Vision 2030
Nämndernas mål 2016
Varje år ställer sig nämnderna frågan ”Hur kan vår nämnd bidra till förverkligandet av Vision 2030?”
Utifrån detta formulerar nämnderna fem mål som har anknytning till ett eller flera fokusområden.
De aktuella fokusområdena fram till och med 2019 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 2016 års visionsarbete redovisas nedan.

Socialnämnden
Mål 1: Minskad sjukfrånvaro inom verksamheterna
genom att bland annat öka medarbetarnas arbetsglädje och trivsel. Antalet sjukdagar ska minska 2016
i jämförelse med 2015.

erbjuda ett gott stöd och en god service till
kommunens invånare. Genom att fortsätta utveckla
egna verksamheter kan ytterligare insatser erbjudas i
egen regi. Det finns en stor tilltro till medarbetarnas
kompetens att ge stöd i egen regi och på hemmaplan.

Fokusområde: Kommunikation

Realism: Möjlig

Bakgrund/motivation: En hög sjukfrånvaro från
arbetet har en negativ påverkan på kvaliteten och
kontinuitet i arbetet, privatliv och
ekonomi. Sektorn strävar efter att förebygga
sjukfrånvaro och öka frisknärvaro genom att
stimulera till glädje, delaktighet och stolthet. Snar
återgång till arbete efter sjukdom. Vårt fokus
kommer att inriktas på att minska
korttidsfrånvaron.

Mätbarhet: Utfall 2014 och 2015 jämförs med utfall
2016.

Realism: Hög/möjlig
Mätbarhet: Mäts varje månad genom statistik.
Slutmätning per 31/12 2016 får utgå från
genomsnittet under året och jämföras med
föregående år.


Mål 3: Ökad delaktighet för brukare/klienter
Fokusområde: Kommunikation
Bakgrund/motivation: Skapa mötesplatser for
ökad delaktighet, såsom brukarråd, anhörigråd,
anhörigstöd, intresseföreningar mm.
Enskilda ska vara delaktiga i planering och
utformning av insatser och stöd, och/eller sin dagliga
livsföring.
Realism: Hög


Mål 2: Minska antalet externa placeringar (insatser).
Fokusområde: Boende
Bakgrund/motivation: Med externa placeringar
avses här placeringar vid hem för vård eller boende
eller konsulentstödd familjehemsvård, som utförs av
annan än kommunen. Socialnämnden vill kunna

Mätbarhet: Brukarundersökningar sker genom
nationella, regionala och lokala mätningar såsom
Pict-O-stat och Nöjd Kund lndex. Räkna antal
mötesplatser, jämför 2014 och 2015 med 2016

Mål 4: Utöka inslaget av frivilligarbete och
externa aktörer såsom studieförbund.

Fokusområde: Kommunikation
Bakgrund/motivation: Samverkan ska utvecklas
med flertalet föreningar, frivilligorganisationer och
studieförbund. Socialnämndens verksamheter ska
sträva efter frivilliga som arbetar för att bidra med
glädje och gemenskap för andra människor.
Att betyda något for någon annan förebygger många
negativa konsekvenser som annars skulle kommit av
ensamhet och passivitet.
Realism: Möjlig
Mätbarhet: Manuellt räkna antalet aktiviteter,
arrangemang, insatser mm och jämföra mellan 2015
och 2016

Mål 5: Minska verksamheternas negativa
miljöpåverkan.
Etappmål 2016: Minska antalet mil i bil.

att göra detaljplaner. Kontakta markägarna och undersök
om det finns intresse. Om exploatör finns så kan planläggning och ev+ markförsäljning/-köp, ske.
Realism:
Arbetet kan ske inom ramen för avdelningarnas uppdrag.
I det fall arbetet leder till planläggning och till
genomförande, stiger kostnaderna avsevärt. Detta kan
regleras genom exploateringsavtal och planavtal.
Mätbarhet:
Delår och årlig redovisning av kontakter med
markägare och exploatörer.

