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Vision 2030: nämndernas mål 2012 (efter revidering)
Den 10 februari 2011 beslutade Kommunstyrelsen om aktuella fokusområden, d v s de
områden kommunen ska fokusera extra på de närmaste åren i syfte att metodiskt arbeta för
förverkligandet av Vision 2030. De aktuella fokusområdena är: Boende, Kommunikationer,
Ungdomar, Lärande samt Besöksmål och gäller under åren 2012 t o m 2015.
Inom dessa områden sätter nämnderna årliga mål för hur just deras nämnd ska bidra till
förverkligandet av Vision 2030. Det är upp till respektive nämnd att bestämma inom
vilket/vilka fokusområden man sätter mål.
Aktuella nämnder
Följande nämnder finns i Mariestads kommun: (MTG = Nämnder gemensamma med Töreboda
och Gullspång, MG = Nämnd gemensam med Gullspång)
Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnd , Kulturnämnd , Socialnämnd
Valnämnd, Överförmyndare, Revisionen, IT-nämnd (MTG), Lönenämnd (MTG)
Miljö- och byggnadsnämnd (MTG), Teknisk nämnd (MTG), Avfallsnämnd (MG)
Följande nämnder har beslutat om mål för visionsarbetet 2012:
Kommunstyrelsen (KS), Barn- och utbildningsnämnden (BUN), Socialnämnden (SN),
Tekniska nämnden (TN) (beslutas av Kommunstyrelsen), Miljö- och byggnadsnämnden
(MN)samt Kulturnämnden (KN).
Aktuella mål (efter revidering av SN, BUN och KS i januari – februari 2012)
Så här fördelar sig nämndernas mål för 2012 mellan de olika fokusområdena:
Boende
BUN
SN
KS
TN
MN
KN

Kommunikationer Ungdomar

xx
x
x
x

x
xx
x
x

5

6

Lärande

x
x
x

xxx
x
x

x
4

x
x
7

Besöksmål

xxx
xxxx
xxx
10

4
5
5
5
7
5
31

Nedan redovisas målen per fokusområde, därefter följer målen redovisade per nämnd.
För denna sammanställning svarar Pernilla Kristiansson, organisationsutvecklare på
Kommunledningskontoret. Respektive nämnd ansvarar för sina respektive mål och
uppfyllelse av dessa.
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Boende
Minska den förbrukade energimängden med 1,5 procent med bibehållen
inomhusmiljö. (TN) Målet avser förbrukning per kvadratmeter i kommunens egna samt
förhyrda lokaler. Jämförelsen ska vara graddagskorrigerad.
Attraktivt och sjönära boende i centralorten och på landsbygden. Detaljplan för
Nolskolen etapp 1 antagen och arbetet med grundläggande infrastruktur har påbörjats. (KS)
Fortsätta VA-planering inom MTG-kommunerna (MN)
Målet för år 2012 är att minst ett saneringsområde som identifierats i resp. kommun kan
lösa sina VA-problem. Detta ska kunna ske antingen genom att möjliggöra anslutning till
kommunalt VA-nät eller genom enskilda eller gemensamma anläggningar.
Kommentar: Samverkansprojekt tillsammans med MTG Kommunalteknik och Utveckling för att
tillsammans utveckla främst boendet på landsbygden. Förutsättningarna för denna utveckling är att skapa
goda vatten- och avloppsförhållanden såväl för befintlig som tillkommande bebyggelse.
Socialförvaltningen ska underlätta för den enskildes deltagande i den samhälleliga
gemenskapen. (SN)
Socialförvaltningen ska underlätta för den enskildes deltagande i den samhälleliga
gemenskapen och möjlighet till eget boende. (SN)

