42 Bildningsförvaltningen

Uppföljning av verksamhetsplan
Period: Mål och aktiviteter 2018 (fas årsredovisning)
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Övergripande aktiviteter kopplade till resultatmålen
Resultatmål

Övergripande aktivitet

Beskrivning

Status

Kommentar

Resultatmål 01.
Företagsmiljö i
toppklass

Branschutbildning inom
event

Utreda möjligheter att tillskapa
branschutbildningar, i olika former, inom området
event.

Färdig

Vi har en grupp som heter Arena arbetsmarknad där vi diskuterar bl a
utbildningar inom olika branscher. Vi undersöker om vi ska söka YH-utbildning
inom event. Vi träffar kontinuerligt branscherna för att se vilka behov som finns.

Resultatmål 01.
Företagsmiljö i
toppklass

Erbjuda kurser och
utbildningar som svarar mot
företagens behov

Verksamheten ska omvärldsbevaka och aktivt skapa
lösningar för att minska gapet mellan vad
arbetsmarknaden efterfrågar och vad skola, kultur och
fritid erbjuder idag.

Färdig

En kartläggning av kompetensbehov hos 300 företag har gjorts, för att få en
överblick över företagens behov av olika kompetenser.

Samarbeta med kommunens föreningar för att hitta
nya och utveckla redan befintliga arenor och
aktiviteter.

Färdig

Resultatmål 01.
Företagsmiljö i
toppklass

Nyttja kulturens, idrottens och
fritidens krafter som
lokaliseringsfaktor

Samarbete kring eventuell uppstart av yrkesutbildning till badmästare har
inletts med Tranås kommun. Vi har även börjat titta på hur vi kan förbereda
elever som har intresse till att läsa badkunskap som extra inriktning på Barn
och fritidsprogrammet, för att enklare komma vidare efter gymnasiet.
Verksamhet fritid har, i ett samarbete med Östergötlands idrottsförbund
arrangerat Idrottens dag som blev en succé med ett tjugotal föreningar och
nästan 5000 besökare.
Vi samarbetar med IFK Motala bandy gällande skridskoskola, Västers BTK i
en pingisskola.
Under 2018 kom idrottsrådet i gång på allvar. Det skall vara en mötesplats där
representanter från kommunens idrottsliv träffas för att diskutera aktuella
frågor.
Verksamhet fritid samarbetade med flertalet föreningar under året i
integrationssatsningar och lovaktiviter.
De investeringar som gjorts inom Kultur under 2018 kommer att väsentligt
förstärka verksamhetsområdet under de närmaste åren.
Den stora satsningen på Charlottenborgs utställningsmiljö kommer att ge
möjlighet att förmedla Motalas historia på ett sätt som vi inte haft möjlighet till
tidigare och som kommer att ge både invånare och besökare nya insikter och
perspektiv.

Resultatmål 01.
Företagsmiljö i
toppklass

Samverka och utveckla
nätverk inom kommunens
näringsliv

Inom ramen för "initiativ företagsklimat", där kommunen
arbetar i dialog med Tillväxt Motalas branschråd, ska
kommunens olika verksamheter genomföra aktiviteter
för att uppnå ett bättre företagsklimat.

Färdig

Verksamhet fritids chefer och nyckelpersoner har genomgått den utbildning
som genomfördes under året, för att få ett bättre företagsklimat.
Representanter från fritid deltar på företagarfrukostarna som anordnas av
Tillväxt Motala
Verksamhet kultur samverkar med det nybildade branschrådet för kultur och
kreativitet.
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Resultatmål

Övergripande aktivitet

Beskrivning

Status

Kommentar

Resultatmål 02.
Meningsfull
sysselsättning

Arbeta för ungas
sysselsättning och
allas rätt till
gymnasieexamen

Arbeta för ungas sysselsättning och allas rätt till
gymnasieexamen. Fokus ska ligga på flexibla
utbildningsmöjligheter samt ge möjligheter för
nyanlända att snabbt kunna bli etablerade på
arbetsmarknaden.

Färdig

Verksamhetsområde Gymnasie och vuxenstudier har detta
grunduppdrag.

Resultatmål 02.
Meningsfull
sysselsättning

Arbetsmarknadsenhet en
ska
samordna
och
genomföra överens-

Arbetsmarknadsenheten ska samordna och
genomföra överenskommelsen DUA

Färdig

Verksamheten äskade 3,5 mkr för 2018 för genomförandet av DUA, besked
om budgetmedel kom sent.

kommelsen DUA
Resultatmål 02.
Meningsfull
sysselsättning

Fortsätta
implementeringen av
Handlingsplan för vuxenutbildningens och VIA
Ekenäs ansvar i den
lokala arbetsmarknadspolitiken, HUA.

Verksamheten ska fortsätta bygga upp ett centrum för
validering av kunskaper för fler yrkeskategorier och
ämnen än vad som görs idag. Även satsningen på ett
Navigatorcentrum ska utvecklas vidare.

Färdig

Implementeringen är klar.

Resultatmål 02.
Meningsfull
sysselsättning

Kartlägga kompetens-

Kartlägga kompetensbehov hos 300 företag

Färdig

Kartläggningen "Den första jobbanalysen" är klar.

Resultatmål 02.
Meningsfull
sysselsättning

Minskad ungdoms-

Arbeta för minskad ungdomsarbetslöshet.

Färdig

Se DUA.

Resultatmål 02.
Meningsfull
sysselsättning

Skapa möjligheter till
sysselsättning och egen
försörjning

Skapa möjligheter till sysselsättning och egen försörjning

Färdig

Detta sker exempelvis genom DUA, delegationen för unga till arbete, samt
genom erbjudna gymnasieutbildningar och vuxenstudier.

Resultatmål 02.
Meningsfull
sysselsättning

Skapa sommarjobb

Skapa sommarjobb i förvaltningens
samtliga verksamhetsområden

Färdig

Enhet anläggning har skapat sommarjobb på Varamon. Enhet gårdar har
tillsammans med ÖIF engagerat sommarjobbare som arbetar som idrottsledare
under våra evenemang - idrottens dag och sportis camp.

Resultatmål 02.
Meningsfull
sysselsättning

Tillsammans med övriga
förvaltningar tillskapa
praktikplatser och
traineejobb inom
kommunens egna
verksamheter.

Alla som är arbetslösa ska erbjudas sysselsättning i
form av utbildning, praktik, lärlingsplats eller traineejobb.
Samverkan ska ske inom kommunen där kommunen
måste bli en föregångare! För många ungdomar kan det
vara svårt att få en första arbetslivserfarenhet vilket gör
att även ett sommarjobb kan vara extra värdefullt att få!