Mål 2: Revidera översiktsplanen (ÖP).
Etappmål 2016: färdigställa landsbygdsstrategin samt
att upprätta en klimatanpassningsplan.

Fokusområde: Besöksmål och lärande
Bakgrund/motivation: Genom att arbeta för
ekologisk hållbarhet blir kommunen ett mer
attraktivt besöksmål. Utgångspunkten finns i
handlingsplan för miljömålsarbetet inom sektor stöd
och omsorg.
Realism: Möjlig
Mätbarhet: Minska bilanvändning i tjänsten, öka itbaserade mötes- och konferensformer samt andra etjänster som nattfrid och distansmöten via internet.
Antalet mil 2015 jämförs med antalet mil 2016.


Kommunstyrelsen
Mål 1: Ta fram förslag på tomtmark för bostadsbebyggelse i samtliga kransorter med syfte att skapa
nya bostäder och verksamheter.
Etappmål 2016: Ta fram förslag på tomtmark
för kransorter.
Fokusområde: Boende
Bakgrund/motivation:
I KF:s beslut Kf § 55 2015 så gavs uppdrag att ta fram
tomtmark för bostadsbebyggelse i samtliga kransorter.
Kartlägg var i landsbygden (i kransorterna) det är möjligt

Fokusområde: Boende
Bakgrund/motivation: Mariestad har en inaktuell
översiktsplan som behöver revideras. De tematiska
tilläggen behöver inarbetas: vindkraftsplanen,
landsbygdsstrategin, LIS och FÖP för tätorten. Målet
gäller under åren 2016 och 2017.
Realism: Allokera redan befintliga resurser för att
arbeta med revidering av ÖP. Det innebär en
prioritering bland planuppdrag.
Mätbarhet:
Etappmål 1: En delrapport presenteras för KS i
december 2016.
Etappmål 2: Planen antas av KF senast i juni 2017.

Mål 3: Ökad frisknärvaro:
De anställda ska uppleva sin hälsa som god och
trivas på sin arbetsplats.
Etappmål 2016: Frisknärvaron ska vara minst 95 %
Fokusområde: Boende, ungdomar och lärande
Bakgrund/motivation: Mariestads kommun som
arbetsgivare vill attrahera nya medarbetare och
engagera och motivera befintliga medarbetare att
utveckla kommunen. Genom ett tydligt och

entusiasmerande ledarskap, med stöd av vårt
samverkanssystem, vill vi öka våra medarbetares
delaktighet och engagemang samt använda och
utveckla deras kompetens. Tydliga mål och uppdrag,
intressanta arbetsuppgifter, god upplevd hälsa, trivsel
i arbetsgruppen och kompetensutveckling är viktiga
faktorer.
Realism:
För att höja värdet av upplevd hälsa och öka
frisknärvaron/minska sjukfrånvaron behövs en
förstärkning av de hälsoutvecklande insatserna.
Aktiviteter planeras vilka bedöms innebära behov av
investering om ca 4,1 mnkr ”brutto”. I resursbudgeten
anslås pengar för diverse aktiviteter och åtgärder.

Mätbarhet: Månatlig uppföljning av sjukfrånvaro
och hälsa (utdata från PA systemet). Rapportering i
delårsbokslut och bokslut. Analyser via hälsosamtal.

Mål 4: Öka antalet eftergymnasiala
utbildningsplatser – KY och högskole/universitetsutbildningar
Fokusområde: Lärande
Bakgrund/motivation: Stärka kunskapskapitalet i
området samt att tillfredsställa delregional
kompetensförsörjning.
Realism: Målet är realistiskt under förutsättning att
inga ekonomiska neddragningar sker.
Mätbarhet: Verksamheten har utökats med en YHutbildning och en distansutbildning (viktigt att
behålla antalet utbildningsplatser).

