Vision 2030
Nämndernas mål 2013
Varje år ställer sig nämnderna frågan ”Hur kan vår nämnd bidra till förverkligandet av Vision 2030?”
Utifrån detta formulerar man sedan fem mål som har anknytning till ett eller flera fokusområden.
De aktuella fokusområdena 2012 till och med 2015 är: Boende, kommunikationer, ungdomar, lärande och
besöksmål.
Arbetet med målen sker i nära anslutning till budgetarbetet för att säkerställa att det finns resurser att
genomföra det man tänkt. Målen följs även upp i samband med att budgeten följs upp; det vill säga i
samband med prognosarbetet samt i delårsrapport och i årsbokslut.
Nämndernas mål för 2013 års visionsarbete redovisas nedan. Tekniska nämnden kommer att besluta om
sina mål under hösten då den nya förvaltningschefen är på plats.

Kulturnämnden
Mål 1: Uppstart genomförande av framtidens
Vadsbo museum. Målet för 2013 är att inleda det
nya besöksmålet med en utställning av nationellt
erkända konstnärer.
Fokusområde: Besöksmål
Bakgrund/motivation: Besöksmålet Marieholm är
en viktig strategisk fråga i visionen där Mariestad ska
vara ett centrum för trädgårdens hantverk och en
naturlig mötesplats. Framtidens Vadsbo museum
kommer att bli ett viktigt nav (centrum för
aktiviteter och information) i det nationella
besöksmålet.
I 2012 års målarbete ingår att hitta en handlingsplan
för den nya verksamheten på Vadsbo museum. En
naturlig fortsättning blir att i liten skala dra igång
genomförandet.
Realism: Målet är realistiskt. Kommer eventuellt att
bli aktuellt med extern finansiering.
Mätbarhet: Rapportredovisning december 2013 av
kulturförvaltningen.


Mål 2: Ökad kundnöjdhet beträffande bemötande
och service på stadsbiblioteket i jämförelse med
2012.
Fokusområde: Boende
Bakgrund/motivation: Stadsbiblioteket strävar
efter att vara en attraktiv kulturell mötesplats med
ett intressant och inspirerande utbud av medier och
aktiviteter för alla generationer. Biblioteket bidrar
därigenom till ett stimulerande och inspirerande
boende för kommuninvånarna. För god biblioteksservice är värdskapet centralt, därför är det
strategiskt viktigt att anordna fortbildning inom
bemötande och service. Biblioteket är en viktig
kommunikationskanal mot Mariestads invånare. En
väg att uppnå målet är genom att fortbilda
personalen.
Realism: Målet är realistiskt i förhållande till
budget. Förvaltningen får avsätta fortbildningspengar.
Mätbarhet: Enkät i november 2012 och november
2013. Biblioteksbesökarna nås genom en tryckt
enkät som delas ut under november 2012 respektive

2013. Samma enkät ska också finnas digitalt på
kommunens hemsida.

Mål 3: Öka ungdomars delaktighet i
stadsutvecklingen. Målet för 2013 är att initiera
nätverk som stödjer ungdomars kreativitet och
entreprenörskap.
Fokusområde: Ungdomar
Bakgrund/motivation: Ungdomars kreativitet är
viktigt för utvecklandet av självförtroende och
idégenerering. Mariestad ska vara en plats som är
öppen för möjligheter. Ungdomar ska ses som en
resurs och måste därför ha inflytande på de
aktiviteter och verksamheter som finns i deras
närmiljö.
Realism: Målet är realistiskt. Arbetet går ut på att
skapa nätverk som främst kommer att kräva
personella resurser. Projektmedel kommer att sökas.
Mätbarhet: Arbetet dokumenteras och redovisas i
rapport av kulturförvaltningen december 2013.