Färdig

Verksamheterna tar regelbundet emot praktikanter och
sommarjobbare.

behov hos 300 företag

arbetslöshet
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Resultatmål

Övergripande aktivitet

Beskrivning

Status

Kommentar

Resultatmål 03. Bildning
för individen och
samhällets utveckling

Erbjuda möjligheter till
livslångt lärande

Erbjuda möjligheter till livslångt lärande

Färdig

Grunduppdrag för vuxenutbildningen.

Resultatmål 03. Bildning
för individen och
samhällets utveckling

Fokusera på olika
insatser som främjar
digital delaktighet och
ökad digital kompetens.

Fokusera på olika insatser som främjar digital delaktighet
och ökad digital kompetens inom förvaltningens samtliga
verksamheter.

Ett annat exempel är bibliotekets initiativ med IT-guide, där
nyanlända ungdomar lär äldre att använda sig av digitala
redskap.
Färdig

Vi arbetar hela tiden för att vår verksamhet ska öka sin digitala
delaktighet och med att höja den digitala kompetensen.
Inom skolområdet är en-till-en-satsningen helt implementerad och
de trådlösa nätverken är fullt utbyggda. Utvecklingen har nu fokus
på den pedagogiska sidan av IKT.
Enheterna inom förskolan arbetar med målen i IKT-strategin för
barn och personal. För barnen innebär det tex arbete med appar
som utvecklar språk och matematiskt tänkande.
Vårt DigiDelCenter har blivit en nationell förebild, som vår
digitaliseringsminister Peter Eriksson kallat ”ett exempel på när
Sverige är som bäst”

Resultatmål 03. Bildning
för individen och
samhällets utveckling

Uppmuntra och ge
stöd till föreningar,
organisationer och
näringsliv för att
tillsammans skapa
förutsättningar för ett
livslångt lärande.

Förvaltningen ska stödja och underlätta möjligheten
att omhänderta initiativ som i förlängningen bidrar till
att bildningsnivån påverkas i en positiv riktning.

Färdig

Genom ett samarbetsavtal ger vi sisu uppdraget ett stötta
kommunens föreningar i diverse utbildningar. Det kan vara
skräddarsydda utbildningar för respektive förening alt utbildning i
styrelsearbete mm.

Resultatmål 04. Tillväxt
genom mångfald

Utveckla organisationen
runt Bryggan där
samtliga verksamheter
inom Bildning deltar.

Vi ska utveckla metoder för att skapa ett interkulturellt
samhälle. Inom Bildning ska det ske genom att vi på ett
grundligt och genomtänkt sätt introducerar familjer/individer i
alla åldrar till våra olika verksamheter, såväl de lagstadgade
som de frivilliga.

Färdig

Bryggan är under ständig utveckling. Enhetschefen har
kontinuerliga möten där alla verksamheter inom bildning deltar för
att skapa de bästa förutsättningarna för våra nyanlända elever.

Resultatmål 04. Tillväxt
genom mångfald

Utveckla samarbeten
kring mångfaldsarbetet

Utveckla samarbeten kring mångfaldsarbetet

Färdig

Under året har fritid samarbetat med flertalet föreningar gällande
satsningar för nyanländas integration och mångfald i samhället.
Fotbollssatsningarna City Venera och Tillsammans Cup med
Borens IK.
Korpen har gjort en integrationssatsning i deras tidigare
korpserie i fotboll
Även Maif cykel och fotboll, Solfjäderns innebandy, Pingstkyrkan
och världens mammor har vi samarbetat med gällande diverse
aktiviteter för att främja integration.

Resultatmål 05.
Medborgarinflytande

Aktivt arbeta med
handlingsplanen kring
tillgänglighet och
bemötande.

Varje enhet ska arbeta med åtgärder för ökad tillgänglighet
och bemötandefrågor.

Färdig

Fritid har infört Föreningsservice som erbjuder en samlad service till
kommunens föreningsliv.
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Resultatmål

Övergripande aktivitet

Beskrivning

Status

Kommentar

Resultatmål 05.
Medborgarinflytande

Arbeta med insatser för
ökat inflytande och
delaktighet.

Förvaltningen ska fokusera på att utveckla befintliga samt
införa nya former för medborgardialog och på så sätt bättre ta
tillvara på medborgarnas förslag och synpunkter.

Färdig

Det nya huvudbiblioteket som projekteras kommer att vara en
mycket aktiv del i demokratibevarande och, informationssökning
och att höja den digitala delaktigheten.

Resultatmål 06.
Samverkan för utveckling

Samverka inom
kommunen och med
andra intressenter.

Förvaltningen ska vara en motor i arbetet med att tillskapa
nya och bredare samverkansprojekt på gemensamma
arenor.

Färdig

När det gäller samverkan så har vi DuA, delegationen för unga och
nyanlända där arbetsmarknadsenheten samverka med olika aktörer
för att få unga i sysselsättning.
Arbetsmarknadsenheten samverkar med olika externa aktörer, vilket
är en förutsättning för verksamheten. Arena arbetsmarknad - är en
arena för samverkan både internt och externt.
Motala har också Sveriges första branschråd för kreativitet och
kultur sedan 2017.

Resultatmål 07. Stolta
invånare

Fortsatt och ökat
samarbete med
Stadsbyggnads kring
den offentliga konsten

Fortsatt och ökat samarbete med Stadsbyggnads kring
den offentliga konsten

Färdig

Samarbetet pågår.

Resultatmål 07. Stolta
invånare

Visa upp våra
verksamheter,
resultat och goda
exempel, för
medborgarna.

Verksamheterna ska aktivt informera om sitt grunduppdrag
samt den utveckling som bedrivs i syfte att attrahera våra
medborgare och nya målgrupper.

Färdig

Förskolan har de senaste åren profilerat verksamheten mer, både
inom den egna kommunen samt utanför. Våren 2018 genomfördes
en utbildningsmässa där hela verksamhetsområde förskola visade
upp allt positivt som finns.
Öppet hus och olika evenemang på skolorna är sätt att visa upp
verksamheterna för medborgarna. När särskilda evenemang
genomförs vid skolorna bjuds ofta föräldrar och media in.
Ett exempel på detta är UF som flera gånger om året delta i
mässor och andra evenemang. Vi har gymnasiemässa och har
öppet hus där vi visar våra utbildningar.

Resultatmål 08. Attraktiva
och klimatsmarta
boendemiljöer

Skapa positiva och
trygga mötesplatser i
hela kommunen

Fokus kommer läggas på att verksamheterna ska medverka
till att erbjuda utemiljöer som upplevs som inspirerande och
trygga. Den yttre miljön ska locka till lek och rörelse och på så
sätt gynna det livslånga lärandet.

