Vision 2030
Nämndernas mål 2017
Utifrån detta formulerar nämnderna fem mål som har anknytning till ett eller flera fokusområden.
Kommunstyrelsen formulerar åtta mål, varav tre avser kultur- och fritidsavdelningen.
De aktuella fokusområdena fram till och med 2019 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.

Socialnämnden
Mål 1: Öka antalet digitala tjänster inom socialnämndens
verksamheter. Etappmål år 1, 2017: Införa minst en
utökning av digital tjänst/avdelning inom sektor stöd
och omsorg under 2017.
Fokusområde: Kommunikation
Bakgrund/motivation: Informationssamhället
befinner sig i kraftig utveckling. Sveriges Kommuner
och Landsting har därför gjort en överenskommelse
med Socialdepartementet att på nationell basis verka
för att fler e-tjänster skapas inom socialtjänstens
verksamheter och att spridningen av dessa ökar. Sett
ur ett brukarperspektiv finns det flera fördelar med
e-tjänster. De viktigaste är att:
ytterligare en väg för brukare att få kontakt
med socialtjänsten.
brukare och socialtjänsten.
- och närståendebaserade
nätverk via socialtjänsten kan stödja möjligheter till
självhjälp.
därmed förbättra servicen till brukarna.
Realism: Ja
Mätbarhet: Vid årets slut ska varje avdelning
infört en digital tjänst.

Mål 2: Integration- personer som går ur
arbetsförmedlingens etableringsuppdrag och inte fått
arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller
studerar ska erbjudas sysselsättning. Etappmål 1,
2017: Erbjuda minst 75 % av dessa en sysselsättning
under minst 3 månader.
Fokusområde: Kommunikation/Lärande
Bakgrund/motivation: Arbetsförmedlingens
uppdrag är att underlätta och påskynda vägen till
arbete eller högre studier och ge förutsättningar för
egenförsörjning. Arbetsförmedlingen ska
tillsammans med personen i etableringsuppdraget
upprätta en individuell etableringsplan som ska
innehålla arbetsförberedande aktiviteter,
undervisning i svenska och samhällsorientering. Nya
deltagare i etableringsuppdraget har ökat kraftigt
vilket leder till att deltagarna får mindre individuellt
anpassade etableringsinsatser och att deras
kompetenser och erfarenheter inte tillvaratas. I
slutändan innebär detta att deras etablering på
arbetsmarknaden fördröjs och att matchningen på
arbetsmarknaden försämras och de har gått ur
arbetsförmedlingens etableringsuppdrag.
När personer går ur arbetsförmedlingens
etableringsuppdrag finns risker för kommunerna att
personerna blir kostsamma för kommunernas
ekonomi på grund av hög arbetslöshet och därmed
sjunker skatteintäkterna samtidigt som kostnaderna
för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder
ökar. Socialnämnden ser en vinning att tillsammans

med arbetsförmedlingen ta fram ett
arbetsmarknadspolitiskt program för att kunna
erbjuda personerna sysselsättning. Lagstödet i denna
samverkan återges i kommunallagen om vissa
kommunala befogenheter 6 kap 2 §.
Realism: Ja
Mätbarhet: Fortlöpande föra kommunikation med
arbetsförmedlingen om antalet utskrivna och
dokumentera antalet personer som i någon form
erbjuds sysselsättning under 3 månader.
Sysselsättningen kan bestå av studier alternativ inom
de olika avdelningarna på sektorn Stöd och omsorg.

