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Syfte
Denna handlingsplan är till för att ge stöd samt för att få
enhetlighet och ett mer kvalitetssäkrat arbete med
folkhälsostrategin samt tillgänglighets- och miljömålsarbetet i
kommunens olika verksamheter.
Omfattning
Gäller för alla sektorer och verksamheter i Mariestads
kommun. Respektive nämnds sektor/verksamhet arbetar med
de områden som är relevanta för dem.
Ansvarsfördelning
Ansvarig för ifyllnad av handlingsplanen är respektive
sektorsansvarig/verksamhetsansvarig. Ansvarig för revidering
av mallen för handlingsplanen är sektor Lednings kvalitetsoch hållbarhetsenhet.
Instruktion för ifyllnad
Handlingsplanen består av de tre delarna folkhälsostrategi-,
tillgänglighet och miljömålsarbete. Varje del utgår ifrån
Mariestads Vision 2030 och dess byggstenar, samt av
kommunen antagna styrdokument inom områdena folkhälsa,
tillgänglighet och miljömål.
Handlingsplan:
Målområde: Målen tillhör olika områden. Er verksamhet kan
vara berörd av ett eller flera.
Mål: Antaget mål som gäller övergripande i kommunen.
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Indikator: Hur ni följer upp er åtgärd.
Åtgärder: Sektorn/verksamheten arbetar fram åtgärder för att
bidra till måluppfyllnaden.
Kostnader: Avser kostnader och/eller personella resurser.
Ansvarig: Avser ansvarig för respektive åtgärd.
Tidplan åtgärd: När åtgärden ska vara klar.
Uppföljning av handlingsplan:
Målområde och mål: Från handlingsplan.
Resultat på indikator: Resultatet av åtgärden.
Uppföljning av målet: Hur blev det? Vilka åtgärder utfördes?
Analys: Viktigt! Varför blev resultatet som det blev.
Utvecklingsområde: Här beskriver ni hur ni kan arbeta vidare
inom områdena folkhälsa, tillgänglighet och miljömål.
Uppföljning av handlingsplanen ska lämnas in till kvalitet- och
hållbarhetsenheten i december, i samband med övrig
information till årsredovisningen.
Kontakta gärna kommunens kvalitetschef, folkhälsoplanerare,
tillgänglighetssamordnare eller miljöstrateg om ni vill ha hjälp.
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Tillgänglighet - inledning
Demokrati förutsätter att alla deltar i samhällslivet. Det är således vårt gemensamma ansvar att skapa ett samhälle för alla. Kommunen
ska vara ett föredöme med att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor, vilket bland
annat innebär fullgod tillgänglighet till allmänna platser och allmän information, att förebygga och bekämpa diskriminering, samt att
skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

Text anpassad till sektorn/verksamheten skrivs här

Byggsten: Internationellt modellområde
Fokusområde: Fyll i aktuellt fokusområde
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