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Tjänsteskrivelse
Utbildningsförvaltningen
Åsa Carlsson

2019-03-25

Dnr BIN 2019-230

Bildningsnämnden

Uppdrag avseende översyn av bildningsnämndens mål
2019-2022
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett
förslag på reviderade mål för nämndens verksamheter.
2. Uppdraget återrapporteras till bildningsnämnden senast i september 2019.
Ärende
För att bildningsnämnden ska kunna ha möjlighet att följa upp samt utveckla
sin verksamhet är det av yttersta vikt att nämnden har en transparent och tydlig
målkedja. Det är samtidigt viktigt att nämndens mål erbjuder goda
förutsättningar att följas upp på olika nivåer i verksamheten.
Mot bakgrund av ovanstående ser utbildningsförvaltningen ett behov av att se
över bildningsnämndens samtliga mål för gymnasie- och gymnasiesärskolan
samt vuxenutbildningen.
Bildningsnämnden kommer i oktober 2019 att anta internbudget för år 2020. I
samband med detta antar nämnden även reviderade mål för verksamheterna.
Bildningsnämnden föreslås ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att till
nämndens sammanträde i september återkomma med föreslagna reviderade mål
för nämndens verksamhet där både hänsyn tas till nationella, kommunala och
skolenhetsspecifika mål för skolan. I detta arbete ingår även att säkerställa att
målen anpassas till Linköpings kommuns reviderade modell för mål- och
verksamhetsstyrning.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i januari 2018, § 10, en modell för mål- och
verksamhetsstyrning i Linköpings kommun. Modellen för mål- och
verksamhetsstyrning ska se till att det finns en tydlig koppling mellan de
kommunövergripande målen som fastställs i kommunfullmäktige, nämndmål
och de aktiviteter som genomförs i verksamheten.

Modellen innebär att nämnderna formulerar mätbara mål inom de fem olika
målområdena samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare
som är anpassade till nämndens verksamhet. Samtliga nämndmål följs upp
genom indikatorer som utgör ett underlag för att värdera måluppfyllelsen. Alla
indikatorer ska ha ett målvärde som visar vilket resultat som ska uppnås under
perioden.
Bildningsnämndens mål
Nuvarande mål för bildningsnämnden togs fram i början av föregående
mandatperiod där mindre justeringar av målformuleringar och indikatorer har
gjorts under de senaste fyra åren. Anpassningar av målen har gjorts i viss
utsträckning för att dessa ska passa in i Linköpings kommun reviderade modell
för mål- och verksamhetsstyrning.
Skolan styrs av både nationella och kommunala mål. I skolans författningar
pekas en rad olika målområden ut. Det är sedan bildningsnämndens ansvar att
se till att dessa följs. Detta ansvar innebär bland annat att följa upp, utvärdera
och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan
uppfyllas.
På samma sätt som att bildningsnämnden har det övergripande
huvudmannaansvaret för skolan har rektor ett ansvar att kontinuerligt följa upp,
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analysera och utveckla sin verksamhet. I detta arbete innefattas att följa upp de
nationella målen för skolan. Rektor har
också ett ansvar att följa upp kommunala
mål för skolan.
Bildningsnämndens mål för
verksamheten bör vara en prioritering
bland de nationella målen för skolan
utifrån lokala förutsättningar. Detta för
att målkedjan ska fungera väl utifrån
både de nationella och kommunala mål,
såväl som skolenhetens egna mål.

Nationella
mål för
skolan

Kommunala
mål för
skolan

Förutom att de kommunala målen
behöver vara en prioritering bland de
nationella målen så behöver nämndens
mål även vara nedbrytbara för
verksamheten, för att hela målkedjan ska
länkas samman.

Skolenhetens

mål

Uppdrag avseende översyn av bildningsnämndens mål 2019-2022
För att bildningsnämnden ska kunna ha möjlighet att följa upp samt utveckla
sin verksamhet är det av yttersta vikt att nämnden har en transparent och tydlig
målkedja. Det är samtidigt viktigt att nämndens mål erbjuder goda
förutsättningar att följas upp på olika nivåer i verksamheten.
Mot bakgrund av ovanstående ser utbildningsförvaltningen ett behov av att se
över bildningsnämndens samtliga mål för gymnasie- och gymnasiesärskolan
samt vuxenutbildningen.
Bildningsnämnden kommer i oktober 2019 att anta internbudget för år 2020. I
samband med detta antar nämnden även reviderade mål för verksamheterna.
Bildningsnämnden föreslås ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att till
nämndens sammanträde i september återkomma med förslagna reviderade mål
för nämndens verksamhet där både hänsyn tas till nationella, kommunala och
skolenhetsspecifika mål för skolan. I detta arbete ingår även att säkerställa att
målen anpassas till Linköpings kommuns reviderade modell för mål- och
verksamhetsstyrning. Arbetet föreslås genomföras utifrån nedanstående plan.
Projektägare

Bildningsnämnden

Projektägarombud

Skolchef gymnasie- och vuxenutbildning

Projektledare

Sakkunniga
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Politisk referensgrupp

Bildningsnämndens presidium

Referensgrupper

Enhetschefer
Rektorer gymnasieskolan/vuxenutbildningen

Utredningstid

Kontinuerlig avstämning med bildningsnämndens
presidium samt med ledningsgruppen för gymnasie- och
vuxenutbildningen
Förslag presenteras vid bildningsnämndens sammanträde
den 26 september 2019.
Målen antas i samband med beslut om internbudget för
2020 vid bildningsnämndens sammanträde den 17 oktober
2019.

Kommunala mål
I Allians för Linköpings budget för 2019 anges följande mål:
Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
Hög egenförsörjningsgrad
God och hållbar kompetensförsörjning
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har skett den X april 2019.

Utbildningsförvaltningen

Anne Hallberg

Åsa Ridne