Mål 3: Öka förebyggande arbete kring barn och
unga som främjar ungdomars fysiska och psykiska
hälsa och positiva utveckling samt motverka
utvecklingen av en normbrytande livsstil.
Fokusområde: Ungdomar/Kommunikation
Bakgrund/motivation: Kommunens fokus i detta
arbete, hur kommunens berörda nämnder kan
säkerställa att det finns en tillfredställande samverkan
för att förebygga en psykisk ohälsa, skolk, missbruk
och kriminalitet bland de barn och unga som
befinner sig i riskzon. Ett investeringstänkande hos
berörda verksamheter ger incitament till långsiktighet
och tidliga insatser. Målet är att satsningen ska
innebära en vinst för den enskilde individen genom
att skapa en framtid med utbildning, arbete, och ett
självförsörjande liv. Det ska också generera en vinst
för kommunen i form av ett minskat behov av
resurser ex. färre placeringar och barn och unga.
Forskning visar att föräldrars kommunikation med
sina barn, insyn i deras liv och deras känslomässiga
relationer är av största betydelse ur ett förebyggande
perspektiv. En mycket viktig del i arbetet med tidig
upptäckt är därför att stärka föräldrar i föräldrarollen
under barnets hela uppväxt och i olika
krissituationer. Det är särskilt viktigt med
förebyggande och långsiktiga metoder som når alla
barn och föräldrar men också kommunens personal.
I samverkan mellan berörda aktörer ska arbetet ske
med beprövade effektiva metoder för att förebygga
och ge de unga ett så omfattande skydd och stöd
som möjligt. Mariestads kommun ska lägga särskild
vikt vid insatser för tidig upptäckt av barn och unga i

riskzon. Med riktade insatser, reagera och agera
innan ungdomarna utvecklar en normbrytande
livsstil. Alla aktörer ska genom en utarbetad
samordningsprocess säkerställa att det finns ett
sammanhang i både det förbyggande och det aktiva
arbetet med tidig upptäckt av barn och unga i
riskzon. Mariestads kommun har påbörjat arbetet
under 2016 dels genom samverkan på Lotsen och
genom att anställa en fältassist med ett
projektuppdrag inom området.
Realism: Ja
Mätbarhet: Dokumentera antalet personal som fått
kompetensutveckling inom området. Dokumentera
antalet metoder som visar sig verkningsfulla.

Mål 4: Utöka inslaget av frivilligarbete och
externa aktörer.
Fokusområde: Kommunikation
Bakgrund/motivation: Genom den kartläggning av
frivilligarbete som gjordes under socialnämndens mål
2016, ta fram prioriteringsområden och
utvecklingsmöjligheter som framkommit och
därigenom utveckla samverkan. Samverkan såsom
med flertalet föreningar, frivilligorganisationer och
studieförbund. Socialnämndens verksamheter ska
sträva efter frivilliga som arbetar för att bidra med
glädje och gemenskap för andra människor. Att
betyda något for någon annan förebygger många
negativa konsekvenser som annars skulle kommit av
ensamhet och passivitet.
Realism: Möjlig
Mätbarhet: Manuellt räkna antalet aktiviteter,
arrangemang, insatser mm och jämföra mellan 2016
och 2017.

Mål 5: Minska verksamheternas negativa
miljöpåverkan. Etappmål 1: Öka antalet icke
fossildrivna fordon. Etappmål 2: Minska antalet mil i
bil.
Fokusområde: Besöksmål och lärande

Bakgrund/motivation: Genom att arbeta för
ekologisk hållbarhet blir kommunen ett mer
attraktivt besöksmål. Utgångspunkten finns i
Handlingsplan för miljömålsarbetet inom sektor stöd
och omsorg där planen för sektorn är att arbeta mer
miljöinriktat. Sektor stöd och omsorg har 2016 inte
några fordon som drivs med icke fossila bränslen.
Realism: Möjlig
Mätbarhet: Minska bilanvändning i tjänsten, ska ITbaserade mötes- och konferensformer samt andra
tjänster som nattfrid och distansmöten via internet.
Antalet mil 2016 jmf med antalet mil 2017. Öka
antalet icke fossildrivna bilar, (i nuläget har inte
sektor stöd och omsorg något sådant fordon).

