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Utses att justera

Björn Nilsson

Justeringens plats och tid

Verksamhet teknik senast 17 mars 2015

Sekreterare

...................................................................

Paragrafer

Ewa Sallova
Ordförande
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Suzanne Michaelsen Gunnarsson
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Björn Nilsson
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 86

Godkännande av dagordning
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag till dagordning.
______________________________________________________
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Tekniska nämndens arbetsutskott
Tnau § 87

TN 2015/109

Mål 2016 för tekniska nämnden
__________________________________________________________________________________________________________________________

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att upprätta förslag till mål 2016 för tekniska nämnden utifrån de diskussioner som förts på sammanträdet.
Bakgrund

Tekniska nämnden har att förhålla sig till tre olika styrsystem då det gäller ekonomisk styrning och verksamhetsstyrning. De tre samverkande kommunerna har sina respektive metoder för att beskriva kommunens verksamhet. Då Mariestads kommun är värdkommun för
tekniska nämnden så ska nämnden även formulera fem stycken egna mål för verksamheten.
Tekniska nämndens mål för 2016 fastställs slutligt i samband med beslut om budget i juni
2015.
Tekniska nämnden har hittills även haft en ambition att i så långt det är möjligt skapa mål
som är tillämpbara inom samtliga samverkanskommuner inom MTG.
Mål är inte Aktiviteter

Den generella bilden är att det emellanåt är svårt att hålla målformuleringarna åtskilda från
rena aktiviteter. Aktiviteter är åtgärder som ska resultera i att målen nås. Målen för tekniska
nämnden ska följa Mariestads kommun vision och vara s.k. SMARTA mål. Med detta menas att målen ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta.
Förslag till arbetssätt – exempel på målområden

Arbetet med att formulera mål för nämndens verksamhet är ytterst en uppgift som ska ägas
av den politiska organisationen. Förvaltningsorganisationen ska bistå med sakkunskap och
vägledning. Ledningsgruppen för verksamhet teknik föreslår att tekniska nämnden (exempelvis i form av presidiet) ska träffas vid ett särskilt möte för att förbereda arbetet med målformuleringar.
I syfte att kunna formulera fem mål med relevans har vi tagit fram ett urval av målområden
inom vilka vi ser att det är möjligt att arbeta vidare från. Så här långt ser vi att målområdena
skulle kunna vara:
Kvalitet – Faktisk och upplevd kvalitet av Tekniska nämndens leverans av generella tjänster.
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Leveranssäkerhet/Kundrelation – Tekniska nämndens kunder tolkas här i första hand de
som tre kommunstyrelserna då det gäller generella beställningar och särkskilda beställningar
kopplade till investeringsbudgeten. Även verksamhetsnämnderna är viktiga kunder inom ex
fastighetsverksamheten. Då det handlar om VA-verksamheten har tekniska nämnden även
en direkt relation till slutkunden, d.v.s. invånarna och företagen inom MTG-områden.
Medarbetare – Medarbetarna är verksamhetes viktigaste resurs. Genom att formulera tydliga mål kring medarbetarskap kan det skapas förutsättningar till både verksamhetsutveckling, minskad sjukfrånvaro och en höjd leveranssäkerhet.
Hållbarhet – De tre MTG-kommunerna verka alla på sitt sätt för att bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Tekniska nämnden är en viktig funktion för att kunna realisera dessa ambitioner. Mål som främjar ett ökad hållbarhet kan exempelvis finns inom
energi och miljö.
Ekonomi – En förutsättning för samtliga ovanstående åtaganden är att det ska finnas ekonomiska förutsättningar för att arbeta med och realisera de mål som kommer att formuleras.
Dessa ekonomiska förutsättningar måste både skapas och arbetas med löpande under året.
Underlag för beslutet

Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson ” Process för att ta
fram mål för tekniska nämnden inför budget 2016”.
Mariestad Vision 2030.
Tekniska nämnden, Mål 2015.
______________________________________________________

Expedieras till:
Samhällsbyggnadschef Kristofer Svensson
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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