Mål 5: Öka samordning och marknadsföring av
aktiviteter i stadskärnan mellan föreningar, handeln
och kommunen och marknadsföra dessa i en app.
Etappmål 1 2016: Köp in, utveckla och
marknadsför en app plattform. Utveckla innehåll i
appen utifrån den information som redan idag finns
tillgänglig. I ett första steg görs en avgränsning, där
evenemang ingår som en del.
Etappmål 2 2016: Samordna och marknadsföra
evenemang i app plattformen.

Fokusområde: Boende och besöksmål
Bakgrund/motivation: Kommunens turistwebsida
samlar information om evenemang, aktiviteter,
sevärdheter, boenden mm. Dessa marknadsförs
sedan på många olika sätt, bl a på sociala medier, i en
platsstyrd app (Mariestad-Töreboda appen), magasin,
annonser och trycksaker.
Vanligt är att samla samhällsinformation och
evenemang mm i en kommunapp. För att stärka
marknadsföringen av evenemang i Mariestad önskas
tydligare profilering av evenemangen i en
kommunapp. En lösning liknande Karlstads
kommun kan möta behovet och ge mervärde för
kommuninvånare och besökare. För att göra detta på
ett professionellt sätt krävs en resurs som nätverkar
och samordnar evenemang och levererar in underlag
till appen.
Realism: En app plattform fordrar initialt en
investering samt en årlig driftkostnad. Det behövs en
resurs för att bygga upp, utveckla, marknadsföra och
underhålla plattformen. Det behövs även en resurs
för att samordna och marknadsföra evenemang.
Specificerade kostnader finns i separat bilaga.
Mätbarhet:
Etappmål 1 2016: Evenemang finns på plats i appen
En resurs (del av tjänst) finns på plats för att bygga
upp, utveckla, marknadsföra och underhålla app
plattformen.
Etappmål 2 2016: Ett upparbetat nätverk för
samordning har skapats. En resurs (del av tjänst) för
att samordna och marknadsföra evenemang finns på
plats.


Utbildningsnämnden
Mål 1: Alla barn/elever/studerande/matgäster ska
känna sig trygga i utbildningsnämndens
verksamheter.
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. Målet är viktigt eftersom det
påverkar elevens lärande och kunskapsutveckling.
Realism: Målet är så viktigt att det inte går att ha en
annan målsättning oavsett budget och resurser. Vi är
medvetna om att det är svåruppnåeligt men måste
arbeta mot den målsättningen.
Mätbarhet:
Elevenkät årskurs 2 grundskola, Jag känner mig trygg
i skolan
Elevenkät årskurs 5 grundskola, Jag känner mig trygg
i skolan
Elevenkät årskurs 8 grundskola, Jag känner mig trygg
i skolan
Elevenkät årskurs 2 gymnasieskola, Jag känner mig
trygg i skolan
Studerandeenkät vuxenutbildning, Jag känner mig
trygg i skolan
Enkät vårdnadshavare förskola, Mitt barn känner sig
tryggt i förskolan
Enkät vårdnadshavare pedagogisk omsorg, Mitt barn
känner sig tryggt i familjedaghemmet
Enkät vårdnadshavare fritidshem, Mitt barn känner
sig tryggt i fritidshemmet
Andel planer mot diskriminering och kränkande
behandling uppfyller lagkrav
Vuxna äter tillsammans med eleverna

Mål 2: Hemsidorna för förskola, grundskola,
grundsärskola, förskoleklass samt fritidshem är
uppdaterade och kvalitetssäkrade samt innehåller den
information som nämnden beslutat.
Fokusområde: Kommunikationer
Bakgrund/motivation: Hemsidan är skolans
officiella sida utåt, både för Mariestad kommuns
invånare, företag och externa besökare.
Hemsidan ska ge en likvärdig information för
allmänheten. De elev- och föräldraportaler som finns
inom sektorn ger specifik information till
elever/vårdnadshavare. Som elev kan man bland
annat hitta information relaterad till olika skolämnen.
Som förälder kan man hitta information, blanketter
och annat som rör barnets skola och skolgång.