Kommunstyrelsen
Mål 1: Upprätta en bostadsförsörjningsplan under år
2017 med syfte att skapa förutsättningar för
byggnation av 2 000 nya bostäder i Mariestads
kommun fram till år 2025.
Mål 2: Utveckla reseanledningar och upplevelser
kring Göta kanal för att få fler aktörer som driver
verksamhet året runt. Arbetet ska ske i samarbete
med besöksnäringen, kanalkommunerna och AB
Göta Kanalbolag.
Mål 3: Öka antalet eftergymnasiala utbildningsplatser
YH och högskole-/ universitetsutbildningar.
Etappmål:
Två nya YH- alternativt distansutbildningar på
universitets- och högskolenivå. En ny ansökan till
YH-myndigheten.
Mål 4: Starta arbetet vid Test- och demonstrationsplats
Mariestad och ElectriVillage.
Etappmål:
1. Test- och demonstrationsplatsen ska definieras och
resurssättas.
2. Minst tre helelektriska transportfordon ska sättas i
drift i staden och testverksamheten ska påbörjas.
Mål 5: Främja möjligheterna till kulturupplevelser och
utveckling av skapandeförmågor. Främja folkbildning och
läslust på fritiden.

Etappmål:
Alla enheter inom kulturavdelningen skapar
aktiviteter som stärker kulturupplevelser och
skapande. Aktiviteter redovisas via
verksamhetsplanen med uppföljning i december
varje år.
Mål 6: Ökad skötsel och samordning av kommunens
besöksmål; skärgård, naturhamnar och ställplatser.
Etappmål:
Påbörjat arbete med upprustning av vissa badplatser
och naturhamnar (grillar, avfallshantering, sittplatser,
toaletter m.m.) samt fortsatt arbete med ställplatser
(tömningsstation i hamnen).
Mål 7: Skapa innovativa former för att ta sig an
integrationsfrågan kopplat till behov av kompetens i
befintligt näringsliv och till nyföretagande.
Etappmål:
Skapa en långsiktig struktur för samverkan mellan
arbetsmarknadens parter.
Mål 8: Upprätta en marknadsföringsstrategi för
Mariestad som etableringsort.

Utbildningsnämnden
Mål 1: Alla elevers schemalagda pedagogiska måltid
ska minst motsvara Livsmedelsverkets råd.
Fokusområde: Ungdomar, Lärande
Bakgrund/motivation: Våra elever ska få
återhämtning mitt på dagen för att orka upprätthålla
prestationsförmåga och minska eventuell stress.
Elever har idag en skolmiljö som innebär krav och
förväntningar och har därmed ett behov av
återhämtning. Livsmedelsverkets råd rekommenderar
att varje elev har minst 20 minuter på sig att äta sin
skollunch. Därtill kommer tiden att ta mat och ställa
ifrån sig disken. - Livsmedelsverket rekommenderar
att schemat bör läggas så att varje elev får fasta och
regelbundna lunchtider om minst 30 minuter någon
gång mellan 11.00 och 13.00. - Återhämtningstiden
ska följa arbetsmiljölagens krav på 30 minuter som
gäller arbetslivet i övrigt.
Realism: Ja
Mätbarhet: Stickprov klasscheman.

- Att alla lärare arbetar språk- och
kunskapsutvecklande i ämnesundervisningen.
Mål 2: Upprätta en riktlinje för mottagande av
nyanlända elever och utbildning för nyanlända elever
och elever med annat modersmål än svenska.
Fokusområde: Ungdomar, Lärande
Bakgrund/motivation: Skolverket och
Skolinspektionen har upprättat en nationell
sammanfattning av identifierade framgångsfaktorer
om nyanlända elever och elever med annat
modersmål än svenska. Dessa är:
- Att huvudmän och skolor har strategier för
kompetensutveckling.
- Att resurser till utbildningen fördelas efter barns
och elevers olika förutsättningar och behov.
- Att riktlinjer finns för organisation och mottagande
av nyanlända elever och utbildning för nyanlända
elever och elever med annat modersmål än svenska.
- Att det är avgörande, oavsett val av organisation,
att alla lärare har kunskap och kompetens om
nyanlända elevers lärande och om vikten av att
organisera för helheten kring eleverna.
- Att det finns samsyn i förhållningssätt där all
personal tar ett gemensamt ansvar och de nyanlända
eleverna är hela skolans angelägenhet.
- Att det är viktigt att ge förutsättningar för elevens
sociala delaktighet så att de nyanlända eleverna ges
möjlighet att lära känna andra, icke nyanlända,
jämnåriga elever.
- Att den nyanlända elevens första tid i skolan är
avgörande för den fortsatta skolgången.
- Att en inledande bedömning genomförs av elevens
kunskaper och erfarenheter.
- Att utbildningen och undervisningen planeras och
genomförs utifrån det bedömningen visar om
elevens förutsättningar och behov.
- Att de nyanlända eleverna och elever med annat
modersmål än svenska möts av höga förväntningar.
- Att de nyanlända eleverna erbjuds kvalificerad
andraspråksundervisning.

