiod
uppgå till 2,5 % av skatteintäkter, utjämning och
generella statsbidrag.

C] Kommunen ska över tid ha en balanserad
ekonomisk ställning.

Syftet med målen är att de ska vara långsiktiga. Mål och målområden har en
tidshorisont på 8-10 år. Syftet är att peka ut den långsiktgigafärdriktningen för
kommunens arbete mot visionen.
Däremot kan skrivningar omkring målområden, samt indikatorer och
målnivåer behöva att justeras. Dessa nivåer uttrycker ambitionen för arbetet
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med målet för det aktuella året. Ambitionen kan behöva anpassas utifrån de
resurser som finns tillgängliga och de rådande omständigheterna.

Kommunens mål för 2022-2032
Inför kommunplanen 2022 föreslås två små förtydliganden/förbättringar
avseende målen. För det första bör det tydligt framgå att målen är långsiktiga.
För det andra bör Tyresö kommun tydligt lyfta fram klimatneutralitet i de
övergripande målen. Nedan sammanfattas förslaget av de övergripande målen.
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Förslaget till beslut har inga direkta ekonomiska konsekvenser.

Att ha långsiktiga mål som verkar för att Tyresö kommun når visionen och att
det blir bättre, enklare och roligare att bo, leva och verka i Tyresö är mål för att
främja barnets bästa. En barnrättsprövning är ändå gjord i bilaga 1.