Mål 4: Öka ungdomars sociala nätverk
internationellt. Genomföra ett projekt med
internationell inriktning.
Fokusområde: Lärande
Bakgrund/motivation: Verka för internationellt
samarbete för att öka beröringspunkter i världen
och för att lokalt öka förståelsen för det
gemensamma ansvaret för en hållbar utveckling och
en god framtid. Förvaltningen arbetar mot det
sociala perspektivet i framtida biosfärsområdet.
Realism: Med framförhållning och samverkan är
projektet realistiskt. Projektets omfattning får
anpassas efter befintliga resurser. Eventuellt kan det
bli aktuellt med extern finansiering.
Mätbarhet: Uppdraget redovisas i rapport av
kulturförvaltningen i december 2013.

Mål 5: Ökad kunskap bland medborgarna om
biosfärsområdet jämfört med 2012

Fokusområde: Lärande
Bakgrund/motivation: Informations- och
kunskapsförmedling kring biosfärsfrågorna är
avgörande för att uppnå visionsmålet att Mariestad
är ett internationellt modellområde för hållbar
utveckling. För att nå dit måste det finnas kunskaper
kring hur man uppnår ett långsiktigt hållbart
brukande av biosfärens resurser samt hur man
förbättrar relationen mellan människor och natur,
från lokal till global nivå.
Projektet Skicka vidare – berättelser i Biosfären
(samarbete mellan Mariestad, Götene och
Lidköpings kommuner) handlar om hållbar
utveckling och biologisk mångfald men främst hur
vi får ett engagemang och en medvetenhet som gör
att ett område kan växa på ett hållbart sätt.
Realism: Viktigt med lång framförhållning i
planeringen, kan eventuellt bli aktuellt med extern
finansiering, om inte anpassas projektet efter
befintliga resurser.
Mätbarhet: Enkät genomförs i samband med
Skörde- och kulturfesten utifrån ett slumpmässigt
urval av mariestadsbor, september 2012 och
september 2013 av kulturförvaltningen.

Socialnämnden
Mål 1: 100 % av ungdomar under 25 år som får
försörjningsstöd ska ha en genomförandeplan
upprättad, som ska leda till en självständig
försörjning. Genomförandeplanen ska vara
upprättad inom tre månader.
Fokusområde: Ungdomar
Bakgrund/motivation: ”Den enskilde ska vidare,
enligt 4 kapitlet 1 § 2 stycket SoL, genom biståndet
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska
utformas så att det stärker hans eller hennes resurser
att leva ett självständigt liv.”
För att så långt som möjligt nå ett självständigt liv
ska alla ungdomar under 25 år som är i behov av
försörjningsstöd lotsas till meningsfull sysselsättning
som stärker möjligheterna till egen försörjning. Det

ska finnas en tydlig plan tillsammans med AF
och/eller andra aktuella parter.
Realism: Att alla ungdomar under 25 år, som
uppbär försörjningsstöd, ska få en genomförandeplan upprättad inom befintlig budgetram
och med tillgängliga personalresurser.
Mätbarhet: Mätperioder, månader mars och
oktober, genom uppföljning av dokumentation av
antalet ungdomar under 25 år som får försörjningsstöd.

Mål 2: Erbjuda fem aktiviteter per vecka i
socialförvaltningens särskilda boenden.
Fokusområde: Boende
Bakgrund/motivation: ”Socialnämnden ska verka
för att äldre människor får möjlighet att leva och bo
under trygga förhållanden och ha en aktiv och
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”
(Socialtjänstlagen).
För att uppnå detta mål ska socialtjänsten erbjuda
både fysiska och mentalt stimulerande aktiviteter
som passar både kvinnor och män på socialförvaltningens boenden.
Realism: Att alla som bor i förvaltningens särskilda
boenden bör kunna erbjudas fem aktiviteter per
vecka. Socialnämndens äldreomsorg har det som en
värdighetsgaranti från och med 2012-06-01.
Mätbarhet: Uppföljning av målet sker per vecka
under månaderna mars och oktober, genom att
teckna ned antalet erbjudna aktiviteter som har
genomförts.