- Att de nyanlända eleverna ges möjlighet att utveckla
ämneskunskaper och språk parallellt.
- Att de nyanlända eleverna ges studiehandledning på
modersmålet utifrån de enskilda elevernas olika
förutsättningar och behov.
- Att de nyanlända eleverna och eleverna med annat
modersmål än svenska erbjuds
modersmålsundervisning.
Genom att upprätta riktlinjer för mottagande och
utbildning för nyanlända ser utbildningsnämnden att
det kommer att finnas förutsättningar för en hållbar
och flexibel organisation utifrån identifierade
framgångsfaktorer.
Realism: Ja.
Mätbarhet: Riktlinje finns och är implementerad.
Strategi för kompetensutveckling framtagen.

Mål 3: Stimulera samverkan mellan skola och
arbetsliv.
Fokusområde: Lärande
Bakgrund/motivation: Skapa en helhet och ett
sammanhang för eleven mellan utbildning och arbetsliv.
Fokus på samarbete med näringslivet och offentlig
sektorn.
Realism: Ja
Mätbarhet: Utvärdering av arbetet utifrån fastställd
syv-plan 2015. Samtliga yrkesprogram ska ha
etablerade lokala programråd med möten minst två
gånger/termin. Förskola, antal studiebesök.
Grundskola, antal studiebesök.

Mål 4: Upprätta en IT-plan i linje med skolverkets
styrdokument.
Fokusområde: Lärande

Bakgrund/motivation: Skolan ska vara en
arbetsplats där pedagoger och elever tillsammans
utvecklar kreativa och innovativa arbetsmiljöer och
arbetsformer med hjälp av digitala verktyg. Det är
skolans uppgift att skapa förutsättningar för eleverna
att använda dessa verktyg för lärande, men också att
bidra till att de utvecklas till engagerade medborgare.
Skolan ska ge eleverna möjlighet att delta i
samhällsutvecklingen på lika villkor och förbereda
dem för vidare studier och för yrkeslivet.
Mot denna bakgrund måste informations- och
kommunikationsteknik (IKT) ingå som en naturlig
del i den pedagogiska verksamheten. Det är av
yttersta vikt att personal som arbetar i skolan är väl
insatt och känner trygghet i användandet av IKT.
Skolverket lämnade den 4/4-2016 ett förslag på
nationell strategi för skolans digitalisering till
regeringen. Den gäller för förskola, förskoleklass,
fritidshem och den obligatoriska skolan. En
motsvarande strategi för gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna
lämnas den 29/4-2016. Strategin kommer att gälla
2017-2022 om regeringen fattar beslut om den.
Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna
förbättras och effektiviseras. Alla barn och elever ska
få en mer likvärdig möjlighet att utveckla en digital
kompetens. Strategin anger de förutsättningar och
insatser som krävs för detta.
Realism: Ja, under förutsättning att tjänsten som ITstrateg på 40 procent bibehålls.
Mätbarhet: IT-plan framtagen.

