Vision 2030
Nämndernas mål 2014
Varje år ställer sig nämnderna frågan ”Hur kan vår nämnd bidra till förverkligandet av Vision 2030?”
Utifrån detta formulerar man sedan fem mål som har anknytning till ett eller flera fokusområden.
De aktuella fokusområdena 2012 till och med 2015 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 2014 års visionsarbete redovisas nedan.

Kulturnämnden
Mål 1: Utveckla Vadsbo museum till en del av ett
attraktivt besöksmål tillsammans med Residensön
och Gärdesparken.
Etappmål 2014: Ta fram en samlingsplan och
utreda lokalfrågan.
Fokusområde: Besöksmål
Bakgrund/motivation: Fortsatt arbete från det
man genomförde 2013 det vill säga utarbetande av
profilarbete och handlingsplan.
Mötesplats är en av de fem byggstenarna i Vision
2030 där besöksmål ingår som fokusområde.Målet
är att Vadsbo museum ska bli en mötesplats och
samlingspunkt för Residensön och Gärdesparken.
Museets verksamhet ska kommunicera de olika
delarna. Besöksmål skapar förutsättningar för turism
och entreprenöriell utveckling.
Realism: Arbetet bör kunna genomföras inom
ramen för verksamheten. Eventuellt kommer extra
medel att äskas i anslutning till att handlingsplanen
blir klar
Mätbarhet: Lokalutredning och samlingsplan
färdigställt. Redovisas senast december 2014.


Mål 2: Skapa ett mångfaldsperspektiv i
Kulturnämndens projekt- och programverksamhet.
Etappmål 2014: Kartläggning av verksamheternas
arrangemang och utbud och därefter utveckla
utbudet i riktning mot ett mångfaldsperspektiv med
hjälp av en handlingsplan.
Fokusområde: Boende
Bakgrund/motivation: Vi är öppna för nya tankar,
intryck och nya människor som är en del av
visionsmålet. Viktigt att nå alla grupper i samhället,
skapa medvetenhet kring vikten av olika individers
perspektiv också för att skapa en angelägen och
aktuell verksamhet.
Realism: Fullt realistiskt. Arbetet pågår redan idag
men behöver utvecklas och fördjupas ytterligare.
Mätbarhet: Aktiviteter mäts i projektet som äger
rum från 2013 mot 2014. Redovisning sker i
december 2013 och 2014.




Mål 3: Inspirera unga till delaktighet
kommunutvecklingen lokalt och internationellt.
OBS! Just detta mål kommer att revideras i
kulturnämnden 5 november. Förvaltningen får
inte till ett EU-projekt, men kommer framledes
fortsätta arbetet kring ungas delaktighet.

Mål 5: Initiera biosfärperspektivet i kulturnämndens
programverksamhet.
Etappmål 2014: Kartläggning av verksamheternas
arrangemang och utbud kopplat till biosfärsområdet
och därefter utveckla utbudet i riktning mot ett
biosfärsperspektiv.

Etappmål 2014:
 Allmänkultur: EU-projekt 2014 Ungt
arrangörskap
 Museet: utställning ”ungas perspektiv på
samlingarna”
 Biblioteket: unga i politiken val 2014 (t ex
debatt/workshop i anslutning till valet)

Fokusområde: Lärande

Fokusområde: Ungdomar

Mätbarhet: Aktiviteter mäts i projekt som äger rum
från 2013 mot 2014. Redovisning sker i december
2013 och 2014.

Bakgrund/motivation: Stärka ungas situation i
kommunen. I Vision 2030 ska Mariestad bli en
attraktiv kommun med stark växtkraft. Ungas
engagemang i lokalsamhället skapar delaktighet och
ökar chansen att de flyttar tillbaka efter
högskolestudier.
Realism: Målet är realistiskt
Mätbarhet: Redovisning av antalet aktiviteter och
antalet deltagare december 2014.

Mål 4: Inspirera till samverkan mellan kommunal
förvaltning och lokala aktörer (föreningar,
studieförbund, enskilda personer) i hela kommunen.
2014 års etappmål: Workshops och dialog kring
nätverkande och nya samarbetsformer
Fokusområde: Lärande
Bakgrund/motivation:
Kommunikationer i form av sociala nätverk. Öppna
flöden mellan olika aktörer. Skapa växtkraft och
stolthet i lokalsamhället.
Realism: Målet är realistiskt
Mätbarhet: Redovisning av genomförda
workshops/dialoger samt eventuella slutsatser.