Mål 3: 90 % av beviljade insatser inom IFO
(exkl. försörjningsstöd) ska ske på hemmaplan.
Fokusområde: Boende
Bakgrund/motivation: ”Samhällets socialtjänst
skall på demokratins och solidaritetens grund främja
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i
samhällslivet.” (Socialtjänstlagen).

Genom att ge bistånd i individens närmiljö öka
förutsättningarna att förändra sin livssituation till
det bättre och inte utestängas från sitt sammanhang
och nätverk.
Realism: 2011 var resultatet 87,2 %. Att höja till
90 % innebär att ca 30 fler insatser ska ske på
hemmaplan vilket är ett högt ställt mål.
Mätbarhet: Fortlöpande räkna insatser som
genomförs i egen regi respektive följa externa
insatser/ärenden som genomförs av annan.
Uppföljningen sker genom dokumentationssystemet
Procapita.

Mål 4: Ta fram kompetenskriterier för samtlig
personal anställd inom individ- och
familjeförvaltningen och vård- och
omsorgsförvaltningen för respektive verksamhet.
Fokusområde: Lärande
Bakgrund/motivation: ”Insatser inom
socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande
av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas
personal med lämplig utbildning och erfarenhet.
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och
fortlöpande utvecklas och säkras.” Lag
(2009:596).”(Socialtjänstlagen).
Socialnämnden bör ha en utbildningsplan för att
fortlöpande kunna ha en kvalitetssäkrad verksamhet
med kompetent personal. För att säkra
verksamheten måste kriterier inom varje
arbetsområde först belysas och sedan upprätta en
plan för att på sikt säkra varje verksamhet.
Realism: Målet med att ta fram kompetenskriterier
bör uppfyllas under 2012. Nästa steg 2013 är att ta
fram kriterier för att 2014 göra en kompetensutvecklingsplan.
Mätbarhet: 100 % av verksamheterna ska ta fram
de kriterier/baskrav som ställs för den verksamhet
den anställde arbetar inom. Lägesanalys av
anställdas utbildning sker genom systemet Win-las.

Mål 5: De som bor i ordinärt boende ska få en
genomförandeplan upprättad inom två veckor.

De boende på särskilt boende ska få en
genomförandeplan upprättad inom tre veckor efter
det att insatsen påbörjats.

•

Internationellt modellområde

•

Den stolta sjöstaden (sjön och stolthet är
centrala delar av Biosfärområdets
utveckling)

•

En naturlig mötesplats (biosfärområdet
attraherar besökare och konferenser till
området)

Fokusområde: Kommunikation
Bakgrund/motivation: Målet utgår ifrån
Socialtjänstlagen och det den säger om delaktighet;
”Socialnämndens insatser för den enskilde skall
utformas och genomföras tillsammans med honom
eller henne och vid behov i samverkan”

Syftet med planen är att brukaren ska veta när de
olika beviljade insatserna kommer att utföras.
Planen underlättar också biståndsbedömarens
uppföljning av beslutet.

Kommunledningskontoret ska aktivt verka för att,
genom den kommunala organisationen,
kommunicera biosfärsområdets vision och syfte till
kommunens invånare. Kommunledningskontoret
samordnar och driver kommunens förvaltningsövergripande, strategiska utvecklingsarbete. För att
nå målet krävs att biosfärområdets kommunikation
av vision och syfte är tydlig och skapar engagemang.
Det krävs också att kommunledningskontoret är en
aktiv och stödjande resurs i biosfärkontorets
kommunikationsarbete.

Det långsiktiga är att få samtliga (100 %) brukare att
delta i upprättandet av en genomförandeplan som
beskriver det beviljade biståndet tillsammans med
brukarens önskan om hur detta ska gå tillväga.

Realism: För att nå målet krävs uppskattningsvis
en 20 % resurs som idag finansieras inom ramen för
kommunledningskontorets strategiska utvecklingsarbete.

