Mål för mandatperioden 2016-2019
De övergripande målen för mandatperioden utgör politiska åtaganden och fullmäktiges uppdrag till nämnderna. Genom att anta målen har stadens
fullmäktige ålagt stadens förtroendevalda att göra sådana prioriteringar i verksamheterna som krävs för att målen skall förverkligas.
Målen har fastställts genom stadsfullmäktiges beslut om budget 14.6.2016.
Med hållbarhet avses de av Ålands lagting antagna hållbarhetsprinciperna.

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Indikatorer

Staden stärker sin position som bosättningsort och plats för
företagande.

Antalet företag med hemort i Mariehamn ska öka jämfört med indexåret 2016.
Befolkningstillväxten i staden ska öka till i genomsnitt 1 procent eller 116 personer
per år.
Invånarnas betyg på staden som plats att leva på ska förbättras.1

Staden ska ha en stabil ekonomi.

Stadens lånebörda ska minska till att underskrida 25 miljoner euro.2
Stadens resultat före avskrivningar (årsbidrag) ska i genomsnitt, sett över
mandatperioden, vara högre än investeringsnivån.
Skattebasen3 år 2019 i Mariehamn ska efter inflationsjustering ha ökat med minst 6
procent jämfört med indexåret 2016.

1

Nöjd-Region-Index 77,9 år 2015, Medborgarundersökning Mariehamn, ÅSUB 2015:6
30,9 miljoner euro 31.12.2015
3
Den massa av förvärvsinkomster som är föremål för kommunal inkomstbeskattning.
2

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Medarbetarindex för staden som helhet ska öka till att överstiga 80.4
Ledarskapsindex för staden ska öka till att överstiga 77.5
Sjukfrånvaron inom stadens verksamheter ska minska till högst 4 %.6

4

Medarbetarindexet är resultatet av stadens medarbetarundersökning och visar personalens uppfattning om arbetsuppgift, arbetssituation, samarbete och
påverkansmöjligheter, information, fysisk arbetsplats, företagshälsovård samt personalförmåner. År 2015 uppmättes index 79,2.
5
Ledarskapsindex är ett delresultat av stadens medarbetarundersökning och visar medarbetarnas uppfattning om sina ledare och ledarnas förmåga att lyssnar på
medarbetare, visa respekt, ge konstruktiv återkoppling och utveckla verksamheten tillsammans med sina medarbetare. År 2015 uppmättes index till 73,66.
6
År 2015 uppgick sjukfrånvaron till 5,02%.

Social hållbarhet
Mål

Indikatorer

Staden tillhandahåller en god kommunal service och
är attraktiv samt välkomnande för alla.

Invånarnas bedömning av stadens verksamheter ska förbättras från 68,5 år 2015.7
Antal undanröjda fysiska hinder skall vara fler än under indexåret 2016.
Antalet e-tjänster som staden erbjuder ska öka jämfört med år 2016.

Delaktigheten och engagemanget i staden ska vara högt.

Valdeltagandet i kommunalvalet 2019 ska öka i förhållande till 64,4 % i valet 2015.
Invånarnas bedömning av sina möjligheter till inflytande på stadens verksamheter och
beslut ska förbättras.8
Antal tvärsektoriella samarbeten inom staden och samarbeten med andra kommuner,
föreningar och näringsliv.
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Nöjd-Medborgar-Index 68,5 år 2015, Medborgarundersökning Mariehamn 2015, ÅSUB 2015:6
Nöjd-Inflytande-Index 54,1 år 2015, Medborgarundersökning Mariehamn 2015, ÅSUB 2015:6

Staden skapar förutsättningar för trygghet, god hälsa och
välbefinnande.

Den öppna arbetslöshetsgraden bland ungdomar under 25 år i Mariehamn ska minska
jämfört med år 2016.
Det upplevda hälsotillståndet bland eleverna i grundskolan ska förbättras.9
Andelen elever som upplever att de är utsatta för mobbing ska minska. 10
Invånarnas värdering av trygghet11 i staden skall förbättras.

Kulturell hållbarhet
Delmål

Indikatorer

Stadens invånare ska ha förutsättningar till personlig
utveckling och ett innehållsrikt liv.

Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheter i staden skall förbättras. 12

Staden vårdar sin kulturhistoria och främjar det samtida
kulturutövandet.

Antal egna och samproducerade kultur- och kulturarvsfrämjande evenemang ökar
jämfört med 2016.
Antal insatser för vård av kulturarv och kulturturism ökar jämfört med 2016.

9

År 2013 upplevde 23 % av stadens högstadieelever sitt hälsotillstånd som medelmåttligt eller dåligt. Hälsa i skolan, Institutet för hälsa och välfärd, 2013.
År 2016 upplevde 9 % av 1-6 eleverna respektive 8 % av 7-9 eleverna i Strandnäs skola, 14 % av 1-6 eleverna respektive 8 % av 7-9 eleverna i Övernäs skola samt 7 % av
eleverna i Ytternäs skola att de är utsatta för mobbing. KIVA-2016.
11
Bedömningen sammanväger invånarnas bedömning av hur tryggt och säkert det är att vistas utomhus på kvällar och nätter, hur trygg och säker känner sig mot hot, rån
och misshandel samt hur trygg och säker man kan känna sig mot inbrott i hemmet. Bedömningen år 2015 var 81,2. Medborgarundersökning Mariehamn 2015, ÅSUB 2015:6
12
Bedömningen sammanväger; tillgång till parker, grönområden och natur; möjligheter att utöva sport, musik, kultur, frilufts- och föreningsliv; tillgång till
idrottsevenemang; tillgång till kulturevenemang. Bedömningen år 2015 var 77,9. Medborgarundersökning Mariehamn 2015, ÅSUB 2015:6
10

Staden månar om värdefulla kontakter och samarbeten.

Staden omvärderar sina externa kontakter i syfte att delta i samarbeten och
evenemang som ger mervärde för staden utgående från övriga målsättningar.

Miljömässig hållbarhet
Delmål

Indikatorer

Staden arbetar målmedvetet och systematiskt med
miljöfrågor.

Fortsatt ISO 14001 certifiering samt godkänd årlig ISO 14001 auditering.
Uppfyllda miljömål13, genom verkställande av årliga miljöhandlingsplaner.

Staden skapar förutsättningar för att invånarna ska kunna
göra miljömedvetna val.

13

Invånarnas bedömning av stadens insatser för att invånarna skall kunna leva miljövänligt
skall förbättras.14

Tom 31.12.2017 innebär det i korthet• Minska koldioxidutsläppen.
• Öka inköpen av miljöanpassade varor och tjänster.
• Öka andelen livsmedel, som produceras enligt ekologiskt hållbara metoder och som staden tillhandahåller skola, dagis och äldreomsorg m.m.
• Optimera avloppsreningen.
• God inomhusmiljö med dokumenterat fungerande ventilation och radonnivåer inom av fullmäktige fastställda gränsvärden.
14
Bedömningen år 2015 var 60,8. Medborgarundersökning Mariehamn 2015, ÅSUB 2015:6.