Bakgrund/motivation: Internationellt
modellområde. Högre livskvalitet på naturens
villkor för ett framtida attraktivt, hållbart samhälle.
Realism: Målet är realistiskt

Socialnämnden
Mål 1: Alla brukare/kunder inom vård och
omsorgsförvaltningen ska uppleva ett positivt och
respektfullt bemötande. Målet är att resultatet ska
vara minst i nivå med genomsnittet i Sverige.
Fokusområde: Kommunikationer
Bakgrund/motivation: Verksamheten inom vård
och omsorg mäts i många olika mätningar och i en
av dessa, Öppna jämförelser så får Mariestads
kommuns verksamhet ett sämre resultat än
genomsnittet i Sverige. Utifrån de lagstiftningar som
förvaltningen arbetar inom så är det en
grundläggande förutsättning att man som brukare
blir respektfullt bemött.
Realism: Ja, att bemöta brukare inom vård och
omsorg med respekt är en förutsättning för en god
vård och omsorg.
Mätbarhet: Mäta antalet klagomål och synpunkter i
mars och oktober. Slutmätningen blir i Öppna
jämförelser 2014.
Mätningen kompletteras med utgångspunkt från
2013 för att förhålla sig till måluppfyllelsen 2014.


Mål 2: Öka antalet personer med en individuell
arbetsplats som innebär att individen utför sin
dagliga verksamhet på en arbetsplats utan
handledare.

Realism: Ja, målet med att ta fram kompetensnivå
uppfylldes under 2012. Nästa steg 2013 är att ta
fram kriterier för att 2014 göra en
kompetensutvecklingsplan.
Mätbarhet: 100 % av alla verksamheter tar fram en
kompetensutvecklingsplan.

Fokusområde: Lärande

Bakgrund/motivation: En individuell plats
innebär att man utför sin dagliga verksamhet på en
arbetsplats utan arbetshandledare. Personer med
funktionshinder vill vara där andra är vilket gör
inkludering nödvändigt. Verkställa insatsen daglig
verksamhet utan arbetshandledare på en arbetsplats
är ett led i inkluderingsarbetet.
Realism: Ja
Mätbarhet: Antalet individuella platser ska öka med
10 %.

Mål 3: All verksamhet inom
socialnämnden ska vara kvalitetssäkrad
genom kompetent personal.
Etappmål 2 (2014) : Ta fram
kompetensutvecklingsplaner för personal
inom Individ och familjeförvaltningen och
Vård och Omsorgsförvaltningen.
Fokusområde: Lärande
Bakgrund/motivation: ”Insatser inom
socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande
av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas
personal med lämplig utbildning och erfarenhet.
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och
fortlöpande utvecklas och säkras.” Lag
(2009:596).”(Socialtjänstlagen).
Socialnämnden bör ha en utbildningsplan för att
fortlöpande kunna ha en kvalitetssäkrad verksamhet
med kompetent personal. Under 2012 och 2013 har
personalens kompetens och verksamheten
kompetensbehov belysts och utifrån detta ska 2014
en plan upprättas för att på sikt säkra kvaliteten i
varje verksamhet.

Mål 4: Genom samordnade sociala insatser och
pedagogiskt stöd ska inga elever i åk 1 - 9 bli
hemmasittare. Antalet vårddygn på institution för
barn och unga (födda 1998 till och med 2007) ska
minska.
Etappmål 2014: Antalet hemmasittare ska minska
med 25 % och antalet vårddygn på institution ska
minska med 5 %.
Fokusområde: Ungdomar
Bakgrund/motivation: Forskning visar att
fullgjord skolgång är en av de väsentligaste
faktorerna för att förebygga utanförskap i
vuxenlivet.
Hemmasittare definieras som elev med långvarig
(minst en månad) ogiltig frånvaro från den
obligatoriska grundskolan.
Långsiktigt mål: 2019 ska inga elever i åk 1 - 9 vara
hemmasittare och antalet vårddygn på institution
ska ha minskat med 30 %.
Realism: Ja. Det behövs omprioritering av resurser
och ett delvis förändrat synsätt.
Mätbarhet: Mäts genom intern statistik (antal
hemmasittare som funnits under året och antalet
vårddygn under året). Det ska tas fram ett
utgångsläge från 2013.