Upprättandet av planen kan också ske genom utsett
ombud.

Mätbarhet: Målet mäts genom enkätundersökning i
november 2013.

Genomförandeplanen beskriver hur och när
beviljade insatser utförs. Planen görs upp av
anordnaren och brukaren tillsammans, utifrån
biståndsbeslut.

Realism: Målet bör uppfyllas under 2013 inom
befintlig budget.
Mätbarhet: Två mätperioder i månaderna mars och
oktober. Noteringar sker genom kvalitetsledningssystemet Intraphone alternativt notering i
särskilda boendets dokumentation.

Kommunstyrelsen
Mål 1: Ökad kunskap bland kommunens anställda
om biosfärsområdet.
50 % av kommunens tillsvidareanställda personal ska
känna till och förstå innebörden av begreppet
Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.

Fokusområde: Lärande och Besöksmål
Bakgrund/motivation: Målet har en tydlig
koppling till följande byggstenar i vision 2030.


Mål 2: Attraktiva bostäder – under 2013 ska det
tas fram planlagd mark för
•

80 villatomter/ fritidstomter

•

100 lägenheter i flerbostadshus varav 40 st
är så kallade mindre lägenheter för att
försörja behov av boende för studenter och
äldre

Fokusområde: Boende
Bakgrund/motivation: Fortsättning på mål 2012:
Attraktivt och sjönära boende i centralorten och på
landsbygden som handlar om infrastruktur och
arbete med detaljplanen för Nolskogen. Dessutom
stark koppling till visionen om Mariestad - den
stolta sjöstaden där vi år 2030 ska vara en attraktiv
"bo-stad". Även koppling till översiktsplanens mål
om fler invånare 2015. Vårt mål och syfte i den
fördjupade översiktsplanen (FÖP Mariestad) är att

både hitta nya attraktiva förtätningslägen och nya
exklusiva boendeområden.

Mål 4: Skapa en gemensam organisation för att
utveckla handeln i Mariestad.

Det finns stor efterfrågan på mindre lägenheter
vilket inte minst socialförvaltningen och skolan
påpekat.

Fokusområde: Boende

Realism: Väldigt ambitiöst mål. Förutsätter två nya
permanenta planarkitekttjänster (1,2 mnkr) samt ca
1 mnkr i utredningspengar för planering,
projektering (VA, gata mm), geoteknik, miljöbedömning med mera.
Mätbarhet: Utvecklingsavdelningen rapporterar i
dec 2013 utifrån sammanställning av planer
(Länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät).

Mål 3: Högskolecentrum i Mariestad
(högskoleplattformen) ska under 2013 ha
anordnat ytterligare 50 eftergymnasiala platser.
Fokusområde: Lärande
Bakgrund/motivation: Fortsättning på mål 2012
då högskoleplattformen ska starta och kommunen
ska anställa en verksamhetsledare.
Utveckling av fler eftergymnasiala platser är oerhört
viktigt för stadens framtid med stark koppling till
visionen. Dessutom har Mariestad satsat på stora
investeringar ihop med Göteborgs universitet, till
exempel murgården som det är viktigt att fylla med
bra innehåll.
Högskoleplattformen är en ny organisation med
syfte att utveckla och samordna all eftergymnasial
utbildning.
Realism: En tjänst kommer tillsättas 2012 för att
jobba med detta. 1 miljon kr finns anslaget i budget
år 2013-2015.
Kommunfullmäktige kommer ta ställning till en
utredning om högskoleplattformen i vår. Svårt att i
nuläget precisera det ekonomiska behovet för att
uppnå målet.
Mätbarhet: Verksamhetsledaren rapporterar i dec
2013 hur många eftergymnasiala platser som
tillkommit .