Färdig

Filialbiblioteken i Borensberg och Tjällmo har utvecklats under
verksamhetsåret.
Juni 2018 öppnade en ny fräsch fritidsgård på Råssnäs. De nya
lokalerna har byggts på befintlig idrottshall och är bättre anpassad
för verksamhetens behov.
Borens IK har fått nya omklädningsrum. Vid nybyggnationen
byggde man även till en önskad samlingslokal.

Resultatmål 09. Hela
Motala växer

Utifrån kommunens
befolkningsprognos
fortsätta med
lokalrevisioner inom
Bildningsnämndens
verksamhetsområden.

Årligen uppdatera våra lokalrevisioner inom
Bildningsnämndens verksamhetsområden utifrån nya
befolkningssiffror.

Färdig

Arbetet har påbörjats kring en lokalrevision. Vi samarbetar med
cowi. Arbetet skall vara klart under första halvåret 2019.

Resultatmål 10. Rikt
socialt liv

Arbeta för inkludering
och mot en isolerad
tillvaro.

Arbeta aktivt för att bryta en isolerad tillvaro och för en
inkludering där alla är behövda och bidrar till
samhällets utveckling

Färdig

Exempel är öppna förskolan, fritidsgårdar och bibliotek inom
kommunen.

Resultatmål 10. Rikt
socialt liv

Fortsätta samverkan
mellan Bildnings olika
verksamheter och
kommunens föreningar.

Verksamheterna skall utveckla befintliga samverkansområden
inom det interna arbetet men även arbeta för att involvera
kommunens föreningar för en breddad målgrupp och för att
nyttja redan befintliga resurser.

Färdig

Kulturenheterna samverkar aktivt med andra, såväl interna som
externa parter. Det finns goda samarbeten med olika
idrottsföreningar, Kulturskolan, El Sistema, SISU, fritidsgårdar m fl.
Fritid samverkar med andra intressenter i framtagande av en ny
simhall och aktivitetshall.
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Resultatmål

Övergripande aktivitet

Resultatmål 10. Rikt
socialt liv

Fortsätta utveckla
arenaområdet och
kulturstadsdelen.

Beskrivning

Status

Kommentar

Färdig

Förstudie aktivitetshall är klar och inlämnad, dock har vi inte fått
nya uppdrag kring fortsättning.
Simhallsarbetet har fortskridit med en förnyad behovsanalys.
Vi har tagit fram en behovsanalys på vilka behov som finns
kring sporthallsytor för att se vad man skulle kunna göra av
området kring simhallen om man flyttar densamma till kvarteret
tvättsvampen.

Resultatmål 10. Rikt
socialt liv

Fritidsmöjligheter
enligt medborgarundersökningen

Fritidsmöjligheter enligt medborgarundersökningen

Färdig

Resultatmål 11. Trygga
invånare

Fortsätta utveckla det
brottsförebyggande
arbetet.

Arbeta enligt samverkansöverenskommelsen mellan kommunen
och polisen.

Färdig

Detta arbete fortskrider bland annat genom det systematiska
arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling
på enheterna inom verksamhetsområde grundskola/särskola.

Resultatmål 12. Bra
värdskap och nöjda
besökare

Utveckla värdskapet.

Se över rutiner och resurser för att lyfta upp värdskapet i det
dagliga arbetet, såväl externt som internt.

Färdig

Kultur har utvecklat kommunens museer - utställningarna på
Charlottenborgs museum har gjorts om i sin helhet under 2018,
även Rundradiomuseet har renoverats.
Kulturområden har alla möjligheter att svara mot den ökande
efterfrågan som det ökade antalet turister i och med Lalandiaprojektet förväntas medföra.
Under året har Fritid samarbetat med föreningar i olika
evenemang. Vi har hjälpt till på cykelloppet 1572 och aktiviteten
Tillsammans cup, som utförs på nationaldagen.

Resultatmål 13. Leva
visionen

Kommunicera
visionen och
tydliggöra den i
handling.

Förvaltningens medarbetare ska uppfattas som öppna, stola och
nyskapande.

Färdig

Grunden för vårt uppdrag är att utveckla barn och ungdomar till
öppna, stolta och nyskapande individer och all vår verksamhet
ska främja dessa förmågor.

Resultatmål 14. Växande
entreprenörskap

Aktivt arbeta med att
främja förbättringar
och innovationer.

Alla medarbetare ska stimuleras till att lyfta fram förslag på
förbättringar och innovationer. Förslagen kan initieras av våra
medborgare: barn, elever, föräldrar med flera.

Färdig

Motala har en flerårig och lyckad satsning på Unga företagare.
Inom skolområdena pågår en satsning på systematiskt
kvalitetsarbete där de resp skolformerna fått varsin
utvecklingsstrateg samtidigt som man förstärker kvalitetsarbetet
på en mer verksamhetsnära nivå.
Stödfunktionerna arbetar med effektivisering av de administrativa
processerna.

Resultatmål 14. Växande
entreprenörskap

Fokusera på arbetet
med vägledning och
entreprenörskap.

Vi ska uppmuntra och stödja fler ungdomar att vilja prova på att
starta ett företag inom Ung Företagsamhet

Färdig

Vi uppmuntrar och stödjer kontinuerligt ungdomar att vilja prova
på att starta ett företag inom Ung Företagsamhet
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Resultatmål

Övergripande aktivitet

Beskrivning

Status

Kommentar

Resultatmål 15. FoU för
framtidens Motala

Utveckla våra
kontakter med
högskolor/universitet.

Vi ska i ökad utsträckning tillsammans med olika
professioner
utveckla
våra
verksamheter
med
utgångspunkt från forskning och beprövad erfarenhet.

Färdig

Samverkan och samarbete med högskolor/universitet fortlöper och sker
bland annat genom att lärarkandidater tas emot på skolorna.
Utbildningar i form av Matematiklyftet, Läslyftet samt bland annat en
online-utbildning gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
pågår fortlöpande på enheterna.
Mattecoach på nätet är ett nyligen initierat samarbete med
Linköpings universitet.
Verksamhetsområde förskola påbörjade i september ett treårsprojekt, ett
Erasmus + strategiska partnerskap skola 2018.
Det är ett samverkansprojekt mellan fyra EU-länder (Sverige, Cypern,
Lettland och Italien), Linköpings Universitet och SERN. Projektets syfte är
att stärka, utveckla och öka kvaliteten på barns lärande utomhus. Att
stärka kompetensen bland den pedagogiska personalen samt stärka
kvaliteten inom förskolan. Tanken är att ompröva och förbättra den
pedagogiska användningen av utomhusrummen i förskolorna för att skapa
bättre inlärningsmiljöer. Att ta fram ett idékoncept med innovativa
utomhuspedagogiska miljöer.
Verksamhetsområdet ingår även i ett pilotprojekt i SERN. I detta projekt
deltar Motala och Linköping samt två kommuner i Italien. Det är ett
ettårsprojekt som bygger på att ta fram metoder för granskning av förskolor
utifrån ett specifikt fokusområde. Startade i september 2018.