Mål 5: Alla ungdomar som inte studerar på
gymnasieskola och personer som får
försörjningsstöd ska följas upp, ges vägledning och
vid behov erbjudas någon form av sysselsättning.
2014 års etappmål: Minst 80 % av alla ungdomar
som inte studerar på gymnasieskola och personer

som får försörjningsstöd ska ha någon form av
sysselsättning.
Fokusområde: Ungdomar
Bakgrund/motivation: Enligt 29 kap Skollagen
ska en hemkommun löpande hålla sig informerad
om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin
skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i
syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella
åtgärder. Skyldigheten gäller inte de ungdomar som
läser på gymnasienivå eller redan fullföljt
gymnasieutbildning. Enligt 4 kap 4 § SoL får
socialnämnden begära att den som uppbär
försörjningsstöd under viss tid skall delta i av
nämnden anvisad praktik eller annan
kompetenshöjande verksamhet.
”Sysselsättning” är i detta sammanhang ett vitt
begrepp som måste anpassas till varje individs
behov och förutsättningar vad gäller innehåll och
omfattning.
Långsiktigt mål: År 2015 ska minst 90 % av alla
ungdomar som inte studerar på gymnasieskola och
personer som får försörjningsstöd och som har
arbetsförmåga ha någon form av sysselsättning.
Realism: Det finns ingen jämförbar statistik.
Målsättningen 80 % är ett antagande och en
förhoppning att uppnå. Resultat från 2013 får vara
utgångsläge för en eventuell justering av kravnivån.
Mätbarhet: Mäts genom intern statistik (andel
ungdomar och andel som får försörjningsstöd i %)
av ansvarig handläggare på Vadsbogymnasiet och
inom socialtjänsten.

Kommunstyrelsen
Mål 1: Landsbygdsutveckling - utveckla Sjötorp
till ett attraktivt boende och besöksmål.
Etappmål 2014: Ta fram en utvecklingsplan för
Sjötorp.
Fokusområde: Boende och Besöksmål

Bakgrund/motivation: En viktig del av visionen
handlar om Mariestads kommun som en naturlig
plats där vi bor och möts med en blomstrande
turism. Sjötorp är en ort i kommunen som har stor
potential att utvecklas inom dessa områden. Dess
strategiska läge efter kanalen och Vänern erbjuder
fina möjligheter till ett attraktivt boende och gör
Sjötorp till ett vackert besöksmål.
För att synliggöra möjligheterna, lista önskvärda
åtgärder och att prioritera dessa så är det viktigt att
ta fram en utvecklingsplan över Sjötorp.
Realism: Målet kräver att tillräcklig arbetstid avsätts
under året och delaktighet hos berörda föreningar,
företag m.m.
Mätbarhet: Förslag till utvecklingsplan för Sjötorp
överlämnad till fullmäktige för beslut.


Mål 2: Trygga kompetensförsörjningen till
äldreomsorgen genom att öka antalet utbildade.
Komvux ska ha startat en flexibel utbildning till
undersköterskor under våren 2014.
Fokusområde: Lärande
Bakgrund/motivation: Bemanningsenheten
påtalar att det blir allt svårare att rekrytera behörig
personal till äldreomsorgen. Fler kommer gå i
pension de närmaste åren än vad som fylls på
genom nyutexaminerade på gymnasiet och
Komvux.
För att kompensera de som slutar samt en ökad
efterfrågan kommer det krävas personal med
omvårdnadsutbildning och möjlighet för
arbetssökande att skaffa sig denna via Komvux.
På ungdomsgymnasiet går det 17 elever i åk 3, 24
elever i åk 2 och 18 elever i åk 1. Förhoppningsvis
fullföljer dessa och går ut med godkänt betyg.
På Komvux kommer det gå ut 9 personer i juni -13,
25 personer i dec -13 och 25 personer i juni -14 om
alla fullföljer. Det är inte bara elever från Mariestad i
dessa grupper. Det behövs ett parallellt spår
”Flexspåret” med det flexibla läsandet för dem som