Realism: Ja, under förutsättning att de
administrativa stödresurser som finns bibehålls.
Mätbarhet:
Kontroll av att enheterna har nedanstående aktuell
information/dokumentation utlagt på respektive
hemsida
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Lokal elevhälsoplan
Skolmat
Kontaktuppgifter
Elevskyddsombud (åk 7-9 samt gymnasieskola)
Information om skolans program och/eller
inriktningar (gymnasieskola)
Information om val och antagning (gymnasieskola)
Nyckeltal

Mål 3: Ökad genomströmning av studerande vid
vuxenutbildningen
Fokusområde: Lärande
Bakgrund/motivation: Ambitionen är att fler vuxna
snabbare ska komma vidare ut i arbetslivet/vidare studier.
Dokumentation är en förutsättning för kvalitetssäkring
inom detta område.
Realism: Ja
Mätbarhet: Antal studerande som följer sin
studieplan.

Mål 4: Verksamheten ska vara inkluderande.
Etappmål för 2016:
All personal ska bedriva ett inkluderande arbetssätt
Fokusområde: Lärande
Bakgrund/motivation: Skollag och läroplan
uttrycker tydligt att skolan ska ha ett inkluderande
arbetssätt. Fokus på inkludering i sektor utbildnings
verksamheter förutsätter väl genomarbetade,
förankrade och tillämpade rutiner och arbetssätt,
samt möjligheter att följa upp dessa. Dokumentation
är en förutsättning för kvalitetssäkring inom detta
område. Projektet fullföljda studier har synliggjort

vissa brister och det finns även brister vid
överlämningar mellan stadier.
Realism: Ja
Mätbarhet: Uppföljning via kvalitetsuppföljningarna
Särskild undervisningsgrupp

Mål 5: Öka samverkan mellan skola och arbetsliv
Fokusområde: Lärande
Bakgrund/motivation:
Skapa en helhet för eleven och ett sammanhang mellan
utbildning och arbetsliv. Fokus på samarbete med
näringslivet och offentlig sektor.
Realism: Ja
Mätbarhet: Utvärdering av arbetet utifrån fastställd syvplan 2015. Samtliga yrkesprogram ska ha etablerade lokala
programråd med möten minst två gånger/termin.

och via receptionerna så att behoven av att ringa
minskar. Inkommande telefonsamtal hanteras så att
det finns bevakningsrutiner så att man ringer upp.
Mätbarhet: Målet följs upp genom
stickprovskontroller av att rutinen följs. Det handlar
till exempel om att gå in och läsa av slumpmässigt
utvalda röstbrevlådor och uppföljning i
telefonstatistiken som presenteras på Navet.
Resultatet kan också komma bli belyst i kommande
KKiK-undersökningar.

Mål 2: Förbättra tillgängligheten för svar på e-post

samt främja kontakterna mellan kund och personal
på Miljö- och byggnadsförvaltningen.
Etappmål 2016: Svar eller återkoppling på frågor via
e-post som kommer in till Miljö- och
byggnadsnämnden och dess förvaltning på den
officiella e-postadressen mbn@mariestad.se ska
kunna ges senast inom 3 arbetsdagar.
Fokusområde: Kommunikationer



Miljö- och byggnadsnämnden
Mål 1: Förbättra tillgängligheten på telefon samt

främja kontakterna mellan kunder och personal på
Miljö- och byggnadsförvaltningen.
Etappmål 2016: Svar eller återkoppling på
inkommande samtal via telefon till Miljö- och
byggnadsnämnden och dess förvaltning via växel
eller direktnummer, ska kunna ges senast inom 3
arbetsdagar.
Fokusområde: En naturlig mötesplats
Bakgrund/motivation: Undersökningar inom
ramen för KKiK har visat på bristande tillgänglighet
när det gäller kontakterna med Miljö- och
byggnadsförvaltningen. Personalen har varit
svåråtkomlig på telefon och svaren har i vissa fall
dröjt.
Realism: Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

har infört rutiner som förbättrar tillgängligheten. De
risker som finns att inte nå målet är främst sjukdom
eller vakanser. De ändrade rutinerna inriktas mot att
kunna ge mer information via hemsidor, via växeln