Resultatmål 16. Bra
förutsättningar att leva ett
hälsosamt liv

Medverka till
individers möjligheter
att utöva hälsofrämjande aktiviteter

Främst fritids- och kulturverksamheterna ska erbjuda
arrangemang och aktiviteter som kan utnyttjas av alla
och uppmuntra till spontana sammanslutningar av
människor.

Färdig

Den fina sommaren har gjort att vi har lagt ner mycket arbete på våra
utebad. Samtliga bad har haft stora besöksantal och vi har kunnat erbjuda
fina säkra bad på samtliga orter i kommunen. Vi har investerat i en ny
kran till Tegelvikens båthamn, som även kan ta såväl större som tyngre
båtar.
Detta år förbättrades lovaktiviteterna till att omfatta samtliga lov, mot
tidigare endast sommarlov. På sommarlovet kunde vi erbjuda gratis
aktiviteter genom regeringens satsningar på lovaktiviteter för barn och
unga. utförde. Extra satsningar har gjorts i våra stora bostadsområden
Charlottenborg, Ekön och Väster.
Kultur arbetar kontinuerligt på att utveckla våra mötesplatser och erbjuda
aktiviteter med fokus på barn och unga.

Resultatmål 17. Bra
kvalitet inom skola, vård
och omsorg

Förbättra barn och
ungas uppväxtvillkor
enligt PSYNKS
intentioner

Förbättra barn och ungas uppväxtvillkor med fokus på
elevhälsans förebyggande arbete samt ta tillvara på
goda erfarenheter av PSYNK-arbetet i samverkan
med socialförvaltningen.

Färdig

Skolenheterna har arbetat vidare med de områden som ingick i PSYNKprojektet. Samverkansavtal finns och aktiviteter har pågått under året.

Resultatmål 17. Bra
kvalitet inom skola, vård
och omsorg

Implementera

Verksamhetsområde grundskola/grundsärskola ska
tillsammans med dess samverkansparters (Region
Östergötland, Psykiatripartners och Socialtjänsten) arbeta
systematiskt med skolnärvaro.

Färdig

Handlingsplanen är implementerad och arbetet på skolorna utifrån
handlingsplan, rutiner och närvarotrappan är ständigt pågående. Flera
personalgrupper är involverade i arbetet. Kvittering av lektioner för att få
en korrekt närvarostatistik sköts av lärare.

"Handlingsplan för
ökad skolnärvaro och
ökad måluppfyllelse"

På flera enheter är specialpedagoger och elevhälsa involverade i arbetet
med att dokumentera och följa upp problematisk frånvaro
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Resultatmål

Övergripande aktivitet

Beskrivning

Status

Kommentar

Resultatmål 17. Bra
kvalitet inom skola,
vård och omsorg

Omhänderta Skol-

Verksamheterna ska säkerställa att grunduppdraget motsvarar
de nationella kraven. Primärt handlar det om att återställa
kvaliteten i grunduppdraget där Skolinspektionen tydligt visat var
våra brister finns. Samtidigt ska det systematiska kvalitetsarbetet
utvecklas ytterligare.

Färdig

Skolinspektionen genomförde under våren 2018 en tillsyn i
Motala kommun och flera brister konstaterades.

Alla elever ska
uppleva att de är
trygga och att de har
ett reellt inflytande i
skolan

Alla elever ska uppleva att de är trygga och att de har ett reellt
inflytande i skolan

Färdig

Resultatmål 18. Motala
följer FN:s
barnkonvention

Barnråd finns på alla
förskolor 2018

Barnråd finns på alla förskolor 2018

Resultatmål 18. Motala
följer FN:s
barnkonvention

Medverka till att
formulera kommun-

Resultatmål 19. Social
hänsyn för
sysselsättning

Aktivt samarbeta för att
den sociala ekonomins
aktörer implementeras i
den dagliga
verksamheten.

Resultatmål 20.
Förnybar energi

Resultatmål 18. Motala
följer FN:s
barnkonvention

inspektionens
konstaterade brister i
grunduppdraget.

Vi har tagit fram en handlingsplan för att åtgärda brister, och
arbetet med denna är påbörjat. Vi arbetar aktivt med systematiskt
kvalitetsarbete för att höja kvaliteten i vår undervisning.
Arbetet med trygghet är fortgående och ingår bland annat i det
systematiska kvalitetsarbetet i form av handlingsplan mot
diskriminering och kränkningar.
Elevinflytande sker på en rad olika sätt och nivåer med elevråd,
skolbiblioteksråd, skolråd etc. Elevenkäter är ytterligare ett medel för
att kartlägga trygghet samt ta in elevernas synpunkter.
Färdig

Färdig

Verksamhetsområdet har tagit fram en plan, inför att den nya lagen
träder i kraft 2020. "Genom att belysa att barnkonventionen blir lag
kan vi skapa ett meningsfullt sammanhang där vi kopplar till ICDP,
NPF, Värderingsverktyget och våra styrdokument till lagen. Vi kan
synliggöra hur vi medvetet arbetar för barnets bästa".

Arbeta med aktuella stödstrukturer och skapa förutsättningar för
kommunens föreningar att kunna bidra till den gemensamma
välfärden och den ekonomiska utvecklingen i kommunen.

Färdig

Chefen för arbetsmarknaden ingår i en kommunövergripande
samverkansgrupp under ledning av kommunledningsförvaltningen.

Arbeta för att öka de
klimatsmarta
lösningarna i
verksamheten.

Genomföra åtgärder som bidrar till att minska
energianvändningen.

Färdig

Inom grundskolan uppmuntras barnen att gå eller cykla till skolan. I
verksamhetsplan för förskolan finns konkreta mål som enheterna
arbetat med.

Aktivt verka för en
ändamålsenlig
kostpolicy i
samverkan med
kostenheten.

Verksamheterna ska verka för ekologisk mat och närproducerad
mat, där så är möjligt.

Resultatmål 22.
Klimatsmart
resande

Medvetandegöra alla,
barn och personal, hur
vi reser på bästa
klimatsmarta sätt

Medvetandegöra alla, barn och personal, hur vi reser på bästa
klimatsmarta sätt

Resultatmål 23.
Varje generation bär
sina kostnader

Arbeta för en budget i
balans

Färdig

Via avvikelseorienterad kontinuerlig uppföljning.

