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Inarbetade strategiska utvecklingsuppdrag fastställda i beslut om
budget 2019 med plan för 2020-2022 den 19 juni
I samband med kommunfullmäktiges beslut i juni om budget 2019 med för
2020-2022 gavs strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna, dessa har
inarbetas i nämndernas internbudgetar och förvaltningarnas verksamhetsplaner.
Nedan följer en förteckning av de strategiska utvecklingsuppdrag som gavs av
kommunfullmäktige den 19 juni i samband med beslut om budget (KF 201806-19 § 180).
Kommungemensamma utvecklingsuppdrag





Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata
digitaliseringens möjligheter.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta
etableringstiden för nyanlända.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala
skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.
Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av vilket stöd
som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på
digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser. En
fördjupad analys ska speciellt göras för utbildningssektorn utifrån
komplexiteten i att rektor äger sin inre organisation. En redovisning ska
lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.
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Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att förbättra
elevernas kunskapsresultat, öka måluppfyllelsen och öka likvärdigheten
mellan och inom skolor.
Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att minska tiden på
språkintroduktion, utifrån varje individs förutsättningar, så att eleverna så
snart som möjligt går vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.
Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att motverka
konsekvenserna för barn som lever i familjer med ekonomisk utsatthet.
Bildningsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att förbättra alla elevers elevoch studieresultat inom gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.
Bildningsnämnden uppdras att säkerställa att de verksamhetsspecifika
nämndmålen inom kommunal vuxenutbildning är uppföljningsbara med goda
möjligheter att mäta elev- och studieresultat.
Bildningsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att minska tiden på
språkintroduktion, utifrån varje individs förutsättningar, så att eleverna så
snart som möjligt går vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.
(Bildningsnämnd och Arbetsmarknadsnämnd).
Bildningsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att motverka ekonomisk
utsatthet i barnfamiljer. (Bildningsnämnd och Arbetsmarknadsnämnd)
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Bildningsnämnden uppdras att identifiera och genomföra insatser för att
minska andelen med ekonomiskt bistånd efter avslutad etablering.
(Arbetsmarknadsnämnd)
Bildningsnämnden uppdras att identifiera och genomföra insatser för att
halvera etableringstiden för nyanlända gällande inträde på arbetsmarknaden.
(Arbetsmarknadsnämnd)
Socialnämnden (social- och omsorgsnämnden) uppdras att vidta åtgärder för
att motverka konsekvenserna för barn som lever i familjer med ekonomisk
utsatthet.
Socialnämnden (social- och omsorgsnämnden) uppdras att vidta åtgärder för
att minska andelen med långvarigt biståndsbehov. (Arbetsmarknadsnämnd)
Socialnämnden (social- och omsorgsnämnden) uppdras att vidta åtgärder för
minska andelen med ekonomiskt bistånd efter avslutad etablering.
(Arbetsmarknadsnämnd)
Socialnämnden (social- och omsorgsnämnden) uppdras att vidta åtgärder för
att korta utrednings- och handläggningstiderna i myndighetsutövningen.
Socialnämnden (social- och omsorgsnämnden) uppdras att vidta åtgärder för
att korta väntetiden från ansökningsdatum till insats.
Omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) uppdras att vidta åtgärder
för att korta väntetiden från ansökningsdatum till insats.
Omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) uppdras att vidta åtgärder
för att öka måluppfyllelsen och minska kvalitets- och resultatskillnader på
verksamhets- och enhetsnivå.
Äldrenämnden uppdras att analysera kostnaderna inom äldreomsorgen för att
till budgetarbetet återkomma till kommunstyrelsen med en bedömning om
framtida kostnadsutveckling.
Äldrenämnden uppdras att vidta åtgärder för att öka måluppfyllelsen och
minska kvalitets- och resultatskillnader på verksamhets- och enhetsnivå.
Kultur- och fritidsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att möta efterfrågan
och öka nyttjandegraden av lokaler, anläggningar och arenor.
Kommunstyrelsen uppdras att vidta åtgärder för att tillhandahålla metodstöd
för kompetensförsörjning.
Kommunstyrelsen uppdras att vidta åtgärder för att minska sjukskrivningen av
anställda.
Kommunstyrelsen uppdras att vidta åtgärder för att öka förutsättningar för ett
hållbart professionellt chefskap.
Utförarnämnden (kommunstyrelsen) uppdras vidta åtgärder för att öka
måluppfyllelsen och minska kvalitets- och resultatskillnader mellan enheter
inom äldreomsorg och LSS Funktionsstöd.
Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden),
socialnämnden och omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) med
barn- och ungdomsnämnden som samordningsansvarig får i uppdrag att ta
fram en sammanställning och förslag till hantering av kommunens samlade
insatser för personer med särskilda behov. En redovisning ska lämnas till
kommunstyrelsen senast i oktober 2018.
Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden (social- och
omsorgsnämnden) överförmyndarnämnden, barn- och ungdomsnämnden,
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bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden) och kultur-och fritidsnämnden
med kommunstyrelsen som samordningsansvarig får i uppdrag säkerställa och
rapportera insatserna avseende etablering av nyanlända, flyktingar samt
ensamkommande barn. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen
senast i oktober 2018.
Kommundirektören får i uppdrag att redovisa och analysera hur
verksamheternas personal- och kompetensbehov påverkas utifrån de
utmaningar som nämnderna beskriver i personal- och
kompetensförsörjningsplanen. En redovisning ska lämnas till
kommunstyrelsen senast i oktober 2018.
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