Mål 5: Öka förebyggande arbete kring barn och
unga som främjar ungdomars fysiska och psykiska
hälsa och positiva utveckling samt motverka
utvecklingen av ett normbrytande beteende*).
Fokusområde: Ungdomar/Kommunikationer
Bakgrund/motivation:
Kommunens fokus i detta arbete, hur kommunens
berörda nämnder kan säkerställa att det finns en
tillfredställande samverkan för att förebygga en
psykisk ohälsa, skolk, missbruk och kriminalitet
bland de barn och unga som befinner sig i riskzon.

Ett investeringstänkande hos berörda verksamheter
ger incitament till långsiktighet och tidliga insatser.
Målet är att satsningen ska innebära en vinst för den
enskilde individen genom att skapa en framtid med
utbildning, arbete, och ett självförsörjande liv. Det
ska också generera en vinst för kommunen i form av
ett minskat behov av resurser ex. färre placeringar
och barn och unga. Forskning visar att föräldrars
kommunikation med sina barn, insyn i deras liv och
deras känslomässiga relationer är av största betydelse
ur ett förebyggande perspektiv. En mycket viktig del
i arbetet med tidig upptäckt är därför att stärka
föräldrar i föräldrarollen under barnets hela uppväxt
och i olika krissituationer. Det är särskilt viktigt med
förebyggande och långsiktiga metoder som når alla
barn och föräldrar men också kommunens personal.
I samverkan mellan berörda aktörer ska arbetet ske
med beprövade effektiva metoder för att förebygga
och ge de unga ett så omfattande skydd och stöd
som möjligt. Mariestads kommun ska lägga särskild
vikt vid insatser för tidig upptäckt av barn och unga i
riskzon. Med riktade insatser, reagera och agera
innan ungdomarna utvecklar en normbrytande
livsstil.
Alla aktörer ska genom en utarbetad
samordningsprocess säkerställa att det finns ett
sammanhang i både det förbyggande och det aktiva
arbetet med tidig upptäckt av barn och unga i
riskzon. Mariestads kommun har påbörjat arbetet
under 2016 dels genom samverkan på Lotsen och
genom att anställa en fältassistent med ett
projektuppdrag inom området.
*) Normbrytande beteende är en benämning på
beteenden som på olika sätt innebär överträdelser
mot regler eller normer. Normbrytande beteende kan
innebära allt ifrån att allvarligt bryta mot föräldrars
regler, skolka, snatta, stjäla, och klottra (ickeaggressivt normbrytande beteende) till grövre
förseelser som till exempel att slåss, knuffas, hota
(aggressivt normbrytande beteende), sexuellt ofreda
andra och att plåga djur. I allt väsentligt handlar det
alltså om beteenden som också kan anses vara
kriminella beteenden.
Realism: Ja
Mätbarhet:

Socialnämnden:
- Driva kompetensutveckling inom området för personal
inom socialtjänst och elevhälsa. (Dokumentera antalet
personal som fått kompetensutveckling inom området)
- Driva kompetensutveckling inom området för personal
inom skola och föreningsliv. (Dokumentera antalet
personal som fått kompetensutveckling inom området)
- Arbetet ska koncentreras till de metoder som visat sig
verkningsfulla, genomföras fullt ut och på ett samordnat
sätt. (Dokumentera antalet metoder som visar sig
verkningsfulla)
Utbildningsnämnden:
- Andel personal inom elevhälsan som fått
kompetensutveckling (inom områdena psykisk ohälsa,
skolk, missbruk och kriminalitet bland barn och unga)
tillsammans med socialtjänst. (Driva kompetensutveckling
inom området för personal inom socialtjänst och
elevhälsa tillsammans.)
- Ett förväntansdokument på samverkan elevhälsa och
socialtjänst Lotsen är framtaget av elevhälsan och
socialtjänst tillsammans.
- Förväntansdokumentet är uppdelat i delmål och infört i
Lotsens kvalitetsverktyg. (Förväntansdokumentet
förankras och införs i Lotsens kvalitetsverktyg kopplat till
hur förväntningarna på samarbetet ska verkställas.)

