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Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden
kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30
i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande ärenden:
Ärende

Anteckningar

1.

Val av justerare
Dnr 3883

Fredrik Karlsson, omedelbar
justering.

2.

Utbildningsnämndens mål 2017
Dnr 2016-000113

BU – reviderade mål för
utbildningsnämnden 2017

Maria Malmberg (C)

Lina Oskarsson

Ordförande

Förvaltningssekreterare

Kallade är: Ordinarie ledamöter
Till övriga för kännedom

2017-års politiska mål
Område: Näringsliv och arbetsmarknad
Inriktning: Företagsklimat
Antagna KF-mål

Nämndmål 2017

KF-mål 2017-2019:

Kommunstyrelsen:

Företagsklimatet skall vara så gott
att etablerade företag stannar kvar
och utvecklas och att nya företag
finner det fördelaktigt att etablera
sig här



Kommunen ska ha ett gott företagsklimat

Område: Näringsliv och arbetsmarknad
Inriktning: Kompetens
Antagna KF-mål

Nämndmål 2017

KF-mål 2017-2019:

Kommunstyrelsen, socialnämnden & utbildningsnämnden

Kommuninvånare ska ha goda
möjligheter att utvecklas genom
arbete och utbildning



Alla kommuninvånare ska ha jämlika möjligheter till sysselsättning och
utbildning

Kommunstyrelsen: Aktivt arbete för integration och jämlikhet. Alla människor har
lika värde, alla trivs i kommunen och bidrar till kommunens framtida utveckling. Ta
vara på alla kommuninvånares resurser. Genom sysselsättning och utbildning ökar vi
möjligheter för alla att få jobb. Arbetsmodeller för integration. Skapa tillväxt genom
god integration av nyanlända flyktingar. Nyanlända och nyinflyttade ska stanna kvar
i kommunen, vilket är en stor möjlighet för kommunen att skapa tillväxt på sikt. En
förutsättning är att vi klarar av en bra integration.
Socialnämnden: Samordnat stöd för ensamkommande barn med långsiktiga
helhetslösningar för bra boende, fritid och skolgång. Minskad psykisk ohälsa.
Metodutveckling i verksamheterna för nya sätt att få in personer (ex.vis studenter
och praktikanter) som kan bli vår personal i framtiden.
Utbildningsnämnden: Vuxenutbildningens programutbud ska tillgodose
kommuninvånarnas behov. Metodutveckling i verksamheterna för nya sätt att få in
personer (ex.vis studenter och praktikanter) som kan bli vår personal i framtiden.
Rekryteringsutbildning.

Forts. KF-mål 2017-2019:

Kommunstyrelsen:

Kommuninvånare ska ha goda
möjligheter att utvecklas genom
arbete och utbildning



Samverkan med företag om personal- och kompetensförsörjning



Marknadsföra samt erbjuda utbildningar efter behov

Utbildningsnämnden:


Marknadsföra lokalt och regionalt utbud för vuxenutbildning



Ökad samverkan mellan skola och arbetsliv

Beskrivning av inriktning: Prao i grundskolan, besök av/hos arbetstagare

Område: Näringsliv och arbetsmarknad
Inriktning: Infrastruktur
Antagna KF-mål

Nämndmål 2017

KF-mål 2017-2019:

Kommunstyrelsen:

Det ska vara möjligt för
kommuninvånare, företagare och
besökare att nå service och arbete
inom kommunen och regionen



Planera för ytterligare en gång- och cykelväg till Nossebro



Fler möjligheter att resa inom kommunen

Område: Boende och befolkning
Inriktning: Boende
Antagna KF-mål

Nämndmål 2017

KF-mål 2017-2019:

Kommunstyrelsen:

Attraktiv kommun med bra boende
och trygga miljöer



Minst 50 nya bostäder skall färdigställas



Planera för byggnation av ytterligare minst 15 nya lägenheter under
2018



Engagera minst en privat aktör för bostadsbyggnation (flerbostadshus)

Utbildningsnämnden:


Trygg utemiljö kring förskolor och skolor

Socialnämnden:


Trygghet genom ny teknik, bra boende och gott bemötande

Beskrivning av inriktning: Inriktning alla verksamheter inom socialnämndens
verksamhetsområde. Kommunens boenden för äldre, funktionshindrade och
ungdomar där service och trygghet sätts i fokus. Trevliga utemiljöer kring boenden.

Forts. KF-mål:

Bygg- och miljönämnden:

Attraktiv kommun med bra boende
och trygga miljöer



God service med snabb och effektiv handläggning

Beskrivning av inriktning: Bygg- och miljönämndens verksamheter hanterar många
ärenden och ansökningar från företagen och kommuninvånarna. En förutsättning för
effektiv handläggning är att ärendena har de underlag som krävs för ett beslut.
Nämnden vill kunna ge en god, snabb och säker service.

Område: Boende och befolkning
Inriktning: Ungdomar
Antagna KF-mål

Nämndmål 2017

KF-mål 2017-2019:

Kommunstyrelsen:

Ungdomar ska trivas och må bra i
kommunen



Ungdomar utvecklar nya mötesplatser i samråd med kommunen

Utvecklingsarbetet leds och redovisas av KS. Med anledning av det har övriga
nämnder inte tagit fram politiska mål för detta område, men kommer ändå att vara
aktiva deltagare i att nå målet och redovisar större insatserna inom området i
delårsrapporter och årsredovisning.

Forts. KF-mål 2017-2019:
Ungdomar ska trivas och må bra i
kommunen

Utbildningsnämnden:


Förebygga social problematik genom samverkan mellan skola,
socialtjänst och andra samverkanspartners

Beskrivning av inriktning: Aktivt arbete i Gradus-gruppen för förebyggande och tidiga
insatser. Samverkan med gemensamt förhållningssätt och inriktning och god
kännedom om varandras uppdrag.



God fysisk och psykisk hälsa hos ungdomar



Utmanande undervisning som ger studiemotivation och leder till goda
resultat i grundskolan



Fler elever som fullföljer gymnasiestudier

Beskrivning av inriktning: Aktiv samverkan med gymnasieskolor som syftar till att
eleverna ska fullfölja gymnasieutbildningen. Uppföljning av elevernas skolgång på
gymnasiet. Metoder för att bibehålla god hälsa och studiemotivation hos
gymnasieelever. Insatser som uppmärksammar tidiga signaler på avhopp.

Socialnämnden:


Förebygga social problematik genom samverkan mellan socialtjänst,
skola och andra samverkanspartners

Beskrivning av inriktning: Aktivt arbete för förebyggande och tidiga insatser.
Samverkan med gemensamt förhållningssätt och inriktning samt god kännedom om
varandras uppdrag. Se över möjligheter att skapa en familjecentral.


God fysisk och psykisk hälsa hos ungdomar

Område: Finans
KF-mål 2017
God ekonomisk hushållning
Beskrivning: Nämnderna ska uppnå
budget i balans. Nämnderna ska
hantera beslutade budgetmedel på ett
sätt som möjliggör nytta för
kommuninvånarna utifrån de uppdrag
som kommunfullmäktige delegerat till
nämnderna.

Nämndmål 2017
Kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden
utbildningsnämnden och socialnämnden:


Budget i balans

/161102 kvalitetsutvecklare Susanne Bard

