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§ 12 KS 436/2022-100 

Politiskt program för mandatperioden 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Politiskt program för mandatperioden 2023-2026 antas. 

Reservation 

Andreas Silversten (S), Sara Axelsson Gustafsson (S), Bo Molander 

(S), Åsa Göransson (S), Manuel Huerta (V) och Carina Björndahl 

(MP) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Det politiska programmet omfattar dels kommunen, dels de helägda 

bolagen. När kommun anges så omfattar det både kommunen och de 

helägda bolagen. Arboga kommuns målsättning är att genom ett 

systematiskt arbetssätt leda och styra kommunens verksamhet så att 

största möjliga nytta uppnås. Styrning och ledning av kommunens 

uppdrag och verksamhets utgörs av mandatperiodens politiska 

program och kommunens grunduppdrag.  

Inför varje mandatperiod antar den politiska majoriteten i 

kommunen ett politiskt program som tar sin utgångspunkt i de 

strategiska områdena och beskriver den önskade lokala utvecklingen 

under mandatperioden. Det politiska programmet innehåller också 

politiska mål för de strategiska områdena. Programmet siktar mot 

kommunens vision, Arboga – Plats för inspiration. Med hjälp av 

målen kan utvecklingen mätas inom de strategiska områdena.  

Kommunstyrelsen, nämnderna och bolagens styrelser formulerar 

mål för sina verksamheter utifrån sitt uppdrag, visionen, de 

strategiska områdena och kommunfullmäktiges mål. Målen sätts för 

hela mandatperioden och ska vara påverkbara, mätbara och kunna 

följas över tid. En eller flera indikatorer, som till exempel mäter 

verksamhetens kvalitet, medarbetarnas bidrag och ekonomin, är 

kopplade till varje mål. Indikatorerna har målvärden för 

mandatperioden och för kalenderåret.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Politiskt program för mandatperioden 2023-2026 antas. 

Yrkande 

Andreas Silversten (S), med stöd av Carina Björndahl (MP) och 

Manuel Huerta (V),yrkar bifall till det politiska program som ingick i 

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma 

förslag till Strategisk och ekonomisk plan 2023-2025 som 

presenterades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-24. 

Håkan Tomasson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till 

Politiskt program för mandatprioden 2023-2026. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Andreas Silverstens (S) yrkande mot Håkan 

Tomassons (M) yrkande, och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt Håkan Tomassons (M) förslag. 

__________ 
 
Skickas till: 
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