vill jobba samtidigt och ta lite längre tid på sig.
Denna utbildning upphörde hösten 2012 men det
finns alltjämt ett stort intresse för en flexibel
utbildning med kontinuerlig antagning och start.
Realism: För att kunna starta den flexibla
utbildningen med kontinuerlig antagning måste två
lärare anställas. Detta innebär ett budgettillskott på
1,1 miljon kr till komvux.
Mätbarhet: Rapporter december 2014. Rapport
från Komvux rektor om antalet i pågående
utbildning samt från bemanningsenhetens chef om
rekryteringsläget.

Mål 3: Invigning av Universitetsparken. En samlad
invigning av parken ska genomföras under 2014 och
då ska även namnbyte av parken prövas.
Fokusområde: Boende, Besöksmål, Ungdomar och
Kommunikationer.
Bakgrund/motivation: Mariestads kommun har
under en längre tid arbetat för att tillsammans med
Göteborgs universitet förstärka ett cityuniversitet
inom kv Falken (Trädgårdens skola m.m.) och den
angränsande Gärdesparken m.m.
Ett murhus är etablerat i parken under 2012 och
under 2013 står ett trädgårdsmästeri färdigt. I syfte
att skapa en tydlighet kring den framtida
parkgestaltningen och dess innehåll behöver parken
invigas på ett samlat sätt.
Mariestads kommun ska i samverkan med
Göteborgs universitet genomföra en officiell
invigning.
Realism: Målet är realistiskt
Mätbarhet: Angivna aktiviteter är genomförda och
invigning har genomförts.

Mål 4: Ny centrumplan (gestaltningsprogram).
Fokusområde: Boende, Besöksmål, Ungdomar och
Kommunikationer.

Bakgrund/motivation: Flera pågående processer
identifierar centrum som en av de viktigaste
platserna för Mariestads fortsatta utveckling. Detta
tydliggörs bl.a. i förslag till FÖP Mariestads tätort
och pågående samverkansarbete för att utveckla
handelns förutsättningar (Handelsplats Mariestad).
Mariestads kommuns gestaltningsprogram antogs
1998 och är i stora delar genomfört. För att ta ett
samlat grepp på den fortsätta utvecklingen och få ett
bra underlag inför kommande investeringar, så väl
privata som kommunens egna, finns ett stort behov
av att revidera nuvarande gestaltningsprogram. I
detta arbete ska det även ingå att upprätta ett förslag
till centrumplan som beskriver förutsättningarna för
bl.a. utveckling av näringsverksamheten i centrum.
Arbetet ska även visa på hur de centrala delarna av
Mariestad kopplas till viktiga punkter i staden på ett
attraktivt och tillgängligt sätt. (ex Resecentrum, Inre
hamnen/Sjöstaden, Universitetet, Stockholmsvägen
m.fl.).
Realism: Krävs att arbetet påbörjas i aug/sept
2013.
Mätbarhet: Förslag till ny centrumplan
(gestaltningsprogram) överlämnad till fullmäktige
för beslut.

Mål 5: Ökad kunskap bland kommunens
medborgare om biosfärsområdet. 50 % av de
medborgare (1000 får möjlighet) som deltar i SCB:s
medborgarundersökning ska känna till och förstå
innebörden av begreppet Biosfärområdet
Vänerskärgården med Kinnekulle.
Fokusområde: Lärande och Besöksmål
Bakgrund/motivation: Målet har en tydlig
koppling till följande byggstenar i vision 2030.
 Internationellt modellområde
 Den stolta sjöstaden (sjön och stolthet är
centrala delar av Biosfärområdets
utveckling)
 En naturlig mötesplats (biosfärområdet
attraherar besökare och konferenser till
området)