Resultatmål 23.
Varje generation bär
sina kostnader

Arbeta med kostnads-

Färdig

Jämförelser mot andra kommuner, via Kommunbladet.

Resultatmål 21. Mat
för hållbarhet

gemensam strategi för
tillämpningen av FN:s
barnkonvention.

Det övergripande målet handlar om att varje enhet aktivt ska verka för
att minska utsläppen av växthusgaser i den pedagogiska
verksamheten.
Färdig

Bildningsförvaltningen har tagit fram en kostpolicy i samverkan med
kostenheten, den är både fastställd en gång och reviderad en gång.
Skolformerna, elevhälsa och kost har samverkat kring detta.
Kostpolicyn är fastställd av, och har processats, i bägge berörda
nämnder.

Färdig

analyser
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Resultatmål

Övergripande aktivitet

Resultatmål 23.
Varje generation bär
sina kostnader

Idrottslokaler ska in i
lokalförsörjnings-

Resultatmål 23.
Varje generation bär
sina kostnader

Beskrivning

Status

Kommentar

Färdig

Lokalrevision är påbörjad tillsammans med konsulter från Cowi.
Resultatet skall utmynna b la i investeringsplaner. Arbetet skall
vara klart första halvåret 2019.

Implementera en
resursfördelning som mer
jämlikt / rättvist fördelar
skolornas resultat

Färdig

Ny resursfördelningsmodell har implementerats

Resultatmål 23.
Varje generation bär
sina kostnader

Informera och utbilda i
inköpsrutiner

Färdig

Resultatmål 23.
Varje generation bär
sina kostnader

Införa en avvikelse-

Resultatmål 23.
Varje generation bär
sina kostnader

Plan för översyn av
anläggningar tas fram

planen för framtida
investeringsplaner för att
skapa en prioritering för
renoveringar och
investeringar

orienterad uppföljning

Införa en avvikelseorienterad uppföljning för ekonomi,
personal och verksamhet - i syfte att effektivisera
resursutnyttjandet och samtidigt avlasta chefer och
specialister.

Färdig

Infört 2018.

En plan för vilka anläggningar som ska ses över tas
fram inklusive hur många som gås igenom 2018 och
2019.

Färdig

Arbetet påbörjat i och med lokalrevisionen, fortsätter 2019.
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Grunduppdrag - Övergripande aktiviteter kopplade till Bildningsnämndens resultatmål och prioriterade områden
Prioriterade områden

Övergripande aktivitet

01 Alla barns och elevers
måluppfyllelse ska öka

1.1 Säkerställa att reviderade
läroplaner har implementerats
i fritidshem och
förskoleklasser

01 Alla barns och elevers
måluppfyllelse ska öka

1.2 Utreda om obligatorisk
förskoleklass innebär ökade
krav och ökade kostnader

01 Alla barns och elevers
måluppfyllelse ska öka

01 Alla barns och elevers
måluppfyllelse ska öka

Beskrivning

Status

Kommentar

Färdig

Skolenheterna har kommit olika långt i sitt arbete med att implementera de
reviderade läroplanerna i fritidshem och förskoleklass. Arbetet har påbörjats
2018 och fortsätter under våren 2019.

Uppdrag från Bildningsnämnden inför att
förskoleklass blir obligatorisk.

Färdig

Obligatorisk förskoleklass innebär ökade krav på behöriga lärare.
Volymökningen av elever är relativt liten då 98 – 99 % av barnen i
åldersgruppen gått i förskoleklass redan innan den blev obligatorisk.

1.3 Införa läxhjälp i matematik,
Matte-coach på nätet

Införa läxhjälp i matematik via Linköping
Universitets projekt Matte-coach på nätet.
Uppdrag från Bildningsnämnden.

Färdig

Läxhjälp finns på grundskolenheterna i varierande utsträckning. Flera enheter
har testat konceptet mattecoach på nätet under hösten 2018. Eleverna tycker
att det ger ett bra komplement till den ordnade läxhjälpen.

1.4 Skolan ska säkerställa
att närvarostatistik är
korrekt

Säkerställa en korrekt närvarorapportering och
därmed närvarostatistikens kvalitet genom
tydliggörande av rutiner samt lärares kvittering

Färdig

Grundskolan arbetar utifrån rutiner, handlingsplan samt använder sig av
närvarotrappan. Flera olika personalgrupper involveras i arbetet. Lärare för
in närvarostatistiken genom att kvittera lektioner och en enhet rapporterar
att lärarna kontinuerligt informeras om vikten av närvarorapportering.
Specialpedagoger och elevhälsan är involverade i arbetet med
dokumentering och uppföljning.
SFI: Rutiner finns i personalhandboken och personalen har arbetat med den
på APT under året. Vi har skrivit en komplettering under året ("Sfi-flöde") för att
visa vikten av att alla hålla alla dessa rutiner och deadlines för att det
administrativa ska fungera.
Rektorer för Carlsund 1 och 2 vill att specialpedagogerna tittar på mönster i
närvarostatistiken och även har en kontakt med lärarna för att vi ska få en
korrekt närvarostatistik. Denna fråga startades höstterminen 2018 och vi har en
bit kvar på vägen innan resultat.
IM Carlsund har ett gruppsystem där verklighet inte går att få att stämma
överens med det gamla elevdatabasregister vi använder i kommunen. IM är en
flexibel verksamhet där elever går in och ut ur undervisningsgrupper, beroende
på deras individuella planeringar. Datasystemet är byggt för klassundervisning
där alla i klassen har samma planering, vilket gör att vi får problem med
närvarorapporteringen. Arbete har gjorts hösten 2018 i samband med ändrad
organisation på IM, för att få system och verklighet att stämma överens.
Handlingsplan på Platengymnasiet för ökad skolnärvaro och måluppfyllelse har
uppdaterats och är i det närmaste klar.
På gymnasiesärskolan jobbar man med att säkerställa att klass- och grupplistor
är rätt kopplade till schema och Dexter, samt att alla lärare är medvetna om
vikten av att kvittera lektioner och notera närvaron är grunden för att få rätt
närvarostatistik.
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Prioriterade områden

Övergripande aktivitet

Beskrivning

Status

Kommentar

01 Alla barns och elevers
måluppfyllelse ska öka

1.5 Alla barn ska ges
möjlighet till ett rikt
kulturutbud och ta del
av minst ett

Alla barn ska ges möjlighet till ett rikt kulturutbud och ta
del av minst ett professionellt erbjudande per år

Färdig

El Sistema bidrar till rikt kulturutbud för 5-åringar. Alla förskolorna besöker med
regelbundenhet bokbuss, bibliotek. Kulturombuden anmäler till olika
föreställningar som ges i Kommunen.
Förskolor anmäler sig till aktiviteter som är anpassade till den barngrupp som
förskolan hyser för tillfället. Upplevelsen är att utbudet är för litet för att ge
samtliga barn möjlighet att delta i den utsträckning som är målet.