Kommunikationer
Främja ett levande centrum genom säsongsanpassade åtgärder för biltrafiken i syfte
att skapa ett levande gatuliv med plats för uteserveringar. (TN)
Delar av stamnät för bredband på landsbygden ska vara i drift. (KS)
Agera och medverka för att minst ett vattenskyddsområde fastställs inom resp.
kommun under 2012 (MN)
Kommentar: Detta skulle kunna minska riskerna med bilburna transporter på landsvägar i
det tre kommunerna. Det innebär säkrare transporter inte minst till skydd för skyddsvärda
grund eller ytvattenförekomster.
Tillsammans med Västra Götalandsregion, Trafikverket och berörda kommuner
påbörjat utredning för upprustning, modernisering och elektrifiering av
Kinnekullebanan. (KS)
Ökad delaktighet. (SN)
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Ungdomar
Mobbningsfria skolor (BUN)
Mål: Inget barn/ingen elev ska känna sig rädd eller otrygg i kommunens verksamheter.
Långsiktigt mål: Den årliga enkäten ska under avsnittet Trygghet nå resultat 10,0.
Årets etappmål: Den årliga enkäten ska under avsnittet Trygghet nå resultatet 9,0.
Mätning: Årlig enkät
Ungdomars kreativitet (KN)
Arbeta med ökad sysselsättning bland ungdomar i kommunen i form av samarbetsprojekt.
Antalet registrerade, öppet arbetslösa ungdomar ska minska med 50 procent,
jämfört med år 2011, genom offensiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. (KS)
Socialförvaltningen ska stärka den enskildes möjligheter till ett självständigt liv. (SN)

Lärande
Behörig personal (BUN)
Mål: Öka andelen behöriga (examinerade) lärare samt öka andelen lärare som är behöriga i
de ämnen de undervisar i.
Långsiktigt mål: År 2015 skall målet vara uppnått till 100%.
Årets etappmål: Ökning utifrån nivån 2011.
Mätning: Intern statistik

Ökad måluppfyllelse/kunskapsnivå, grundskolan (BUN)
Mål: Öka andelen elever som slutför grundskolan med behörighet till gymnasieskolan och
med goda resultat.
Långsiktigt mål: År 2014 ska minst 95 % av eleverna i årskurs 9 ha uppnått behörighet till
gymnasiestudier och meritpoängen ska uppnå ett snitt på minst 220 poäng.
Årets etappmål: Minst 92 % av eleverna i årskurs 9 ska uppnå behörighet till
gymnasiestudier och meritpoängen ska uppnå ett snitt på minst 210 poäng.
Mätning: Nationell statistik
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Ökad måluppfyllelse/kunskapsnivå, gymnasieskolan (BUN)
Mål: Öka andelen elever som får gymnasieexamen och med goda resultat.
Långsiktigt mål: År 2014 ska minst 98 % av de elever som slutför gymnasieutbildningen få
högskoleförberedande examen eller yrkesexamen. Betygspoängen ska uppnå minst 15, 0
poäng i snitt.
Årets etappmål: Minst 94% av eleverna ska uppnå grundläggande behörighet till
högskolestudier och betygspoängen ska uppnå ett snitt på minst 14,5 poäng.
Mätning: Nationell statistik
Verka för internationellt samarbete (KN)
Genomför ett projekt med internationell inriktning.
Dacapos högskoleplattform ska starta. (KS)
Med detta avses att en verksamhetsledare ska vara anställd efter genomfört
utredningsarbete.
Hygien i skolor och förskolor -lokalt projekt 2011-2012 (MN)
Målet är att samtliga skolor och förskolor ska ha besökts senast under år 2012 i syfte att
garantera en god egenkontroll med målet att inne-och utemiljön för eleverna ska vara god.
Med detta avses bland annat god ventilation, bra tillgänglighet, god hygien (städning m.m.),
bra avfallshantering Kommentar: Varje skola och förskola ska ha en dokumenterad egenkontroll i
enlighet med vad miljöbalken stipulerar. Det finns dessutom fastställda lokala riktlinjer för kvalitet i skolor
och förskolor till hjälp för hur egenkontrollen ska inriktas.
Hela socialförvaltningens personal ska ha kvalitetssäkrad verksamhet genom
kompetent personal. (SN)