Kommunledningskontoret ska aktivt verka för att,
genom den kommunala organisationen,
kommunicera biosfärsområdets vision och syfte till
kommunens invånare. Kommunledningskontoret
samordnar och driver kommunens
förvaltningsövergripande, strategiska
utvecklingsarbete. För att nå målet krävs att
biosfärområdets kommunikation av vision och syfte
är tydlig och skapar engagemang. Det krävs också
att kommunledningskontoret är en aktiv och
stödjande resurs i biosfärkontorets
kommunikationsarbete.
Det behövs ett stort engagemang och vi vill att
medborgarna ska vara delaktiga i förändringen att
utveckla och synliggöra biosfärområdet.
Realism: För att nå målet krävs en resurs som idag
finansieras inom ramen för
kommunledningskontorets strategiska
utvecklingsarbete.

budget och resurser. Vi är medvetna om att det är
svåruppnåeligt men måste arbeta mot den
målsättningen. 2012 nådde Pedagogisk omsorg det
bästa enkätresultatet 9,7 medan övriga verksamheter
låg i spannet 8,0 – 8,9.
Mätbarhet: Mäts varje vårtermin i en lokal enkät till
vårdnadshavare och/eller elever.

Mål 2: Genom samordnade sociala insatser och
pedagogiskt stöd ska inga elever i åk 1 - 9 bli
hemmasittare. Antalet vårddygn på institution för
barn och unga (födda 1998 till och med 2007) ska
minska.
Etappmål 2014: Antalet hemmasittare ska minska
med 25 % och antalet vårddygn på institution ska
minska med 5 %.
Fokusområde: Ungdomar

Mätbarhet: Målet mäts genom SCB:s
medborgarundersökning i mars 2013 och i oktober
2014.

Bakgrund/motivation: Forskning visar att
fullgjord skolgång är en av de väsentligaste
faktorerna för att förebygga utanförskap i
vuxenlivet.

Barn- och utbildningsnämnden

Hemmasittare definieras som elev med långvarig
(minst en månad) ogiltig frånvaro från den
obligatoriska grundskolan.

Mål 1: Mål: Inget barn/ingen elev ska känna sig
rädd eller otrygg i Barn- och utbildningsnämndens
verksamheter.
Etappmål 2014: Avsnittet Trygghet ska nå
resultatet 9,0 i den årliga enkäten.
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.
Långsiktigt mål: Avsnittet Trygghet ska nå resultatet
10,0 i den årliga enkäten.
Realism: Målet är så viktigt att det inte går att ha en
annan målsättning än 100 % trygga elever oavsett

Långsiktigt mål: 2019 ska inga elever i åk 1 - 9 vara
hemmasittare och antalet vårddygn på institution för
barn och unga ska ha minskat med 30 %.
Realism: Ja. Det behövs omprioritering av resurser
och ett delvis förändrat synsätt.
Mätbarhet: Mäts genom intern statistik (antal
hemmasittare som funnits under året och antalet
vårddygn under året). Det ska tas fram ett
utgångsläge 2013.

Mål 3: Andelen elever som slutför grundskolan med
behörighet till gymnasieskolan ska vara som lägst
lika med rikets genomsnitt.
Fokusområde: Lärande

Bakgrund/motivation: Skolans uppdrag är att alla
elever utifrån sina egna förutsättningar ska utvecklas
så långt som möjligt enligt utbildningens mål (kap 3
Skollagen).
Långsiktigt mål: Alla elever i årskurs 9 ska uppnå
behörighet till gymnasiestudier.
Realism: Ja. Det finns en viss osäkerhet kring den
nya betygsskalans effekter på resultaten.
Mätbarhet: Mäts i nationell statistik som finns
tillgänglig i december 2014.

Mål 4: Andelen elever som klarar gymnasieexamen
ska som lägst motsvara rikets genomsnitt.
Fokusområde: Lärande
Bakgrund/motivation: Skolans uppdrag är att alla
elever utifrån sina egna förutsättningar ska utvecklas
så långt som möjligt enligt utbildningens mål (kap 3
Skollagen). Utbildningen i gymnasieskolan ska
utgöra en bas för den nationella och regionala
kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas
för rekrytering till högskolesektorn (kap 15
Skollagen).