Bakgrund/motivation: Målet har en tydlig
koppling till Vision 2030 – en naturlig mötesplats –
där handeln är viktig gör de boende och för att
locka besökare till Mariestad. Ett tidigare EUprojekt drog slutsatsen att det måste bildas en
samverkan mellan flera av de viktigaste aktörerna i
kommunen för att kunna utveckla handeln i
Mariestad. Ärendet har varit uppe för politiskt
beslut 2012 och KSau (§ 344) ställde sig bakom
förslaget att bilda en förening i samverkan med
Mariestads Handel och Fastighetsägarna.
Samverkansorganisationen ska ha en anställd
resursperson och drivas i minst tre år.
Realism: För att nå målet krävs att 200 tkr avsätts i
KS budget och en person inom KS förvaltning
måste driva frågan.
Mätbarhet: Näringslivsansvarige lämnar rapport i
december 2013.

Mål 5: Turism: Antalet gästnätter inom Mariestads
kommun ska öka med 10 % jämfört med år 2012.
Fokusområde: Besöksmål
Bakgrund/motivation: En viktig del av visionen
handlar om Mariestad som en naturlig mötesplats
med en blomstrande turism.
Det långsiktiga målet är att öka den genomsnittliga
tillväxten inom besöksnäringen i området med 7 %
årligen och därigenom fördubbla omsättningen fram
till år 2020, från 100 mkr till 200 mkr.
Mariestad är tillsammans med kommunerna
Töreboda, Gullspång och Karlsborg en
pilotdestination för turismutveckling inom
destination Skaraborg. Erfarenheter från det
utvecklingsarbete som pågår gynnar successivt
arbetssätten inom Skaraborg i sin helhet. Men också
i Västra Götaland, för att på sikt etableras som en
nationell standard för hur en lokal besöksnäring kan
bedrivas.
Dessutom deltar Mariestads kommun aktivt i det
utvecklingsarbete som pågår tillsammans med

biosfärskontoret och Götene och Lidköpings
kommuner.

undervisar i.
2013 års etappmål: Ökning utifrån nivån 2012.

2011 var antalet gästnätter 45 120 stycken enligt
SCB vilket är en ökning med 7 % från 2010. (Gäller
hotell, vandrarhem och stugbyar).

Fokusområde: Lärande

Realism: Mariestad deltar i utvecklingsprojektet
Framtidens turism med ovannämnda kommuner.
Medfinansiärer är även Västsvenska Turistrådet.
Målet går att uppnå med befintliga resurser i
projektet.
Mätbarhet: Mätning av antal gästnätter görs via
offentlig statistik och Västsvenska turistrådet.
Turistchefen redovisar statistiken i jan 2014.

Barn- och utbildningsnämnden
Mål 1: Trygga och mobbningsfria skolor. Inget
barn/ingen elev ska känna sig rädd eller otrygg i
barn- och utbildningsnämndens verksamheter.
2013 års etappmål: Avsnittet Trygghet ska nå
resultatet 9,0 i den årliga enkäten.
Fokusområde: Ungdomar
Bakgrund/motivation: Skolans sociala mål
uttrycks i kap 5 Skollagen, Trygghet och studiero,
och kap 6, Åtgärder mot kränkande behandling,
samt i Läroplanerna kap 1, Skolans värdegrund och
uppdrag, och kap 2 under Normer och värden.
Hänvisning kan också göras till FN:s konvention
om barnets rättigheter.
Långsiktigt mål: Avsnittet Trygghet ska nå resultatet
10,0 i den årliga enkäten.
Realism: Målet är så viktigt att det inte går att ha en
annan målsättning än 100 % trygga elever oavsett
budget och resurser.Vi är medvetna om att det är
svåruppnåeligt men måste arbeta mot den
målsättningen.
Mätbarhet: Mäts varje vårtermin i en lokal enkät till
föräldrar och/eller elever.

