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Tekniska nämnden 

Tn § 169                                                   Dnr 2019/00248  

Tekniska nämndens mål för mandatperioden 2020-2022 

  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden antar upprättat förslag till nämndsmål för mandatperioden.  

Tekniska nämnden beslutar att en första uppföljning av målen sker i samband med tertial 1.  

Bakgrund 

Enligt beslutad styrmodell ska tekniska nämnden sätta upp nämndmål kopplade till 
Mariestad kommuns kommunfullmäktigemål. Kommunfullmäktige har satt upp fem mål 
som ska gälla under mandatperioden. Ett av målen är ett rent ekonomiskt mål och de fyra 
andra är kvalitetsmål. De fyra kvalitetsmålen är följande: 

 

 En trygg kommun för alla 

 En kreativ och innovativ kommun 

 En välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott bemötande 

 En attraktiv tillväxtkommun 

 

Då tekniska nämndens verksamhetsansvar spänner över hela MTG har hänsyn tagits under 
framtagandet av förslag till mål även till fullmäktigemålen i Töreboda och Gullspång vilket 
också är direktiven från MTG-styrgrupp. 

Enligt målstyrningsmodellen behöver inte/ska inte nämndmålen vara direkt mätbara utan de 
mäts indirekt genom de verksamhetsmål/aktiviteter som tas fram av verksamheten. 

Målen har beretts av tekniska nämndens presidium samt arbetsutskottet och ska enligt 
fastställd tidplan beslutas senast oktober månad. 

 

Förslag till tekniska nämndens mål för mandatperioden 

 
Till kommunfullmäktigemålet: En trygg kommun för alla 

 Våra ute- och innemiljöer samt våra leveranser är trygga och säkra för alla. 

Målbeskrivning;  

Genom fokus på trafiksäkerhet skapar vi trygga och säkra offentliga miljöer. Vi levererar säkra 
vattentjänster och våra lokaler är ändamålsenliga för de verksamheter som bedrivs i dem. Vi ger 
tillgängligheten i ute- och innemiljöer hög prioritet.   
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 Vi ska minska vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan. 

Målbeskrivning;  

Vi tar hänsyn till vilket klimatavtryck vi gör genom upphandling och inköp samt i det dagliga arbetet.  

 

Till kommunfullmäktigemålet: En kreativ och innovativ kommun 

 Vi tar tillvara på såväl medarbetarnas som medborgarnas kreativitet för att utveckla vår 
verksamhet. 

Målbeskrivning;  

Vi tar tillvara på medarbetarnas idéer och vi är lyhörda för medborgarnas synpunkter. Vi omvärldsbevakar 
och lär av goda exempel. Vi motiverar till att tänka ”utanför boxen” samt ”i boxen”. Medarbetare ska få 
växa inom organisationen och utbildas för att klara framtidens utmaningar. Vi arbetar för en bred 
delaktighet i hela verksamheten. 

 

Till kommunfullmäktigemålet: En välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av 
ett gott bemötande 

 Upplevelsen i mötet med vår verksamhet är professionellt och trevligt. 

Målbeskrivning;  

Vi är en serviceorganisation, som tar oss tid med alla frågor, lyssnar och ger återkoppling. Vi arbetar för att 
användare av våra tjänster får snabb och kunnig support. Vi skapar miljöer som känns välkomnade, bl.a. 
genom välskötta inom- och utomhusmiljöer.  

 

Till kommunfullmäktigemålet: En attraktiv tillväxtkommun 

 Vi skapar tekniska förutsättningar för tillväxt.  

Målbeskrivning;  

Vi bygger nytt och förvaltar våra anläggningar på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi genomför uppdrag enligt 
beställarens förväntningar. Vi har en god dialog med näringslivet och synliggör infrastruktur för etableringar. 
Vi gör det tydligt för näringslivet inom vilka områden köp av externa tjänster är möjliga. 

 

Fortsatt arbete och uppföljning 

Verksamheten kommer under perioden november-december arbeta fram 
verksamhetsmålen/aktiviteterna med tillhörande handlingsplaner. 

I styrmodellen beskrivs att uppföljning av målen ska ske i samband med delårs- och 
helårsbokslut. Tekniska nämnden kan besluta om ett tätare intervall.  
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Behandling på sammanträdet 

Sven-Inge Eriksson (KD) tilläggsyrkar att tekniska nämnden beslutar att en första 
uppföljning av målen sker i samband med tertial 1.  

Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) tar upp verksamhet tekniks förslag till beslut 
och eget tilläggsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslagen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare Emma Wiik och teknisk chef Michael 
Nordin 2019-10-17,  Tekniska nämndens mål för mandatperioden 2020-2022.  

 

Styrmodell med kommunfullmäktiges mål.  

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen Mariestad  

 


