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Bakgrund
Fullmäktige antog 2014-12-15, § 90 och 91, styrdokument för både den
verksamhetsmässiga och den ekonomiska målstyrningsprocessen 2015-2019.
I dokumentet Målstyrningsprocess – verksamhetsmässig styrning 2015-2019 ingår
kommunens vision, grundläggande principer och kommunens gemensamma
målområden samt metod för målstyrningsprocessen, från vision till verksamhetsmål.
Politiken har utifrån vision, principer och gemensamma målområden arbetat med att
bryta ner och prioritera mål för nämndens verksamhetsområden. Arbetet med att ta
fram prioriterade mål har skett i samverkan med tjänstepersoner vilka har haft i
uppdrag att samordna och bistå i arbetet.

Syfte och målsättning
Målstyrningsprocessen syftar till att påverka hela organisationen mot ett önskat
resultat. I styrprocessen ingår både den ekonomiska styrningen och styrning av det
verksamhetsmässiga resultatet.
Syftet med kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål är att påverka
nämndens verksamhetsområden mot önskat resultat.

Målstyrningsprocessen
Bilden nedan visar den aktuella målstyrningsprocessen vilken innefattar besluts- och
uppföljningsprocesserna under perioden, genom strategiska mål samt per budgetår
genom budget- och verksamhetsmål.
Strategiska mål

Kommunfullmäktige

Vision med fyra principer
Gemensamma målområden

Politiken
VAD?

Styrelse/nämnd

Nämndens prioriterade mål
Nämndens prioriterade mål
Prioriterade mål

SMARTa
mål
Budgetplan

Budgetmål
Budgetmål
Budgetmål
Månadsuppföljning
Delårsrapport
Årsredovisning

SMARTa
mål
Verksamhet
HUR?

Budgetår
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Verksamhetsplan

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål
Verksamhetsmål

Aktiviteter
Aktiviteter
Aktiviteter
Aktiviteter

Verksamhetsområden
Prioriterade mål ska utifrån fastställd process beslutas för varje verksamhetsområde
att gälla för perioden, 2016-2019. Varje prioriterat mål ska vara tydligt, övergripande
och återge det önskade resultatet.
Följande verksamhetsområden finns inom Kultur- och utbildningsnämnden:




Kultur och fritid
Pedagogisk verksamhet
Stödverksamheter

Prioriterade mål 2016-2019
De prioriterade målen genomsyras av kommunens gemensamma målområden;
medborgare, miljö samt jämställdhet och jämlikhet. Nämnden har för varje
verksamhetsområde beslutat följande prioriterade mål för perioden 2016-2019.
Efter det prioriterade målet följer en målnedbrytning vilken förtydligar den politiska
viljan med verksamhetsområdets mål.

Pedagogisk verksamhet
Prioriterat mål:
Alla barn och elever ska erhålla goda kunskaper, verksamheten ska hålla en god
kvalitet och verksamheterna ska genomsyras av glädje och ett lustfyllt lärande.
Målnedbrytning
 Alla elever ska nå kunskapsmålen
 Verksamheterna ska verka för att strävansmålen uppfylls
 Elever/barn ska ha inflytande över sitt lärande
 Systematiskt kvalitetsarbete ska ske på alla nivåer
 Alla ska uppleva glädje och lust i verksamheterna. Ett accepterande klimat ska
råda, mobbning får inte förekomma och kulturell och interkulturell förståelse
ska genomsyra all verksamhet
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Kultur och Fritid
Prioriterat mål:
Ett rikt, tillgängligt och attraktivt kultur- och fritidsutbud ska finnas för boende och
besökare i alla åldrar.
Målnedbrytning
 Verksamheterna ska ha medborgaren i fokus
 Utbudet ska möta medborgarnas behov
 Deltagare ska ha inflytande över utbudet samt känna glädje vid deltagande
 Verksamheterna ska vara tillgängliga för individer med funktionshinder, ha
funktionella öppettider, erbjuda digitala tjänster och lämna korrekt information
och marknadsföring
 Ett kulturellt och interkulturellt förhållningssätt ska råda och mobbning
accepteras inte
 Ett systematiskt kvalitets- och uppföljningsarbete ska råda

Stödverksamheter
Prioriterat mål:
Verksamheterna ska beakta individuella behov samt verka för att en positiv
miljöpåverkan genereras genom medvetna klimat- och miljöval
Målnedbrytning
 Stödfunktionerna ska vara tydliga, tillgängliga och aktivt verka med ett
ansvarsfullt engagemang i kommunen
 Verksamheter som tillagar mat ska tillhandahålla näringsrik och välsmakande
måltider som motsvara både äldre och yngres behov
 Vid inskaffande av varor ska så låg miljöpåverkan som möjligt uppkomma
 Ett systematiskt kvalitets- och uppföljningsarbete ska råda

Uppföljning
Uppföljning av prioriterade mål sker genom fastställda budgetmål i årsredovisningen
samt i budgetprocessen.
Budgetmål fastställs i budgetprocessen utifrån beslutade prioriterade mål.
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