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 Verksamhet miljö och bygg 
Annika Kjellkvist 
Verksamhetschef Miljö och bygg 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Miljö- och byggnadsnämndens mål 2020-2022  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta 4 mål för nämndens verksamhet i 

enlighet med nedanstående förslag. 

 

2. Nämndens mål för – en trygg kommun för alla 

Verksamhet miljö och bygg har en given roll i de forum där kommunens 
utformning och utveckling skapas och delar sin kompetens för en trygg 
utveckling till medborgarna 
Beskrivning av mål: 
Verksamhet miljö och bygg deltar initialt i utvecklingsprojekt och 

nyetableringar. Dialog och mötesplatser mellan avdelningar/enheter och 

sektorer är etablerade. Verksamhet miljö och bygg använder sin kompetens i 

kontroll och tillsyn för att skapa säkra, trygga, hållbara och tillgängliga miljöer 

till kommunens invånare. 

 
3. Nämndens mål för – en kreativ och innovativ kommun 

Verksamhet miljö och bygg har en positiv förändringskultur där alla 
medarbetare bidrar och vet hur man deltar 
Beskrivning av mål: 
Verksamhet miljö och bygg tar del av andras framgångar för att förbättra den 

egna verksamheten. Strukturer för att ta hand om initiativ och förbättringar 

skapas och är gemensamma i sektor samhällsbyggnad. Med kunskap och dialog 

gör vi varandra bättre i sektorn.  

 
4. Nämndens mål för – en välkomnande kommun där alla kontakter 

genomsyras av ett gott bemötande 

I verksamhet miljö och bygg finns en hög kompetens och medvetenhet 
om service, gott bemötande och effektiv handläggning 
Beskrivning av mål: 
Service och gott bemötande är en självklarhet i alla verksamhetens kontakter 
och samtal. Denna kompetens underhålls och utvecklas i återkommande 



 

  Sida 

2(2) 
 

 

utbildningar. Rutiner för handläggning borgar för likabehandling, transparenta 
processer och god service. 
 

5. Nämndens mål för – en attraktiv tillväxt kommun 

Verksamhet miljö och bygg har på ett enkelt sätt tydliggjort möjligheter 
och förutsättningar för etablering och utveckling till entreprenörer och 
privatpersoner 
Beskrivning av mål: 
Verksamhet miljö och bygg har tydlig information om förutsättningar för 
etablering och utveckling inom olika områden. Att förmedla kunskap om 
arbetsgång och handläggning inom miljö och bygg hjälper till att skapa rätt 
förväntningar och möjligheter att ge en bra input till entreprenörer och aktiva 
medborgare i kommunen.  
En god bebyggd miljö är en framgångsfaktor för tillväxt och ger positiv 
uppmärksamhet. 

 

  

Bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden ska ta fram nämndsmål som är kopplade till de mål 

Mariestads kommun antagit för perioden år 2020-2022.  

För den gemensamma miljö och byggnadsnämnden är målen är utformade för att 

passa för alla tre kommunerna.    

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av Verksamhetschef Annika Kjellkvist 2019-10-08 
 
Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2020-2022, Mariestad 
 

Annika Kjellkvist 
Verksamhetschef   

Expedieras till: Kommunstyrelsen i Mariestads kommun 
  
 