Bakgrund/motivation: Undersökningar inom
ramen för KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet)
har visat på bristande tillgänglighet när det gäller
kontakterna med Miljö- och byggnadsförvaltningen.
Personalen har varit svåråtkomlig på telefon och
svaren på e-post har i vissa fall dröjt.
Realism: Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

har infört rutiner som förbättrar tillgängligheten. De
risker som finns att inte nå målet är främst sjukdom
eller vakanser. De ändrade rutinerna inriktas mot att
kunna ge mer information via hemsidor, via växeln
och via receptionerna så att behoven av att ringa
minskar. Inkommande telefonsamtal hanteras så att
det finns bevakningsrutiner så att man ringer upp.
Mätbarhet:
Målet följs upp genom stickprovskontroller av att
framtagna rutiner för e-post följs. Resultatet kan
också komma bli belyst i kommande KKiKundersökningar. Bevakningen av att svar ges i tid
kommer att göras på gruppmötena för respektive
ämnesområde.

Mål 3: Öka förståelsen för de samverkande
kommunernas olika behov och vikten av just
samverkan

Fokusområde: Lärande
Bakgrund/motivation: Det finns ett behov av ökad

förståelse för nyttan och behovet av samverkan
kommunerna emellan. Målgruppen är såväl politiker
som medborgare i övrigt i de tre samverkande
kommunerna. Motivet för bättre samverkan är både
en fråga om ekonomiska fördelar och om
kompetensförsörjning. Viktigt är också att visa
respekt för kommunernas olikheter men också att
dra nytta av kommunernas likheter och
gemensamma behov.
Realism: Det krävs sannolikt mer möten, gemensam
planering och samverkansprojekt, men resultatet bör
kunna bli att arbetet blir bättre utfört. En ingrediens i
arbetet kommer att vara mer frekvent samverkan
mellan kommunledningarna och Miljö- och
byggnadsnämnden. Även ren information om Miljöoch byggnadsnämndens verksamhet torde öka
möjligheterna att uppnå målet om ökad förståelse.
Om detta är realistiskt med hänsyn taget till annat
som kräver att tid avsätts får verkligheten utvisa.
Mätbarhet: Dokumentera de möten, information
och aktiviteter som genomförs. Dokumentationen
görs i Miljö- och byggnadsförvaltningens ärendeoch verksamhetssystem.

Mål 4: Ökad tillsyn för förbättrad tillgänglighet.
Fokusområde: Besöksmål
Bakgrund/motivation: Det finns ett behov av att
förbättra tillgängligheten bland annat till
besöksmålen i de tre kommunerna. Miljö- och
byggnadsnämnden har ett uppdrag att bedriva tillsyn
över tillgängligheten och att enkelt avhjälpta hinder
tas bort. Detta regleras i plan- och bygglagen.
Realism: Förutsättningen för att detta ska lyckas är
att det finns tid och personal för denna tilltänkta
prioritering/detta uppdrag. Tillsynen kan idag inte
finansieras genom avgifter utan måste
skattefinansieras.
Mätbarhet: Målet följs upp genom att räkna de
tillsynsaktiviteter som utförts och som
dokumenterats i Miljö- och byggnadsförvaltningens
ärende- och verksamhetssystem.


