EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN

EMMABODA
VÅR FRAMTID

VISION, UTVECKLINGSOMRÅDEN
OCH MÅLOMRÅDEN 2015-2018
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DOKUM

MENTET:
Hösten 2014 påbörjade kommunstyrelsen arbetet med med vision och mål inför mandatperioden 2015-2018. Detta resulterade i Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-24 §
39
Sedan har kommunens ledningsgrupp i samverkan med andra verksamhetsansvariga
tagit fram förslag till målområden som i sin tur har diskuterats med ordförande och
vice ordförande i kommunstyrelsen.
Efter beslut i kommunstyrelsen ska ansvarig verksamhet inom varje målområde ta
fram handlingsplaner för fortsatt arbete.
Ett måldokument är ett levande dokument som ska ses över varje år, det ska följa budget för att harmonisera mål/åtaganden med medel.
För ett effektivt målarbete bör det ingå i ett gemensamt årshjul med de regelbundet
återkommande mätningar och beslut som tas övergripande men även inom förvaltningar, bolag och förbund som påverkar kommunen i sin helhet.
Emmaboda kommun har valt Sveriges Kommuner- och Landstings (SKL) metod
KommunensKvalitet i Korthet (KKiK) som sitt övergripande verktyg för att kvalitets
mäta sina verksamheter. Resultatet från KKiK ska användas i målarbetet för att skapa
resultat- och kvalitetsförbättringar bland kommunens verksamheter. Vid analys,
återkopplingar och åtgärder utifrån KKiK-resultatet ska i möjligaste mån även andra
mätmetoder som Emmaboda deltar i tas hänsyn till i mål- och förbättringsarbetet.
Resultaten ska vara en del av Emmaboda kommuns gemensamma årshjul där även
budgetprocessen ingår. Det kan exempelvis vara resultatet av den LUPP- undersökning, lokal uppföljning av ungdomspolitiken vi deltar i vart tredje år.
För att Emmaboda kommun ska vara en attraktiv kommun är miljöarbete en viktig
del. Miljön påverkar alla och kommunen ska arbeta för att vara en klimatsmart kommun där naturtillgångarna brukas hållbart och samhälsutvecklingen ger en hälsosam
livsmiljö.
Att arbeta med målarbetet på ett kommunkoncernöverskridande sätt med gemensamma åtaganden skall gynna Emmaboda kommun och våra nuvarande, kommande
innevånare samt näringslivet m fl.
Naturligtvis kommer som alltid ett nytt arbetssätt att ta tid innan det fullt ut fungerar
men avsikten är just att med vision – utvecklingsområden- målområden – åtaganden
enklare nå ut till samtliga medarbetare med effekten att alla vet vart vi strävar mot och
att alla måste bidra till att nå våra mål.
Detta skapar förhoppningsvis en än större delaktighet än vi har idag med goda resultat
som följd.
Uppföljning av åtagandena skall ske vid delårsbokslut och vid bokslut samt under hand
av KS. Mot ovanstående bakgrund beslutade kommunstyrelsen:
att anta målområden och åtagande enligt bilaga daterad 2015-10-20 att börja gälla
omedelbart
att respektive aktivitet inom målområdena kompletteras med budgeterad kostnad där
så är möjligt.

• A: Emmaboda kommun
som attraktiv knutpunkt
och mötesplats.

• D: Sysselsättning,
integration, jämlikhet,
jämställdhet och mångfald.

• B: Näringslivsfrämjande
aktiviteter – stöd och
service till företag.

• E: Infrastruktur –
förutsättningar för att bo
och verka i hela
kommunen.

UTVECKLING

•C: Boende, fritid, kultur
och miljö.
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• A: EMMABODA KOMMUN
SOM ATTRAKTIV KNUTPUNKT OCH MÖTESPLATS.