Mål 2: Öka andelen legitimerade lärare samt öka
andelen lärare som är behöriga i de ämnen de

Bakgrund/motivation: I kap 2 Skollagen anges att
lärare ska vara legitimerade och behöriga i de ämnen
de undervisar i, med några få undantag (modersmål,
yrkesämnen).
Långsiktigt mål: Hösten år 2015 ska målet vara
uppnått till 100 %.
Realism: Ja, men kan kräva resurser för utbildning
till de mest svårrekryterade lärarkategorierna, till
exempel slöjd.
I princip får den anställde själv ansvara för att
uppfylla behörighetskraven med visst ekonomiskt
stöd, som vi får statsbidrag till.
Mätbarhet: Mäts i nationell statistik. Det resultat vi
kan leverera tidigast under våren 2013 kommer från
uppgifter som kommunerna skickar till SCB i
oktober 2012. Resultatet gäller verksamhetsåret
2012/2013.

Mål 3: Öka andelen elever som slutför grundskolan
med behörighet till gymnasieskolan.
2013 års etappmål: Minst 90 % av eleverna i
årskurs 9 ska uppnå behörighet till gymnasiestudier.
Meritpoängen ska uppnå ett snitt på minst 212
poäng.
Fokusområde: Lärande
Bakgrund/motivation: Skolans uppdrag är att alla
elever utifrån sina egna förutsättningar ska utvecklas
så långt som möjligt enligt utbildningens mål (kap 3
Skollagen).
Långsiktigt mål: År 2014 ska minst 92 % av eleverna
i årskurs 9 ha uppnått behörighet till
gymnasiestudier.
Realism: Ja. Vi har tidigare legat på de resultaten.
Det krävs omprioritering av befintliga resurser.
Det finns en viss osäkerhet kring den nya
betygsskalans effekter på resultaten.

Mätbarhet: Mäts i nationell statistik som finns
tillgänglig i december 2013.

Mål 4: Öka andelen elever som klarar
gymnasieexamen. 2013 års etappmål: Minst 97 %
av eleverna ska uppnå grundläggande behörighet till
högskolestudier.
Betygspoängen ska uppnå ett snitt på minst 14,7
poäng.
Fokusområde: Lärande
Bakgrund/motivation: Skolans uppdrag är att alla
elever utifrån sina egna förutsättningar ska utvecklas
så långt som möjligt enligt utbildningens mål (kap 3
Skollagen). Utbildningen i gymnasieskolan ska
utgöra en bas för den nationella och regionala
kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas
för rekrytering till högskolesektorn (kap 15
Skollagen).
Långsiktigt mål: År 2014 ska minst 98 % av de
elever som slutför gymnasieutbildningen få
högskoleförberedande examen eller yrkesexamen.
Realism: Ja. Det krävs omprioritering av befintliga
resurser. Det finns en viss osäkerhet kring den nya
betygsskalans effekter på resultaten.
Mätbarhet: Mäts i nationell statistik som finns
tillgänglig i december 2013.

Mål 5: Alla ungdomar som inte studerar på
gymnasieskola ska följas upp, ges vägledning och
vid behov erbjudas någon form av annan
sysselsättning.
2013 års etappmål: Minst 90 % av alla ungdomar
som inte studerar på gymnasieskola ska ha någon
form av annan sysselsättning.
Fokusområde: Ungdomar
Bakgrund/motivation: Enligt 29 kap Skollagen
ska en hemkommun löpande hålla sig informerad
om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin
skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i
syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella
åtgärder. Skyldigheten gäller inte de ungdomar som
läser på gymnasienivå eller redan fullföljt

gymnasieutbildning. Vi har fått kritik av
kommunens revisorer för att vi saknar tydliga
rutiner, dokumenterad ansvarsfördelning, mål,
handlingsplaner och prioriteringar för denna
verksamhet. ”Sysselsättning” är i detta sammanhang
ett vitt begrepp som måste anpassas till varje
individs behov och förutsättningar vad gäller
innehåll och omfattning.
Långsiktigt mål: År 2015 ska 100 % av alla
ungdomar som inte studerar på gymnasieskola ha
någon form av annan sysselsättning.
Realism: Ja. Det krävs omprioritering av befintliga
resurser.
Mätbarhet: Mäts genom intern statistik (andel
ungdomar i %) och redovisas varje höst i nämnden
av ansvarig handläggare.