Besöksmål
Nationellt besöksmål Marieholm - Vadsbo museum (KN)
Ny verksamhets-/handlingsplan för framtidens Vadsbo museum
Inventering kring det maritima arvet.
Inventering och undersökning av möjligheten att använda Kvarnen som besöksmål.
Biblioteket som mötesplats (KN)
Öka antalet besökare med 4%
Fristående mötesplats – grönt och kulturellt (KN)
Genomföra ett projekt eller aktivitet
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Gästhamnen ska erbjuda tillräckligt antal båtplatser samt tillhandahålla god service.
(TN) Med detta avses att befintliga och presumtiva båtplatsinnehavare är nöjda med
kommunens service.
Utveckla möjligheter till god service och försäljningsställen i inre hamnen för att öka
antalet besökare. (TN)
Med detta avses att erbjuda möjligheter till ytterligare försäljningsställen i inre hamnen.
Utöka helgstädningen i centrum. (TN)
Med detta avses att städning ska utföras samtliga helger då det är barmark.
Nedskräpning (MN)
Fortsätta att handlägga klagomål på nedskräpning i naturen och vanvårdade fastigheter i de
tre kommunerna under 2012 i syfte att ge besökarna ett gott intryck vid sina besök.
Målet är att minst 5 ärenden ska ha avslutats i varje kommun under 2012
Välskötta badplatser! (MN)
Kontrollera samtliga, även icke officiella, strandbad i de tre kommunerna under
badsäsongen 2012 i syfte att se till att besöksmålen är välskötta och hygieniskt bra.
Goda övernattningsmöjligheter! (MN)
Kontrollera att campingplatserna i kommunerna är välskötta i syfte att ge besökarna ett bra
tillfälligt boende med bl.a. bra hygien och bra avfallshantering.
Glasskontroll sommaren 2012(MN)
Kontroll (inkl. provtagning) av glassförsäljningen i de tre kommunerna i syfte att minska
riskerna för matförgiftning bl.a. för glass-ätande besökare
Kommentar: För att öka attraktiviteten för de tre kommunerna som besöksmål tror Miljö- och
byggnadsnämnden att redovisade tillsynsinsatser kan ge kommunerna bättre renommé som besöksmål.
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Barn- och utbildningsnämnden
1.

Mobbningsfria skolor (fokusområde Ungdomar)
Mål: Inget barn/ingen elev ska känna sig rädd eller otrygg i kommunens
verksamheter. Långsiktigt mål: Den årliga enkäten ska under avsnittet Trygghet
nå resultat 10,0. Årets etappmål: Den årliga enkäten ska under avsnittet
Trygghet nå resultatet 9,0. Mätning: Årlig enkät

2.

Behörig personal (fokusområde Lärande)
Mål: Öka andelen behöriga (examinerade) lärare samt öka andelen lärare som är
behöriga i de ämnen de undervisar i. Långsiktigt mål: År 2015 skall målet vara
uppnått till 100%. Årets etappmål: Ökning utifrån nivån 2011.
Mätning: Intern statistik

3.

Ökad måluppfyllelse/kunskapsnivå, grundskolan
(fokusområde Lärande)
Mål: Öka andelen elever som slutför grundskolan med behörighet till
gymnasieskolan och med goda resultat. Långsiktigt mål: År 2014 ska minst 95
% av eleverna i årskurs 9 ha uppnått behörighet till gymnasiestudier och
meritpoängen ska uppnå ett snitt på minst 220 poäng.
Årets etappmål: Minst 92 % av eleverna i årskurs 9 ska uppnå behörighet till
gymnasiestudier och meritpoängen ska uppnå ett snitt på minst 210 poäng.
Mätning: Nationell statistik

4.

Ökad måluppfyllelse/kunskapsnivå, gymnasieskolan
(fokusområde Lärande)
Mål: Öka andelen elever som får gymnasieexamen och med goda resultat.
Långsiktigt mål: År 2014 ska minst 98 % av de elever som slutför
gymnasieutbildningen få högskoleförberedande examen eller yrkesexamen.
Betygspoängen ska uppnå minst 15, 0 poäng i snitt.
Årets etappmål: Minst 94% av eleverna ska uppnå grundläggande behörighet till
högskolestudier och betygspoängen ska uppnå ett snitt på minst 14,5 poäng.
Mätning: Nationell statistik

5.