professionellt
erbjudande per år

Förskolans dag firades på flera förskolor i samverkan med musik från
kulturskolan. Ytterligare exempel är användning av lådcyklarna till att utforska
kulturella platser i närmiljön.
Personalen använder sig av estetiska uttrycksformer såsom drama, bild och
form och musik i den dagliga verksamheten.
01 Alla barns och elevers
måluppfyllelse ska öka

1.6 Samarbete mellan
BVC och Öppna
förskolan i form av
föräldrastödsträffar

Färdig

Förskolorna erbjuder föräldrautbildning inom ramen för ICDP. Förskolechefer
besöker Öppna förskolan och samverkar med BVC där det är positivt för
barnets utveckling och lärande.
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Prioriterade områden

Övergripande aktivitet

Beskrivning

Status

Kommentar

02 Lärande för hållbar
utveckling

2.1 Alla förskolor arbetar
med alla delar i
handlingsplanens
checklista för en giftfri
miljö.

Förskolan har, med hjälp av sakkunniga, identifierat
material som innehåller giftiga ämnen.

Färdig

Samtliga förskolor arbetar aktivt med en mer hälsosam och giftfri
verksamhet. Information om bakgrunden till satsningen med arbetskläder
ges till nyanställda.
Förskolechefer upplever en större medvetenhet vid inköp av olika slag till
förskolan.
Förskolorna följer den kommunala planen för utrensning av gifter i förskolan
och arbete pågår med att rensa/byta ut soffor och skötbäddar utifrån
angivna ekonomiska investeringsmedel.
En uppföljning av projektet visar att de flesta aktiviteterna är genomförda på
alla förskolor. Generellt är det bara egenkontrollplanerna som behöver
uppdateras inom vissa enheter samt att forma nedskrivna rutiner för inköp.
Städ, Kost och Fastighetsenheten har genomfört angivna aktiviteter i
aktivitetsplanen, några fortfarande pågående. Projektet bedöms gett positiv
effekt. Förskolans miljö har blivit mycket mer giftfri och det finns en ökad
medvetenhet om vilka gifter som bör undvikas närmiljön.

03 Alla barn och elever
har rätt till stöd i sin
lärprocess

3.1 Säkerställa att
studiehandledning
kommer eleven till
gagn

Studiehandledning ska planeras tillsammans med ansvarig
mentor / klasslärare

Färdig

Tillgången till studiehandledning är ännu inte likvärdig mellan enheterna
inom grundskolan.
Ett arbete har startat för att utveckla studiehandledningen, och flera enheter
har sett positiva resultat av detta. Vissa enheter upplever att behovet av
studiehandledning är större än tillgången. Samverkan med
studiehandledare och elevernas tillgång till detta, behöver fortsatt utvecklas
vilket även Skolinspektionen identifierat.
Studiehandledning på modersmål utförs av modersmålslärare, dels på
lektionstid då studiehandledaren samarbetar med läraren, dels enskilt eller i
mindre grupp. Studiehandledning på modersmål utförs i de fall eleven har
rätt till det av
modersmålslärare från Bryggan.

03 Alla barn och elever
har rätt till stöd i sin
lärprocess

3.2 Specialpedagogiska
Myndighetens
tillgänglighetsmodell
införs i alla skolformer

Specialpedagogiska myndighetens tillgänglighetsmodell
införs i alla skolformer med start 2017. Personal utbildas i
modellen.

Färdig

Tillgänglighetsmodellen är ett verktyg att kvalitetssäkra måluppfyllelse i
utbildningen. Grundskolan har under 2018 arbetat med att införa modellen
och utbilda personalen.
I förskolan ger värderingsverktyget ger verksamheten möjlighet att
säkerställa att alla barn får den utbildning de har rätt till. Arbetet har givit
positivt resultat på enheter som arbetar aktivt med verktyget.
Platengymnasiet har en förstelärare inom området tillgängliga lärmiljöer,
som tillsammans med rektor har genomgått SPSM:s webbaserade
utbildning inom området. Kartläggning har gjorts under läsåret. Pilotprojekt
har pågått inom Tillgängliga lärmiljöer, där rektor och förstelärare deltar på
kommunövergripande nivå. Carlsund har startat arbetet under läsåret.
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Prioriterade områden

Övergripande aktivitet

Beskrivning

Status

Kommentar

03 Alla barn och elever
har rätt till stöd i sin
lärprocess

3.3 Utveckla system i
förskola och
grundskola för tidig
upptäckt

Utveckla system i förskola och grundskola för tidig
upptäckt så att alla barn och elever i behov av stöd i sin
lärprocess får det.

Färdig

Barnkonferenser har genomförts på samtliga förskoleenheter, för tidig upptäckt
av barn i behov av särskilt stöd. Förskolechef och specialpedagog deltar,
konferenserna har genomförts minst en gång per läsår och följs upp
regelbundet.
För arbetet kring barn med särskilda behov har en handlingsplan gjorts.
Förskolans specialpedagoger har tagit fram ett Motala anpassat LEVLAmaterial, vilket förväntas ge ökad kunskap och tydlighet gällande tidig upptäckt
och tidiga insatser. Arbetet med Spsms värderingsverktyg och DATE-materialet
är bra stöd.
Grundutbildningar inom ICDP och NPF skapar goda förutsättningar för tidig
upptäckt och bra förhållningssätt. Nya medarbetare erbjuds dessa
utbildningar.
På grundskoleenheterna har regelbundna konferenser genomförts, där
elevernas måluppfyllelse diskuteras. Regelbundna konsultationer sker också
med elevhälsan. Vissa enheter har också arbetat med prognoskluster under
året.

03 Alla barn och elever
har rätt till stöd i sin
lärprocess

3.4 Utveckla
samverkan med
elevhälsan

Färdig

Samverkan mellan grundskolan och elevhälsan har blivit bättre på flera
enheter. Elevhälsan har arbetat både med handledning och arbete med
elever/grupper. Det finns behov av att utveckla arbetet med elevhälsan
ytterligare och det gemensamma arbetet kring eleverna. Fokus framåt för
elevhälsan ska vara det förebyggande och främjande arbetet.
Gymnasieskolorna har under 2018 börjat att arbeta mer förebyggande med
elevhälsan genom att regelbundet besöka de olika arbetslagen. Hösten 2018
gick elevhälsan och rektorerna gå en utbildning ordnad av Spsm om
förebyggande arbete inom elevhälsan.
Elevhälsan har fått utökade resurser för att förbättra det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet, men även arbetet med individuella elever. Ett
elevhälsoteam med rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska samt SYV
har skapats.