Miljö- och byggnadsnämnden
Mål 1: Synliggöra rättssäkerheten Miljö- och
byggnadsnämnden ska fatta lagenliga beslut.
Etappmål 2017: Andelen laga-kraft-vunna beslut
som helt eller delvis ändrat nämndens beslut ska
högst vara lika stor som för år 2016 Etappmål 2018:
Anpassas till resultatet för år 2017 så att andelen
minskar.
Fokusområde: Lärande
Bakgrund/motivation: Syftet är att handläggningen
och besluten inom Miljö- och byggnadsnämndens
ansvarsområde verkligen följer de författningar och
regler som ska tillämpas. Exempel på laga-kraftvunna beslut: Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
om att en privatperson som skräpat ner på en tomt
får en viss tid på sig att städa upp och förläggs med
vite. Länsstyrelsen beslutar om att personen ska

städa upp men tar bort vite. Detta innebär att Miljöoch byggnadsnämnden har rätt i sak. Detta är
exempel på en ändring av nämndens beslut.
Realism: Är grundläggande för Miljö- och
byggnadsnämndens myndighetsutövning.
Mätbarhet: Alla Miljö- och byggnadsnämndens
beslut inklusive de som fattats på delegation som
överklagas ska bedömas i utifrån utfallet. Såväl de
domar som stödjer besluten och de som helt eller
delvis ändrar besluten ska räknas och ställas i relation
till totalantalet fattade beslut och totalantalet
överklagade beslut. Resultatet jämförs med 2016.

Mål 2: Öka det aktiva deltagandet i
utvecklingsarbetet i kommunerna omfattande arbetet
med översiktsplan, detaljplaner etcetera.
Fokusområde: Boende, kommunikationer, lärande
och besöksmål.
Bakgrund/motivation: Miljö- och
byggnadsnämnden har ett uppdrag att medverka i
kommunernas planering. För att den fysiska
planeringen ska fungera vid sin tillämpning till
exempel vid prövning av bygglov, så är det viktigt att
framtagna detaljplaner är väl formulerade och
utformade. Detta för att prövningsprocessen ska bli
så enkel som möjligt såväl för den sökande som för
prövningsmyndigheten. Miljö- och
byggnadsnämnden ska därför delta tidigt i
planprocesserna och då bidra med sin kunskap.
Realism: Grunderna för denna samverkan finns
redan men kan behöva utvecklas och ges en hög
prioritet. Vid hög arbetsbelastning är det idag svårt
att avsätta tillräckligt med tid.
Mätbarhet: Dokumentation av vilka planer som
samverkats kring och av avsatts tid till. Deltagande i
X möten med X gruppering 2017 jämförs med X
möten och X gruppering 2016.

Mål 3: Öka den välvårdade bebyggelsemiljön

Etappmål 2017: En person ska ha arbetat heltid med
uppdraget att få åtgärdat vanvårdade hus och
fastigheter under 2017.
Fokusområde: Boende och besöksmål
Bakgrund/motivation: Kommunernas

boendemiljöer har i vissa delar ett eftersatt underhåll.
Vissa boendemiljöer har också ett stort kulturellt
bevarandevärde. Tillsynsbehovet är stort.Idag finns
ingen avsatt resurs för att jobba med detta. Det krävs
medel för en tjänst för att kunna genomföra detta
mål. Det går inte att formulera målet med exakt antal
fastigheter som ska åtgärdas under 2017 för att det
normalt tar längre tid en ett år att få ordning på en
fastighet. Exempel: Stadshotellet i Mariestad behöver
åtgärdas. Det ärendet kommer att ta upp emot fem
år att effektuera.
Realism: Arbetet kräver skattefinansiering och
tillgång på kompetent personal. Förslaget är att
begära anslag för personalförstärkning genom en
projektanställning. Det finns också en risk att extra
resurser kan behövas för att finansiera de åtgärder
som kan behöva utföras i form av rivning, underhåll
med mera.
Mätbarhet: Dokumentation av utförda åtgärder och
nedlagd arbetstid på X fastigheter.