Miljö- och byggnadsnämnden

Mål 1: Under året ska minst 50 bristfälliga avlopp
i varje kommun få tillstånd att rätta till sina
avloppsvattenutsläpp.
Fokusområde: Boende
Bakgrund/motivation: För att öka attraktiviteten för
att bosätta sig i kommunerna så måste vatten och
avlopp (VA) vara av hygieniskt bra kvalité.
Varför väljer vi detta mål? Jo, för att enskilda
avloppsutsläpp genererar:
• Sammantaget stora utsläpp
• Hygieniska problem
• Miljöproblem
Dessutom är dagens situation sådan att:
• Gammal teknik tillämpas
• Avloppsanläggningarna ofta är dåligt
underhållna
• Många avlopp är olagliga
Realism: Arbetet med att åtgärda bristfälliga VAförhållanden är ett prioriterat arbetsområde för
miljö- och byggnadsförvaltningen och 50 tillrättade
anläggningar per kommun är en uppnåbar ambition

förutsatt att tillräckliga resurserna i form av
kompetent personal finns att tillgå. Tillsynen kan till
stor del finansieras med avgifter.
Mätbarhet: Målet följs upp genom att räkna de
tillstånd för enskilda avloppsvattenutsläpp som
beviljats av miljö- och byggnadsnämnden.

Mål 2: Trafikverket ska ha beslutat att bättre
omhänderta vägdagvatten i närheten av minst en
allmän dricksvattentäkt belägen i någon av de tre
samverkande kommunerna.
Fokusområde: Kommunikationer
Bakgrund/motivation: Det finns ett antal
allmänna och därmed samhällsviktiga vattentäkter i
de tre samverkande kommunerna som riskerar att
bli allvarligt förorenade vid ett utsläpp i samband
med trafikolyckor.
Vattentäkterna är del av den gemensamma
dricksvattenförsörjningen i de tre samverkande
kommunerna och ingår i planeringen i deras
gemensamma vatten- och avloppsstrategi.
Realism: Detta uppdrag som är prioriterat i miljöoch byggnadsnämndens verksamhetsplan. En del av
kostnaderna torde kunna finansieras med tillsynsavgifter
Mätbarhet: Målet är uppfyllt när beslut fattats av
Trafikverket om att vidta nödvändiga
skyddsåtgärder.


Mål 3: Kontroll av att föreskriven obligatorisk
ventilationskontroll, OVK, utförts och det finns
framtagna planer för identifiera brister åtgärdats i
skolor och förskolor i de tre samverkande
kommunerna.
Fokusområde: Lärande
Bakgrund/motivation: Det krävs bra ventilation i
undervisningslokaler för att skapa en hygieniskt bra
miljö för barn och ungdomar under skoltid

Tillsynen över skolor och förskolor under 2011 och
2012 har gett ett underlag för hur de hygieniska
förhållandena ser ut. Ansvariga för undervisningsverksamheten har uppmärksammats på vilka krav
som måste uppfyllas. God ventilation är en
förutsättning för bra lärande.
Realism: Tillsynen kräver prioritering av
arbetsuppgiften, men bör kunna rymmas inom
ramen för de resurser som finns. Arbetet måste
finansieras med skattemedel.
Mätbarhet: Målet följs upp genom att mäta antalet
kontroller som utförts och av att kraven på
ventilation verkligen uppfylls.