A1-Målområde: Utveckla stationsområdet i Emmaboda
Berörd Förvaltning
/Bolag

Åtagande

Tekniska kontoret i
Ny detaljplan
samverkan med Bildningsförvaltning, Energibolaget, EBA m fl
Tekniska kontoret
Inköp av mark från
trafikverket

Ansvarig

Tidplan

Bygg- och miljönämden

2016

Teknik och fritidsnämnden

2016

Tekniska kontoret i
samverkan med Bildningsförvaltning

1 - Tunnel, avkortning
2 - pendelparkering,
grönområde södra
sidan

Teknik – och fritidsnämnden

1 – 2017

Tekniska kontoret i
samverkan med Bildningsförv, KLK-Informationsavd,
Bildningsförvaltningen/
Kulturavdelningen

Parkanläggning vid
stenkällaren

Teknik och fritidsnämnden

2016

Konstnärlig utsmyckning, *utställningsmontrar

Bildningsnämnden

2016

2 - 2016

A2-Målområde: Utvecklad huvudbiblioteksfunktion i Emmaboda
Berörd Förvaltning
/Bolag

Åtagande

Ansvarig

Bibliotek
Bildningskontoret
kulturavdelningen

Redan tillsatt projektgrupp för huvudbibliotekets lokaler och
funktioner i Folkets
hus slutredovisar sitt
arbete.
Arbetet fortsätter efter
beslut/förslag från KS

Teknik- och fritidsnämnden/
Bildningsnämnden

Tidplan

• B: NÄRINGSLIVSFRÄMJANDE
AKTIVITETER – STÖD OCH
SERVICE TILL FÖRETAG.

B1-Målområde: Stimulera företagande
Berörd Förvaltning
/Bolag

Åtagande

Kommunledningskon- Handlingsplan för
toret
näringslivsutveckling
EMFAB
2016-2020
Tekniska kontoret

Ansvarig

Tidplan

Kommunstyrelsen

2016 1:a kvartalet

Kommunledningskontoret
EMFAB
Tekniska kontoret
EBA

Särskild satsning för att Kommunstyrelsen
locka företag att etablera sig i centrum.
En strategi tas fram.

2016

Samtliga förvaltningar
och bolag

Ta fram en handlings- Kommunstyrelsen
plan för förbättrad
service och kvalitet för
näringslivet

2016

Kommunledningskon- Uppdatera företagstoret
policyn (för de komSamtliga kommunala
munala bolagen)
bolagen

Kommunstyrelsen

2016-2:a kvartalet

• C: BOENDE, FRITID,
KULTUR OCH MILJÖ.

C1 Målområde: Skapa intressanta boendemiljöer
Berörd Förvaltning
/Bolag

Åtagande

Ansvarig

Tidplan

EBA
Bygg- och miljöavd.

Förtäta boendemiljöer- EBA
na i centrum

Socialförvaltningen
EBA
Tekniska kontoret

Utveckla kvalitet och
attraktiva miljöer för
äldreboenden

Socialnämnden

Löpande

EBA
Bygg- och miljöavd.

Utveckla förslag på
attraktiva bostäder i
Emmaboda kommun

Kommunstyrelsen/
EBA
Grupp bör tillsättas

2016

2018

C2 Målområde: Utveckla Boda Glasbruk till ett starkare besöksmål
Berörd Förvaltning
/Bolag

Åtagande

Kommunledningskon- Upprätta näringstoret
livsstrategi för Boda
EMFAB
Glasbruk
Tekniska kontoret

Ansvarig

Tidplan

Kommunstyrelsen

2016

Bildningsförvaltningen The Glass Factory ska Bildningsnämnden
ha fått regionalt ansvar
för glas 2016

2016

Bildning med flera

2016

Färdigställa en framBildningsnämnden
tidsinriktad museiplan

• C: BOENDE, FRITID,
KULTUR OCH MILJÖ.
(FORTSÄTTNING)

C3 Målområde: Miljö
Berörd Förvaltning
/Bolag

Åtagande

Ansvarig

Tidplan

Tekniska kontoret

Fossilbränslefri och
säkerhetsklassad
fordonspark 2030

Kommunstyrelsen/
Teknik- och fritidsnämnden

2030

Tekniska kontoret

Plan upprättas för pe- Kommunstyrelsen/
rioden 2016-2020 avse- Teknik- och fritidsende Fossilbränslefri
nämnden
och säkerhetsklassad
fordon för
persontransporter

2016

Tekniska kontoret

Fossilbränslefria
Kommunstyrelsen/
arbetsfordon/maskiner Teknik- och fritidsnämnden

Byts ut vid inköp av
nya fordon/maskiner

• D: SYSSELSÄTTNING,
INTEGRATION, JÄMLIKHET,
JÄMSTÄLLDHET OCH
MÅNGFALD.