Mål 4: God bebyggd miljö och frisk vattenmiljö
Etappmål 2017: Antalet bristfälliga enskilda
avloppsanläggningar ska minska jämfört med 2016
och minst 150 fastigheter ska ha åtgärdat sina
utsläpp.
Fokusområde: Boende, besöksmål
Bakgrund/motivation: Det finns ett stort antal
bristfälliga enskilda avlopp som ger upphov till
utsläpp av gödande, smittfarliga och giftiga ämnen.
Realism: Förutsätter att det finns tillgängliga
personalresurser.
Mätbarhet: Dokumentation av antalet
slutbesiktigade enskilda avloppsanläggningar samt av
de enskilda avlopp som hittat annan lösning för sitt

utsläpp såsom anslutning till kommunalt VA.
Redovisningen sker kommunvis.

Mål 5: Höja kompetensen hos Miljö- och
byggnadsnämnden.
Fokusområde: Lärande
Bakgrund/motivation: Ledamöterna vill känna
större trygghet i att fatta beslut i enskilda ärenden
främst när det gäller myndighetsutövning. För att
öka sin kunskap så vill man göra besök på den plats
ärendet berör och då främst i sådana fall som kan
betraktas som svårbedömda. Man vill också erhålla
mer kunskap i hur dessa ärenden kan hanteras.
Realism: Det måste finnas utrymme för detta arbete
även om det i det korta perspektivet kan innebära
extra kostnader som kan vara svåra att rymma inom
budget.
Mätbarhet: Dokumentation av platsbesök,
studiebesök samt externa och interna utbildningar
för 2017 i jämförelse med 2016.

Tekniska nämnden
Mål 1: Öka säkerheten för den oskyddade
trafikanten. Etappmål 2017: 6 stycken GCMpassager ska färdigställas i MTG-kommunerna. 3
passager i Mariestad, 2 passager i Töreboda och 1
passage i Gullspångs kommun.
Fokusområde: Boende, Besöksmål,
Kommunikationer, Ungdomar
Bakgrund/motivation: Enligt Trafikverket kan upp
till 20 liv räddas årligen i Sverige genom att göra
gång-, cykel- och mopedpassager. (GCM) och
korsningar i tätort säkra. En GCM-passage räknas
som säker om hastigheten är högst 30 km/tim hos
85 procent av all trafik som går över passagen. Syftet
är att successivt öka säkerheten för den oskyddade
trafikanten inom MTG-kommunerna. Målet kan ses
som flerårigt. Aktivitet: Verksamhet teknik får i
uppdrag att åtgärda ett antal utpekade s.k. GCMpassager. Förslagsvis åtgärdas 3 passager i Mariestad,
2 passager i Töreboda och 1 passage i Gullspångs

kommun. Kostanden ska tas ur respektive kommuns
investeringsanslag för trafiksäkerhetshöjande
åtgärder.
Realism: Ja, behov av åtgärder bör kunna hanteras
inom MTG-kommunernas årliga investeringsbudget
för gatuinvesteringar/trafiksäkerhet.
Mätbarhet:. Redovisning av färdigställda GCMpassager i bokslut för år 2017.

Mål 2: Öka upplevelsen av trygghet i hos invånarna
genom att identifiera och åtgärda otrygga platser i
kommunen.
Fokusområde: Boende, Kommunikationer,
Ungdomar och Besöksmål
Bakgrund/motivation: Inom MTG-kommunerna
finns det fortfarande platser, sträckor och områden
som upplevs som otrygga för invånarna. En vanlig
orsak är att platserna inte har tillräckligt eller felaktig
belysning. Åtgärder behöver ske för att öka
säkerheten. I detta mål ingår även kommunernas
arbete med att öka tillgängligheten i det offentliga
rummet. Verksamhet teknik får i uppdrag att
tillsammans med t.ex. det gemensamma
Brottsförebygganderådet för MTG-kommunerna
identifiera ett antal utpekade och upplevda otrygga
platser. Minst en plats per kommun ska åtgärdas
under år 2017.
Realism: Målet bedöms som realistiskt. Kostnaden
ska tas ur respektive kommuns investeringsanslag för
gatu- och parkverksamheten.
Mätbarhet: Redovisning av genomförda åtgärder i
årsbokslut 2017.