Mål 5: Ökad tillsyn för en vackrare och välvårdad
bebyggelsemiljö
Fokusområde: Besöksmål
Bakgrund/motivation: Det finns ett behov av att
på sina ställen förbättra bebyggelsemiljön i de tre
kommunerna. Lagstiftningen ställer krav på att hus,
tomter och naturen hålls i vårdat skick. Aktuella lagar
för Miljö- och byggnadsnämndens tillsyn är planoch bygglagen och till viss del miljöbalken.
Realism: Förutsättningen för att detta ska lyckas är
att det finns tid och personal för denna tilltänkta
prioritering. Tillsynen kan idag inte när det gäller
tillsynen enligt plan- och bygglagen finansieras
genom avgifter utan måste skattefinansieras.
Mätbarhet: Målet följs upp genom att räkna de
tillsynsaktiviteter som utförts och som
dokumenterats i Miljö- och byggnadsförvaltningens
ärende- och verksamhetssystem.


Tekniska nämnden
Mål 1: Bibehålla tillräckligt antal gästplatser (båt och
husbil) samt tillhandahålla god service.
Fokusområde: Boende, kommunikation och
besöksmål
Bakgrund/motivation: Gästplatser för både båtar
och husbilar finns och kan utvecklas ytterligare inom
MTG-kommunerna. Behovet av båt- och
husbilsplatser styrs av antalet besökande under
högsäsong. Förvaltningen redovisar årligen behovet
av förändring vad gäller antal platser, service och
placering.
Realism: Ja. Platser finns redan idag och det är
viktigt att följa upp behovet av gästhamns- och
husbilsplatser. En första enkätundersökning
genomfördes under år 2012 i Mariestad.
Mätbarhet: ”Tillräckligt antal” mäts genom dialog
med arrendatorer, privata aktörer och kommunens
egna mätningar. ”God service” mäts löpande under
säsongen 2016 med hjälp av en enkät till besökare.
För att nå målet ska betyget vara ≥ 5 på en tiogradig
skala.


Mål 2: God skötsel av det offentliga rummet
(gräsytor, sommarblommor, papperskorgar,
lekplatser m.m. samt städning i centrala delar) i
MTG-kommunerna. Det ska upplevas som
välvårdat.
Fokusområde: Boende och besöksmål
Bakgrund/motivation: Skötsel av det offentliga
rummet är viktig för intrycket av centralorterna.
Målet bidrar bland annat till att: Mariestad,
Töreboda, Gullspång och Hova utvecklas i enlighet
med kommunernas utvecklingsambitioner. Med
centrala delar avses i Mariestad området mellan
järnvägen och Tegelvägen/Gärdesgatan samt längs
Stockholmsvägen och Göteborgsvägen. I Töreboda
avses området längs kanalen, Töreshovsområdet
samt området mellan kanalen och Kilsgatan,
Klockaregatan och Borrebodagatan. I Gullspång
avses områdena kring Storgatan, Göta holme och
vårdcentrum. I Hova avses Torggatan resp
Järnvägsgatan, Riddarparken och Turistbyrån.
Realism: Målets realism och målnivå är beroende av
vilket ekonomiskt utrymme som finns för denna
verksamhet. Målet är dessutom rörligt och
förväntningarna kan öka.

Fokusområde: Boende, besöksmål och
kommunikation
Bakgrund/motivation: Säkra och trygga gång- och
cykelvägar inom MTG-kommunerna är viktigt då de
nyttjas av oskyddade trafikanter. Bra gång och
cykelvägar bidrar till att kommunernas miljömål kan
uppnås. Kommunens arbete inriktas mot att säkra
och trygga gång- och cykelvägar omfattar belysning,
vinterväghållning, hål och ojämnheter och
trafiksäkerhet.
Realism: Kommunen genomför åtgärder för att
utveckla gång- och cykelvägarna i kommunen.
Standarden på befintliga gång- och cykelvägar är
bitvis dålig i nuläget varför både underhålls- och
investeringsåtgärder krävs. Arbete ska utföras enligt
fastställd reinvesteringsplan.
Mätbarhet: Mäts årligen genom webenkät till
invånarna alternativt i samband med andra
utvärderingar. Utvärderingen bör ske under hösten.
Målet är att betyget ska vara ≥ 5 på en tiogradig skala
eller motsvarande. Måluppfyllelsen mäts även genom
enkätundersökningen ”Kritik på teknik” (SKL) som
genomförs vart tredje år och närmast under år 2016.