Mål 4: Samtliga gymnasie- och högstadieskolor ska
ha kontrollerats utifrån Tobakslagens krav på rökfri
miljö på skolor.
Fokusområde: Ungdomar
Bakgrund/motivation: Ingen tobaksrökning får
förekomma på kommunernas skolor. Länsstyrelsen
har uppmanat kommunerna att bedriva mer intensiv
tillsyn enligt tobakslagen. Trots åldersgräns för
tobaksförsäljning och rökförbud i många offentliga
miljöer så förekommer rökning hos ungdomar
under 18 års ålder.
Tillsynsprojektet motiveras också med att det
skolprojekt som genomförts i det tre kommunerna
om hygien måste följas upp under 2012 och 2013
Realism: Tillsynen kan inte finansieras med
avgifter. Tillsynen måste dock prioriteras och
förutsätter att det finns tillräckligt med kompetent
personal för att målet ska kunna uppfyllas.
Mätbarhet: Målet följs upp genom att mäta antalet
kontroller som utförts och om uppdagade brister
åtgärdats


Mål 5: Fastställa rutiner som leder till att
nedskräpningsärenden kan hanteras effektivt.
Fokusområde: Besöksmål
Bakgrund/motivation: Motverka förfulande och
miljöstörande nedskräpning i naturen och detta
genom att delta i ett länsövergripande projekt om
”Nedskräpning inklusive skrotbilar”
För att öka attraktiviteten för att besöka och
återkomma till våra kommuner så är det viktigt att
man som besökare möts av en attraktiv natur och
välvårdad bebyggelse.
Tillsynsprojektet ska ge än bättre kunskap om hur
en effektiv och rättssäker tillsyn ska kunna utföras.
Projektet ska arbeta fram en handledning som ger
stöd åt miljö- och byggnadsförvaltningens arbete
med nedskräpningsärenden, så att man kan arbeta
effektivt med dessa vardagsärenden. Viktiga inslag i
arbetet kan vara att reda ut ansvarsfrågan och
juridiska frågor i övrigt. Man bör titta på
rollfördelningen i kommunen och hos övriga
aktörer, beroende på var nedskräpningen skett och i
vilken omfattning.
Realism: Arbetet med klagomål på nedskräpning i
naturen och vanvård av bebyggelse är prioriterat av
miljö- och byggnadsnämnden.
Mätbarhet: Målet är uppfyllt när miljö- och
byggnadsförvaltningen infört rutiner i linje med vad
projektet resulterat i.


Avfallsnämnden
Mål 1: ”Det är lätt att sortera och ta hand om sitt
avfall”. Att genomföra en förstudie inför val av
metod för utsortering av matavfall i Mariestads
kommun. Förstudien väntas ligga till grund för
beslut avseende etablering av en optisksopsorteringsanläggning för utsortering av matavfall
och förpackningsmaterial från hushållen.
Fokusområde: Boende och Besöksmål
Bakgrund/motivation: För att uppfylla de
tankarna som finns för hållbarutveckling inom

osfärsområdet och för att möta målet ”Det är lätt
att sortera och ta hand om sitt avfall” i
Renhållningsordningen behöver kommunen ta
ställning till lämplig och miljövänlig
insamlingsmetod för matavfall. Vi tror också att
denna målsättning kommer att utveckla Mariestad
som ett internationellt modellområde och
besöksmål genom det ansvarstagande för miljön och
innevånarna, som en effektiv och serviceinriktad
avfallshantering innebär.
Realism: Målet bedöms som realistiskt.
Kommunen ska på sikt införa matavfallsutsortering
enligt gällande regler från naturvårdsverket och står
nu inför att välja metod.
Mätbarhet: Om beslut fattas i frågan om val av
utsorteringsmetod för matavfall under år 2013 är
målet uppfyllt.

Övriga mål för Avfallsnämnden återfinns i
Renhållningsordningen, beslutad av Kf 2009-12-14.



Tekniska nämnden
Tekniska nämndens mål har återremitterats. Målen
kommer att göras om så att de följer
målstyrningsmodellen (Specifika, Mätbara,
Accepterade, Realistiska, Tidsatta).