Bakgrund/motivation: Enligt 29 kap Skollagen
ska en hemkommun löpande hålla sig informerad
om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin
skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i
syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella
åtgärder. Skyldigheten gäller inte de ungdomar som
läser på gymnasienivå eller redan fullföljt
gymnasieutbildning. Enligt 4 kap 4 § SoL får
socialnämnden begära att den som uppbär
försörjningsstöd under viss tid skall delta i av
nämnden anvisad praktik eller annan
kompetenshöjande verksamhet.
”Sysselsättning” är i detta sammanhang ett vitt
begrepp som måste anpassas till varje individs
behov och förutsättningar vad gäller innehåll och
omfattning.
Långsiktigt mål: År 2015 ska minst 90 % av alla
ungdomar som inte studerar på gymnasieskola och
personer som får försörjningsstöd och som har
arbetsförmåga ha någon form av sysselsättning.
Realism: Det finns ingen jämförbar statistik.
Målsättningen 80 % är ett antagande och en
förhoppning att uppnå. Resultat från 2013 får vara
utgångsläge för en eventuell justering av kravnivån.

Långsiktigt mål: Alla elever som slutför
gymnasieutbildningen ska få högskoleförberedande
examen eller yrkesexamen.

Mätbarhet: Mäts genom intern statistik (andel
ungdomar och andel som får försörjningsstöd i %)
av ansvarig handläggare på Vadsbogymnasiet och
inom socialtjänsten.

Realism: Ja. Det finns en viss osäkerhet kring den
nya betygsskalans effekter på resultaten.

Miljö- och byggnadsnämnden

Mätbarhet: Mäts i nationell statistik som finns
tillgänglig i december 2014.

Mål 5: Alla ungdomar som inte studerar på
gymnasieskola och personer som får
försörjningsstöd ska följas upp, ges vägledning och
vid behov erbjudas någon form av sysselsättning.
Etappmål 2014: Minst 80 % av alla ungdomar som
inte studerar på gymnasieskola och personer som
får försörjningsstöd ska ha någon form av
sysselsättning.
Fokusområde: Ungdomar

Mål 1: Alla enskilda avlopp i de tre samverkande
kommunerna ska uppfylla gällande krav.
Etappmål 2014: Under året ska minst 50 bristfälliga
avlopp i varje kommun ha rättat till sina
avloppsvattenutsläpp, antingen genom att få
tillstånd eller ha anslutit till gemensam
avloppsanläggning.
Fokusområde: Boende
Bakgrund/motivation: För att öka attraktiviteten
för att bosätta sig i kommunerna så måste vattenoch avlopp (VA) vara av hygieniskt och
miljömässigt bra kvalité.

Varför väljer vi detta mål? Jo för att enskilda
avloppsutsläpp genererar:
• Sammantaget stora utsläpp
• Hygieniska problem
• Miljöproblem
Dessutom är dagens situation sådan att:
• Gammal teknik tillämpas
• Avloppsanläggningarna ofta är dåligt underhållna
• Många avlopp är olagliga
Realism: Arbetet är ett prioriterat tillsynsområde
hos Miljö- och byggnadsnämnden. Arbetet kräver
samverkan med VA-avdelningen hos Tekniska
förvaltningen och med kommunernas
Utvecklingsenheter.
Mätbarhet: Målet följs upp genom att räkna de
tillstånd för enskilda avloppsvatten utsläpp som
beviljats av Miljö- och byggnadsnämnden eller andra
beslut som dokumenterats för ärende om bristande
avlopp


Mål 2: Utöka samverkan de tre kommunerna
emellan.
Etappmål 2014: Miljö- och byggnadsnämnden ska
delta i ytterligare minst ett samverkansprojekt inom
MTG.
Fokusområde: Kommunikationer
Bakgrund/motivation: Det finns ett uppdrag att
utöka samverkan det tre kommunerna emellan.
Miljö- och byggnadsnämndens ambition är att
utveckla samverkan. Kommunerna behöver
kommunicera mera med varandra.
En idé är att detta ska ske inom området
bebyggelseutveckling. Nämnden menar att den
fysiska planeringen i det tre kommunerna kan
samordnas och att det kan stärka arbetet och göra
kommunerna mer attraktiva för såväl personal som
medborgare.
Realism: Miljö- och byggnadsnämnden bedömer
att det finns områden inom vilka det med fördel kan
utvecklas en bättre samverkan. Detta gör att

nämnden tror att det går att genomföra minst ett
samverkansprojekt under 2014.
Mätbarhet: Målet följs upp genom att det eller de
projekt om samverkan som beslutats av de tre
kommunerna och som berör Miljö- och
byggnadsnämnden verkligen genomförs och
dokumenteras. Det verktyg som lämpligen används
är den projektmodell som finns framtagen.