År 2014 och 2015 tillsattes temporära extra resurser
för detta i form av säsongsanställda. Även under år
2015 har detta lösts tillfälligt. Inför budget 2016
behöver bemanningen under den skötselintensiva
delen av året lösas på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Mål 4: Kommunen ska minska energianvändningen
med minst 1,5 % per år.

Mätbarhet: Mäts årligen genom webenkät till
invånarna alternativt i samband med andra
utvärderingar. Utvärderingen bör ske under hösten.
Målet är att betyget ska vara ≥ 5 på en tiogradig skala
eller motsvarande. Måluppfyllelsen mäts även genom
enkätundersökningen ”Kritik på teknik” (SKL) som
genomförs vart tredje år och närmast under år 2016.

Realism: Energieffektiviseringsarbete bedrivs
löpande både inom fastighetsverksamheten och som
ett led i kommunens energieffektiviseringsstrategi.


Mål 3: Höja säkerheten på kommunens gång- och
cykelvägar. De ska upplevas som säkra och trygga.
Enligt fastställd plan.

Fokusområde: Boende
Bakgrund/motivation: Energieffektivisering är
viktig både av miljö och ekonomiska skäl.

Mätbarhet: Energianvändningen följs upp löpande.
Målet avser graddagskorrigerad energianvändning
(kWh/m2) för både kommunens ägda och inhyrda
lokaler. I nuläget följer vi endast upp ägda lokaler
exkl. fritidsfastigheter i Mariestad.

Mål 5: Ett tillgängligare MTG: Under året ska minst
50 % av de inventerade enkelt avhjälpta hindren ha
åtgärdas i respektive kommun.

Fokusområde: Boende och besöksmål
Bakgrund/motivation: Genom att åtgärda HIN
"enkelt avhjälpta hinder" i den byggda miljön
underlättar vi för barn, äldre och människor med
olika funktions-nedsättning att ta sig fram och
använda lokaler och allmänna platser. Kravet på att
avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap 2 §
andra stycket och 12 § andra stycket PBL, plan- och
bygglagen
Realism: Handlingsplaner för HIN antogs av
Tekniska nämnden samt Kommunstyrelserna våren
2012 med målet att enkelt avhjälpta hinder ska var
åtgärdade 2016. Målet kräver att tillräcklig arbetstid
avsätts.
Mätbarhet: Målet följs upp genom att en prognos
per delår lämnas in på hur många enkelt avhjälpta
hinder som åtgärdats.


Mål 6: Långsiktig strategi för hur kommunerna kan
hantera frågor kring Vatten och avloppsförsörjning
på landsbygden i inom s.k. större sammanhang.
Fokusområde: Boende, kommunikation och
besöksmål
Bakgrund/motivation: Kommuner har enligt Lag
om allmänna vattentjänster (2006:412) ansvaret att
säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i
ett större sammanhang om det behövs med hänsyn
till människors hälsa eller miljö. Ett större
sammanhang är ett samlat område som omfattar
minst 15 till 20 fastigheter. Det gäller både befintlig
och ny bebyggelse. Vid detta förhållande ska
kommunen bestämma ett verksamhetsområde och se
till att behovet snarast tillgodoses genom en allmän
va-anläggning. Det behövs en samlad strategi för
hur MTG-kommunerna ska hantera dessa
frågeställningar för att kunna vara ett underlag inför
beslut i enskilda ärenden.
Realism: Underlag och generell kunskap finns.
Målet kräver att tillräckliga arbetsinsatser kan tillföras
projektet och att det finns en politisk förankring om
uppdraget i de tre samverkanskommunerna om
arbetets prioritet.

Mätbarhet: Plan för hantering av vatten och avlopp
på landsbygden ska finnas antagen i
kommunfullmäktige i samtliga tre kommuner senast i
december 2016.