Bättre kommunikationer till Vadsbogymnasiet
(fokusområde KommunikationerMål: Genom samverkan med
kommunens skolskjutsplanerare och Västtrafik förbättra linjetrafiken från
grannkommunerna till Vadsbogymnasiet/Mariestad. Mätning: Antal busslinjer
som når Vadsbogymnasiet. ) (Revidering 2012-02-01: Målet struket )
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Mål Kulturförvaltningen 2012
MARIESTAD – EN NATURLIG MÖTESPLATS
Besöksmål
Mål 1)

Nationellt besöksmål Marieholm - Vadsbo museum

Ny verksamhets-/handlingsplan för framtidens Vadsbo museum
Inventering kring det maritima arvet.
Inventering och undersökning av möjligheten att använda Kvarnen som besöksmål.
Mål 2)

Biblioteket som mötesplats

Öka antalet besökare med 4%
Mål 3)

Fristående mötesplats – grönt och kulturellt

Genomföra ett projekt eller aktivitet
.

Ungdomar
Mål 4)

Ungdomars kreativitet

Arbeta med ökad sysselsättning bland ungdomar i kommunen i form av samarbetsprojekt.

MARIESTAD – INTERNATIONELLT MODELLOMRÅDE
Lärande
Mål 5)

Verka för internationellt samarbete

Genomför ett projekt med internationell inriktning.
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Socialnämndens mål för 2012:


Alla som önskar ska utan biståndsbedömning men mot gällande taxa
erhålla trygghetslarm



Alla ungdomar under 25 som är i behov av försörjningsstöd ska lotsas till
meningsfull sysselsättning som stärker möjligheterna till egen försörjning.
Det ska finnas en tydlig plan tillsammans med AF och/eller andra parter.



95 procent av beviljade insatser inom IFO (exkl. försörjningsstöd) ska ske
på hemmaplan.



Att tillsammans med politiken och bostadsbolagen ta fram en åtgärdsplan
så att personer som har reella hinder att på egen hand få bostad, erbjuds
boende.



Samarbete med barn- och utbildningsnämnden om förebyggande
samordnade insatser.

Ersätts av reviderade mål 2012-01-24:


Socialförvaltningen ska stärka den enskildes möjligheter till ett självständigt
liv.



Socialförvaltningen ska underlätta för den enskildes deltagande i den
samhälleliga gemenskapen.



Socialförvaltningen ska underlätta för den enskildes deltagande i den
samhälleliga gemenskapen och möjlighet till eget boende.



Hela socialförvaltningens personal ska ha kvalitetssäkrad verksamhet genom
kompetent personal.



Ökad delaktighet.
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Mål för tekniska nämnden 2012 (beslutat av Kommunstyrelsen)


Gästhamnen ska erbjuda tillräckligt antal båtplatser samt tillhandahålla god service.
Med detta avses att befintliga och presumtiva båtplatsinnehavare är nöjda med
kommunens service.



Utveckla möjligheter till god service och försäljningsställen i inre hamnen för att öka
antalet besökare. Med detta avses att erbjuda möjligheter till ytterligare
försäljningsställen i inre hamnen.



Minska den förbrukade energimängden med 1,5 procent med bibehållen
inomhusmiljö. Målet avser förbrukning per kvadratmeter i kommunens egna samt
förhyrda lokaler. Jämförelsen ska vara graddagskorrigerad.



Utöka helgstädningen i centrum. Med detta avses att städning ska utföras samtliga
helger då det är barmark.