03 Alla barn och elever
har rätt till stöd i sin
lärprocess

3.5 Samverkan vid
övergångar mellan de
olika stadierna förskola, grundskola
och gymnasium

De olika skolformerna ska samverka vid övergångar.

Färdig

Samverkan mellan förskola och skola har ökat under året och upplevelsen är
att överlämningarna fungerar väl.
Även stadieövergångar fungerar men kan förbättras ytterligare. Den
kommungemensamma Överlämnadeplanen för övergång mellan förskola och
förskoleklass har varit till stöd för likvärdighet och bidragit till ökad samsyn
mellan skolformerna.
Ett arbete för att få bättre övergångar till gymnasiet har bedrivits. SYV har ett
särskilt ansvar tillsammans med rektor och elevhälsa.
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Prioriterade områden

Övergripande aktivitet

Beskrivning

Status

Kommentar

04 Verksamheten har en
väl förankrad värdegrund
präglad av trygghet,
delaktighet och inflytande

4.1 Införa system för
värdegrundsarbete i
alla skolor

Alla skolor ska införa ett system för ett
fungerande värdegrundsarbete

Färdig

Målinriktat värdegrundsarbete har bedrivits på alla förskolor, för att nå en
gemensam barn-och människosyn och gemensam medvetenhet om
värdegrund och demokrati. Förskolans arbete med BRUK och
Värderingsverktyget ger ett system för värdegrundsarbete på ett kvalitativt
och systematiskt sätt.
Grundskolenheterna har arbetat aktivt med värdegrundsarbete, dokumenterat
i enlighet med Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Flera
förstelärare har värdegrundsfrågor som del av sina uppdrag. Elevhälsan har
även varit del i arbetet med värdegrundsfrågor på enheterna.
SFI har bedrivit ett värdegrundsarbete. Delar av värdegrund ingår i teman som
behandlas i undervisningen inom SFI.
Platengymnasiet har arbetat utifrån värdegrund tillsammans med elever,
elevskyddsombud, personal. Exempelvis genom aktivt arbete med
integrationsfrågor. Platengymnasiet har arbetat med projektet Kuben, som tar
upp FN:s deklarationer.

04 Verksamheten har en
väl förankrad värdegrund
präglad av trygghet,
delaktighet och inflytande

4.2 Förankra planen
mot diskriminering i
alla skolformer

Planen mot diskriminering i alla skolformer ska
aktualiseras utifrån ny lagstiftning. Utveckla
systematiskt arbetssätt med kränkningsärenden,
även kränkningar i sociala medier.

Färdig

Verksamheterna arbetar kontinuerligt mot diskriminering och kränkningar.
Samtliga förskolor har en likabehandlingsplan som revideras årligen,
höstens revidering utgick den nya lagstiftningen. Likabehandlingsplanen
har fått ett gemensamt utseende och gäller för samtliga förskolor.
Planernas innehåll förankras b la på utvecklingssamtal och på olika
föräldraaktiviteter för att öka förståelse för arbetet med demokrati och allas
lika värde. Systematiskt arbetssätt för kränkningsärenden finns.
Enheternas självskattning genom BRUK har varit till hjälp i arbetet.
Analysen gav tydliga utvecklingsområden, ett område är systematiken.
Rutiner behöver tas fram och förtydligas.
Grundskolan har centralt tagit fram en ny mall för plan mot diskriminering och
kränkande behandling, planen förankras under läsåret 2018/19 med elever,
personal och vårdnadshavare. Varje enhet ska även dokumentera arbetet med
aktiva åtgärder mot diskriminering enligt diskrimineringslagen. Utbildning och
genomgång av rutiner till all personal har genomförts på flera enheter.
Trygghetsteam finns på flera enheter. Elevhälsan bidrar med sin kompetens i
det förebyggande arbetet men också i elevärenden. Olika lösningar i den
fysiska miljön har utarbetats på skolorna för att minska risken för kränkningar,
till exempel åldersindelade raster, ökad tillgång på rastvärdar, organiserade
rastaktiviteter och fritidspersonal med huvuduppdrag att ansvara för trygga
raster.
Planen mot diskriminering och kränkande behandling finns fastställd för
gymnasieskolan. Planen utgår från en gemensam mall som sedan fylls på av
varje skola med aktiviteter och åtgärder. Planen utvärderas under april-maj
och upprättas på nytt inför varje nytt läsår.
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Prioriterade områden

Övergripande aktivitet

Beskrivning

Status

Kommentar

04 Verksamheten har en
väl förankrad värdegrund
präglad av trygghet,
delaktighet och inflytande

4.3 Påbörja införande av
Barnkonsekvens-

Färdig

Verksamhetsområdet har tagit fram en plan, inför att den nya lagen träder i
kraft 2020. "Genom att belysa att barnkonventionen blir lag kan vi skapa ett
meningsfullt sammanhang där vi kopplar till ICDP, NPF, Värderingsverktyget
och våra styrdokument till lagen. Vi kan synliggöra hur vi medvetet arbetar för
barnets bästa".

04 Verksamheten har en
väl förankrad värdegrund
präglad av trygghet,
delaktighet och inflytande

4.4 Kommungemensamma och
kvalitetssäkrade
dokument för förskolan
tas fram

Färdig

04 Verksamheten har en
väl förankrad värdegrund
präglad av trygghet,
delaktighet och inflytande

4.5 Gymnasieskolan
skall tydliggöra och
kvalitetssäkra
värdegrundsarbetet

Färdig

05 Alla barn och elever
utvecklar en adekvat
digital kompetens

5.1 Implementera den
nationella IKT-strategin
2018 - 2022

Implementera den nationella IKT-strategin 2018 2022 utifrån Skolverkets allmänna råd.

Färdig

Förskolorna arbetar utifrån framtagen IKT-strategi,
implementering sker med stöd av IKT-pedagog och IKTansvariga på enheten.
Arbetet med att implementera den nationella IKT-strategin har påbörjats i
grundskolan. Pedagoger på flera skolenheter arbetar med programmering i
klasserna.
Platengymnasiet har en förstelärare som har i uppgift att arbeta med IKT på
skolan.

08 Vuxenutbildningen och
VIA Ekenäs motsvarar
medborgarnas och
arbetsmarknadens behov

8.1 Vuxenutbildningen
ska i samverkan med
SFI anordna tre
yrkesutbildningar som
är kopplade till regionalt
yrkesvux

Uppdrag från Bildningsnämnden.