Mål 3: Ökad kunskap internt i de tre kommunerna
om Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet.
Etappmål 2014: Ha informerat ledamöterna i de tre
kommunernas Kommunfullmäktigeförsamlingarna
om minst två ansvarsområden för Miljö- och
byggnadsnämnden.
Fokusområde: Lärande
Bakgrund/motivation: Miljö- och
byggnadsnämnden har upplevt att det saknas en hel
del kunskap om nämndens arbete och tillämpningen
av de lagar och regler som styr nämndens
myndighetsutövning.
Realism: Uppdraget är fullt möjligt att genomföra.
Mätbarhet: Informationen kommer at
dokumenteras i förvaltningens
ärendehanteringssystem.


Mål 4: Ökad insyn och kunskap om Miljö- och
byggnadsnämndens verksamhet samt möjlighet
tillökad sysselsättning för ungdomar i de tre
samverkande kommunerna.
Etappmål 2014: Ha ordnat praktik på Miljö- och
byggnadsförvaltningen för minst tre ungdomar
under året.
Fokusområde: Ungdomar
Bakgrund/motivation: Ungdomsarbetslösheten
och svårigheterna att få ungdomar att få
sysselsättning eller vilja stanna kvar i de tre
kommunerna är en utmaning för alla. Miljö- och

byggnadsnämnden vill bidra genom att erbjuda
ungdomar från de tre kommunerna en möjlighet till
en kortare eller längre praktik på förvaltningen.
Detta är också ett sätt att profilera nämndens
ansvarsområde och skapa intresse hos ungdomarna
för förvaltningen arbete.

Fokusområde: Lärande och Boende

Realism: Det är fullt möjligt att erbjuda minst tre
praktikperioder på förvaltningen.

Målet ses som en naturlig fortsättning av
kommunens arbete under år 2013 med att
källsortera återvinningsmaterial i alla verksamheter.

Mätbarhet: Praktiken dokumenteras i
förvaltningens ärendehanteringssystem.

Realism: Målet är realistiskt


Mål 5: De tre samverkande kommunerna ska ha en
välskött bebyggelse.
Etappmål 2014: Minst 5 fastigheter med förfallna
hus ska ha åtgärdats i Mariestad och Töreboda och
10 i Gullspångs kommun.
Fokusområde: Besöksmål
Bakgrund/motivation: Det finns många
byggnader och tomter som inte hålls i vårdat skick.
Det medför att kommunerna minskar i attraktivitet.
Däremot är en välskött bebyggelse en indikator på
en kommun med ordning och reda.
Miljö- och byggnadsnämnden har en skyldighet att
som tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen se
till att krav ställs krav på att sådan vanvård
motverkas.
Realism: Förutsättningen för att detta ska lyckas är
att det finns tid och personal för denna tilltänkta
prioritering. Tillsynen kan inte finansieras genom
avgifter utan måste skattefinansieras.
Mätbarhet: Målet följs upp genom att räkna de
krav på åtgärder som efterlevts och som
dokumenterats i Miljö- och byggnadsförvaltningens
ärendehanteringssystem.

Avfallsnämnden
Mål 1: Kommunal verksamhet är ett föredöme med
att källsortera.

Bakgrund/motivation: Förnya det lokala målet
från Avfallsplanen till år 2013 om avfallsminimering
i kommunens verksamheter. Målet i avfallsplanen
kommer inte att uppfyllas under år 2013.

Mätbarhet: Enkätundersökning med
webbverktyget Defgo. Frågor ställs till
verksametsansvariga i början och slutet av året.