D1 Målområde: Fler i egen försörjning
Berörd Förvaltning
/Bolag

Åtagande

Ansvarig

Tidplan

Socialförvaltning
Utveckla samarbetet
Kommunstyrelsen/
Möjligheternas hus
mellan socialförvaltSocialnämnden
(Berörda myndigheter) ningen, Möjligheternas
hus och Arbetsförmedlingen som syftar till
ökad egen försörjning
hos kommuninvånare som står utanför
arbetsmarknaden
Bildningsförvaltningen Läsprojekt
Bildningsnämnden
Socialförvaltningen
Elever som inte lärt
sig läsa efter årskurs 1
ges extra undervisning
för att öka läskunnigheten som i slutändan
ökar möjligheter till
godkänt slutbetyg och
därmed möjligheter till
arbete och självförsörjning.

Kontinuerligt pågående arbete som följs upp
varannan månad

Bildningsförvaltningen Ökad skolnärvaro
Socialförvaltningen
Samarbete mellan
bildningsnämnden
och socialnämnden
som syftar till att öka
skolnärvaron
- åtgärder mot skolk
- stöd till föräldrar till
elever med hög skolfrånvaro

Start vårterminen
2016, därefter kontinuerlig uppföljning av
skolnärvaron

Bildningsnämnden/
Socialnämnden

Start vårterminen
2016. Skall pågå kontinuerligt.
Uppföljning sker 1 2
ggr per år och andelen
elever med godkända
betyg mäts

D1 Målområde: Fler i egen försörjning, fortsättning
Berörd Förvaltning
/Bolag

Åtagande

Ansvarig

Tidplan

Bildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Tekniska kontoret
Kommunledningskontoret

Förbättra samverkan
mellan bildningskont., socialkont. och
fritidsverksamheten
genom att ta fram
gemensam plan för
hur förv. skall arbeta
med barn och ungdomar som har behov av
stöttning/behandling/
studier samt förbättra
det drogförebyggande
arbetet

Socialnämnden

Plan klar juni 2016 2:a
kvartalet

D2 Målområde: Främja relevanta utbildningar som leder till anställning
Berörd Förvaltning
/Bolag

Åtagande

Ansvarig

Tidplan

Bildningsförvaltningen Utbildningen i hela
Bildningsnämnden
kommunen kännetecknas av olika profileringar/spår. Gymnasiet
inriktar sig på utbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar.
SYV:s roll för medvetandegöra eleverna.
Socialförvaltningen

Deltagande i regionalt
Vårdcollegearbete

Socialnämnden

Samtliga förvaltningar
och bolag

Satsning på fler prak- Möjligheternas Hus
tikplatser inom organisationen
(koppling till D 1)

pågående

2016

• E: INFRASTRUKTUR –
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT
BO OCH VERKA I HELA
KOMMUNEN.

E1 Målområde: Utveckla möjligheterna till ökad kommunikation inom
kommunen
Berörd Förvaltning
/Bolag

Åtagande

Ansvarig

Kommunledningskontoret

Publika WIFI hotspots Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret

Tidplan

2016

Arbeta för att bussför- Kommunstyrelsen
bindelser från småorterna passar tågtiderna
Bildningsförvaltningen Utöka resorna till och Bildningsnämnden
från småorternas skolor till centralorten

fortlöpande

Tekniska kontoret

Gång- och Cykelvägar

Teknik- och fritidsnämnden

fortlöpande

Kommunledningskontoret
Tekniska kontoret

Arbeta för att väg 120
breddas

Kommunstyrelsen/
Teknik och Fritid

fortlöpande

Kommunledningskontoret
Tekniska kontoret

Tillägg mötesspår
Skruv.

Kommunstyrelsen/
Teknik- och fritidsnämnden

E2 Målområde; Fortsatt satsning på fiberutbyggnad
Berörd Förvaltning
/Bolag

Åtagande

Ansvarig

Tidplan

Kommunledningskontoret

Fortsatt fiberutbyggnad
landsbygd. Avvaktan
av Länsstyrelsebeslut

Kommunstyrelsen

2016

Emmaboda kommun
Box 54, 361 21 EMMABODA
Växel 0471-24 90 00, fax 0471-24 90 19
e-post: kommunen@emmaboda.se

www.emmaboda.se