Främja ett levande centrum genom säsongsanpassade åtgärder för biltrafiken i syfte
att skapa ett levande gatuliv med plats för uteserveringar.
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Mål för kommunstyrelsens verksamheter 2012:
1. Antalet registrerade arbetslösa ungdomar ska minska med 50 procent, jämfört med
år 2011, genom offensiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Ersätts av revidering 2012-01-12: Antalet registrerade öppet arbetslösa ungdomar
ska minska med 50 procent, jämfört med 2011, genom offensiva
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
2. Dacapos högskoleplattform ska starta. Med detta avses att en
verksamhetsledare ska vara anställd efter genomfört utredningsarbete.
3. Delar av stamnät för bredband på landsbygden ska vara i drift.
4. Färdigställd plan för upprustning av Kinnekullebanan. Detta förutsätter att en
arbetsgrupp etableras med Västra Götalandsregionen, Trafikverket samt berörda
kommuner.
Ersätts av revidering 2012-01-12: Tillsammans med Västra Götalandsregion,
Trafikverket och berörda kommuner påbörjat utredning för upprustning,
modernisering och elektrifiering av Kinnekullebanan.
5. Attraktivt och sjönära boende i centralorten och på landsbygden. Det innebär för år
2012 att Nolskogen etapp 1 är färdig för försäljning av villatomter.
Ersätts av revidering 2012-01-12: Attraktivt och sjönära boende i centralorten och
på landsbygden. Detaljplan för Nolskolen etapp 1 antagen och arbetet med
grundläggande infrastruktur har påbörjats.
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Miljö- och byggnadsnämndens mål 2012:
Boende:
–

Fortsätta VA-planering inom MTG-kommunerna

–

Målet för år 2012 är att minst ett saneringsområde som identifierats i resp.
kommun kan lösa sina VA-problem. Detta ska kunna ske antingen genom att
möjliggöra anslutning till kommunalt VA-nät eller genom enskilda eller
gemensamma anläggningar.

Kommentar: Samverkansprojekt tillsammans med MTG Kommunalteknik och
Utveckling för att tillsammans utveckla främst boendet på landsbygden.
Förutsättningarna för denna utveckling är att skapa goda vatten- och
avloppsförhållanden såväl för befintlig som tillkommande bebyggelse.

Kommunikationer:
–

Agera och medverka för att minst ett vattenskyddsområde fastställs inom
resp. kommun under 2012

Kommentar: Detta skulle kunna minska riskerna med bilburna transporter på
landsvägar i det tre kommunerna. Det innebär säkrare transporter inte minst till
skydd för skyddsvärda grund eller ytvattenförekomster.

Lärande:
–

Hygien i skolor och förskolor -lokalt projekt 2011-2012

–

Målet är att samtliga skolor och förskolor ska ha besökts senast under år 2012 i
syfte att garantera en god egenkontroll med målet att inne-och utemiljön för
eleverna ska vara god. Med detta avses bland annat god ventilation, bra
tillgänglighet, god hygien (städning m.m.), bra avfallshantering

Kommentar: Varje skola och förskola ska ha en dokumenterad egenkontroll i enlighet
med vad miljöbalken stipulerar. Det finns dessutom fastställda lokala riktlinjer för
kvalitet i skolor och förskolor till hjälp för hur egenkontrollen ska inriktas.
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Besöksmål:
• Nedskräpning
–

Fortsätta att handlägga klagomål på nedskräpning i naturen och vanvårdade
fastigheter i de tre kommunerna under 2012 i syfte att ge besökarna ett gott
intryck vid sina besök.

–

Målet är att minst 5 ärenden ska ha avslutats i varje kommun under 2012

• Välskötta badplatser!
–

Kontrollera samtliga, även icke officiella, strandbad i de tre kommunerna under
badsäsongen 2012 i syfte att se till att besöksmålen är välskötta och hygieniskt
bra.

• Goda övernattningsmöjligheter!
–

Kontrollera att campingplatserna i kommunerna är välskötta i syfte att ge
besökarna ett bra tillfälligt boende med bl.a. bra hygien och bra avfallshantering.

• Glasskontroll sommaren 2012
–

Kontroll (inkl. provtagning) av glassförsäljningen i de tre kommunerna i syfte att
minska riskerna för matförgiftning bl.a. för glass-ätande besökare

Kommentar: För att öka attraktiviteten för de tre kommunerna som besöksmål tror
Miljö- och byggnadsnämnden att redovisade tillsynsinsatser kan ge kommunerna
bättre renommé som besöksmål. □