Mål 2: Det är lätt att sortera och ta hand om sitt
avfall som medborgare i Mariestads kommun.
Fokusområde: Lärande och Boende
Bakgrund/motivation: Fortsätta det lokala målet
från Avfallsplanen till år 2013 om information till
hushållen och utvidga målet att utöver återvinning
även gälla information om nyttan av
avfallsminimering och återanvändning.
Realism: Målet är realistiskt
Mätbarhet: För att mäta krävs en
enkätundersökning med uppföljning av frågorna om
avfall i undersökningen ”Kritik på teknik” som
tekniska förvaltningen genomför under 2013.
Undersökningen görs som en enkät på kommunens
hemsida.

Övriga mål för Avfallsnämnden återfinns i
Renhållningsordningen, beslutad av Kf 2009-12-14.

Tekniska nämnden
Mål 1: Erbjuda tillräckligt antal gästplatser (båt och
husbil utifrån efterfrågat behov) samt tillhandahålla
god service.
Fokusområde: Besöksmål
Bakgrund/motivation: Gästplatser för både båtar
och husbilar finns och kan utvecklas ytterligare.
Behovet av båt- och husbilsplatser styrs av antalet
besökande under högsäsong. Förvaltningen
redovisar årligen behovet av förändring vad gäller
antal platser, service och placering.
Målet är kopplat till byggstenen ”Mariestad den
stolta sjöstaden”
Realism: 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: ”God service” mäts löpande under
säsongen 2013 med hjälp av en enkät till besökare.
Målet är att betyget ska vara ≥ 5 på en tiogradig
skala. ”Tillräckligt antal” mäts genom dialog med
arrendatorn.

Mål 2: Erbjuda tillräckligt antal fasta båtplatser samt
tillhandahålla god service (Mariestad).

båtplatser. En första enkätundersökning genomförs
år 2013.


Mål 3: Mariestads stadskärna ska upplevas som
välvårdad
Skötsel av gräsytor, sommarblommor,
papperskorgar, lekplatser mm samt städning i
centrala delar i kommunen ska göras så att det
upplevs som välvårdat.
Fokusområde: Boende och Besöksmål
Bakgrund/motivation: Skötsel av det offentliga
rummet är viktig för intrycket av staden. Målet
bidrar till att Mariestad utvecklas i enlighet med
visionen (stolt sjöstad, vackra parkmiljöer,
mötesplats). Med centrala delar avses i Mariestad
området mellan järnvägen och
Tegelvägen/Gärdesgatan samt längs
Stockholmsvägen och Göteborgsvägen.
Realism: Målets realism och målnivå är beroende
av vilket ekonomiskt utrymme som finns för denna
verksamhet. Målet är dessutom rörligt och
förväntningarna kan öka.
Mätbarhet: Mäts årligen genom enkät till
kommunfullmäktigeledamöter. Målet är att betyget
ska vara ≥ 5 på en tiogradig skala.


Fokusområde: Boende
Bakgrund/motivation: I kommunens vision ingår
utveckling av sjöstaden Mariestad. För boende i
kommunen är tillgång till båtplats en prioriterad
fråga.
Realism: Platser finns redan idag och det är viktigt
att följa upp behovet av båtplatser.
Mätbarhet: ”God service” mäts varje säsong med
hjälp av en enkät till dem som hyr fast båtplats.
Målet är att betyget ska vara ≥ 5 på en tiogradig
skala. ”Tillräckligt antal” mäts genom jämförelse
mellan antal tillgängliga och antalet uthyrda

Mål 4: Kommunens gång- och cykelvägar ska
upplevas som säkra och trygga.
Fokusområde: Boende och Besöksmål
Bakgrund/motivation: Säkra och trygga gång- och
cykelvägar är viktiga då de nyttjas av oskyddade
trafikanter. Bra gång och cykelvägar bidrar till att
kommunens miljömål kan uppnås.
Kommunens arbete för 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.
Mätbarhet: Mäts årligen genom enkät till
kommunfullmäktigeledamöter med början 2013.
Målet är att betyget ska vara ≥ 5 på en tiogradig
skala.

Mål 5: Kommunen ska minska energianvändningen
med minst 1,5 % per år
Fokusområde: Boende
Bakgrund/motivation: Energieffektivisering är
viktig både av miljö och ekonomiska skäl.
Realism: Energieffektiviseringsarbete bedrivs
löpande både inom fastighetsverksamheten och som
ett led i kommunens energieffektiviseringsstrategi.
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.