Mål 3: Minska miljöpåverkan från avlopp i områden
där det är kommunens ansvar att lösa vatten och
avlopp (s.k. § 6-områden). Etappmål 2017: Tekniska
nämnden ska i samverkan med någon av MTGkommunerna ha påbörjat införliva ett s.k. § 6 område
i denna kommuns verksamhetsområde för vatten
och avlopp.
Fokusområde: Boende, besöksmål

Bakgrund/motivation: Förslag till plan för VAverksamheten på landsbygden i de tre kommunerna
finns framtagen. I planen pekas ett antal områden ut
där det är kommunens ansvar att ta hand om
avloppsvattnet från boende och verksamhet, s.k. § 6områden. Med utgångspunkt från förslag till VAplanen behöver kommunerna besluta vilka områden
som ska åtgärdas. Verksamhet teknik ska i
samverkan med någon av MTG-kommunerna och
införliva ett s.k. § 6-område i denna kommunens
verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Kostanden ska täckas genom anslutningsavgifter
samt ev. denna kommuns investeringsanslag för
ändamålet.
Realism: För att nå målet krävs att någon av MTGkommunerna att utöka sitt verksamhetsområde samt
att VA-taxan anpassas till de nivåer som krävs för att
få täckning av de kostnader som ska hanteras genom
s.k. anslutningsavgift. Beslutet om att bilda ett
verksamhetsområde redovisas senast i samband med
årsbokslutet 2017.
Mätbarhet: För att nå målet ska beslut om
verksamhetsområde har tagits i den aktuella
kommunens kommunfullmäktige.

Mål 4: Kommunerna ska minska energianvändningen i sina egenägda fastigheter med 1,5 %
per år.
Fokusområde: Boende, besöksmål och lärande
Bakgrund/motivation: De tre MTG-kommunerna
arbetar löpande med att förbättra miljön i de
egenägda fastigheterna och för att sänka energiförbrukningen. Verksamhet teknik får i uppdrag att
genomföra beställda investeringar med energibesparande effekt (ex. s.k. EPC-åtgärder) i de tre
kommunerna. Tillsammans med brukarna/
hyresgästerna kan även beteendepåverkande
utbildning genomföras.
Realism: Ja, det finns flera större
reinvesteringsprojekt som innehåller stor del av
energibesparande åtgärder i samtliga tre
kommunerna. Arbetena sker företrädesvis i
skolbyggnader.

Mätbarhet: Mariestad: Mätning genom
graddagskorrigerade värden för uppvärmning
(fjärrvärme). Töreboda och Gullspång.
Uppföljningsform utreds.

Mål 5: Mer attraktiva badplatser
Fokusområde: Boende, Kommunikationer,
Ungdomar och Besöksmål
Bakgrund/motivation: För de tre MTGkommunerna är en profilering mot besöksnäring,
hållbarhet och rekreation tydliga inslag.
Inom kommunerna finns allmänna badplatser.
Idag saknas en övergripande kvalitetsbeskrivning och
skötselplan för dessa badplatser. För att höja
kvaliteten i kommunernas leverans av goda
badplatser bör det upprättas skötselplaner m.m. Om
det finns särskilda förutsättningarför någon/några
utvalda badplatser så ska det prövas att inordna i
lämpligt nationellt kvalitetssystem för badplatser.
Realism: Utredningspengar behöver fördelas för att
inventera aktuella badplatser. För att nå målet krävs
en resurs som idag finansieras inom ramen för
kommunledningskontorets strategiska
utvecklingsarbete.
Mätbarhet: Redovisade och beslutade skötselplaner
för utvalda badplatser senast vid årsbokslut 2017.