Färdig

Vi arbetar regionalt för att skapa olika yrkesutbildningar med Sfi. Detta
samarbete har pågått länge och det finns ett flertal yrkesutbildningar i länet där
Sfi-elever kan läsa en yrkesutbildning t ex svets i Mjölby och där våra elever
kan få plats.

analyser

Barnkonsekvensanalyser har påbörjade på några förskolor.

9 Enkelt för barn och unga
att utföra bra och
hälsosamma aktiviteter

Verksamheten har tagit fram fler gemensamma dokument centralt, vilket
bidragit till ökad likvärdighet inom förskoleverksamheten.
Exempel är Överlämnandeplan, Inför utvecklingssamtal, Välkomstbroschyr.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling, gemensam för
kommunen, antogs inför hösten 2018.
Platengymnasiet har arbetat aktivt med elevskyddsombud i varje klass. Planen
mot kränkande behandling hålls aktuell och uppdaterad.
Enkäter, t ex Om mig, genomgås, redovisas och efterarbetas metodiskt.
SWOT-analys har gjorts tillsammans med avgångsklasserna.

Vi har startat en ny utbildning i år i Motala där eleverna läser Sfi samtidigt som
de läsa en förberedandekurs för arbete inom Barn och fritidsverksamhet. Detta
är i samarbete med kommunens barnomsorg där eleverna erhålla
praktikplatser med handledare. Sfi-lärare har besök i verksamheten.

9.1 Skapa en
mötesplats för unga i
Ekön

Färdig

Vi har inte lyckats skapa en fast mötesplats på Ekön pga brist på lokaler. Vi har
dock arbetat på platsen mer ”mobilt” i och med att vår nya verksamhet ”Mer
fritid” har befunnit sig på platsen och utfört aktiviteter delvis själva och delvis
tillsammans med föreningar och SISU.
Dock är önskan fortsatt att kunna ha en stationär mötesplats med personal
som vi kan fylla med aktiviteter för ungdomar.

10 Erbjuda invånarna ett
rikt fritidsutbud

10.1 Se över kriterier
för föreningsbidrag

Färdig

Arbetet har påbörjats under 2018. Vi samarbetar med Östergötlands
idrottsförbund och idrottsrådet i frågan.
Vi har utökat vår verksamhet med en utvecklingsstrateg som kommer att
arbeta med detta mera konkret under 2019.

10 Erbjuda invånarna ett
rikt fritidsutbud

10.2 Lokalrevisioner
genomförs för
anläggningar och
lokaler

Idrottslokaler skall in i lokalförsörjningsplanen för
framtida investeringsplaner för att skapa en prioritering
för renoveringar och investeringar.

Färdig

Arbetet påbörjat under våren 2018. Samarbete med Cowi konsulter.
Beräknat avslut första delen av 2019.
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Övergripande aktivitet

Beskrivning

Status

Kommentar

10 Erbjuda invånarna ett rikt
fritidsutbud

10.3 Arbeta för säkra
fritidsanläggningar

Arbeta för säkra fritidsanläggningar

Färdig

Gemsamma skyddsronder genomförs årligen på samtliga anläggningar.
Tydliga avgränsningar finns mellan olika enheter inom kommunen, exempelvis
simhallspersonal och fastighetspersonal.
Upprättade ärendeloggar och gemensamma möten mellan verksamhet och
fastighetsenheten finns planerade i årskalender.
Arbetsplatsträffar sker en gång/månad. Stående punkt införs om säkra
anläggningar
Digitala övervakningssystem med larm finns för Isstadions maskinrum och
simhallens reningsanläggning. Vid avvikelse utlöses larm i t ex telefon.

10 Erbjuda invånarna ett rikt
fritidsutbud

10.4 Plan för
kvalitetscertifiering av
anläggningar

11 Kulturen är framåtsträvande
med ett relevant
utbud av hög kvalitet
11 Kulturen är framåtsträvande
med ett relevant
utbud av hög kvalitet

11 Kulturen är framåtsträvande
med ett relevant
utbud av hög kvalitet

Färdig

Detta arbete har inte hunnits påbörjas under 2018. Vi kommer att lägga in det i
vårt arbete med kommande lokalrevision under 2019.

11.3 Genomföra
upphandling av ny
biblioteksbuss

Färdig

Upphandlingen av en ny biblioteksbuss är i det närmaste klar, och vi räknar
med att den ska vara avslutad i mars 2019.

11.1 Biblioteksbussen
ska öka sin närvaro i
socioekonomiskt
utsatta områden

Färdig

Bokbussen har ändrat sin turlista och från och med hösten 2018 kör bussen
med längre stopp i kommunens socioekonomiskt utsatta områden; Väster,
Ekön och Charlottenborg.

11.10 Utveckla
Digidel center

Ta fram en plan för kvalitetscertifiering av våra
anläggningar.

Syftet är att marknadsföra bibliotekets utbud och tjänster och nå nya
användare.
Utveckla Digidel center inom biblioteksverksamheten
för att öka invånarnas digitala kompetens och därmed
minska den digitala klyftan

Färdig

Motala DigidelCenter blev under året utnämnd till nationell förebild av
regeringen, som anslog 10 miljoner till att starta nya DigidelCenter på andra
håll i landet.
Målet att nå 1500 personer som skulle få digital hjälp och rådgivning
överträffades med råge.
Antal vuxna personer som fått handfast digital hjälp och rådgivning: 928 st.
Deltagare i digitala programaktiviteter för barn: 667 st. Spel- och datoraktiviteter
barn: 1 394 st. Deltagare nätverksdag på biblioteket: 100 st. Besökare
studiebesök: 135 st. Summa: 3 224 st.

11 Kulturen är framåtsträvande
med ett relevant
utbud av hög kvalitet

11.2 Plan för
utveckling av
huvudbiblioteket

Påbörja utvecklingen av huvudbibliotekets miljö
så att den motsvarar kraven på ett modernt
bibliotek

Färdig

Vi har påbörjat arbetet med att göra om huvudbiblioteket. Vi har fått fyra
miljoner till ny inredning och nya möbler.
Arkitekter har i samråd med bibliotekets personal ritat ett förslag på det "nya"
biblioteket, där ingår en större barnavdelning, fler studierum och mysiga
läsplatser.
Vi ska även inrymma konsthallen i biblioteket. Arbetet avstannade under
hösten i väntan på att Folkets hus ska besluta att åtgärda det eftersläpande
underhållet av lokalerna; byte av golv, tak och allmänbelysning.

11 Kulturen är framåtsträvande
med ett relevant
utbud av hög kvalitet

11.4 Plan för likvärdiga
skolbibliotek

11 Kulturen är framåtsträvande
med ett relevant
utbud av hög kvalitet

11.5 Utveckla
samhällsservice och
digital handledning på
olika språk

En plan för hur vi skapar en likvärdig
skolbiblioteksverksamhet för alla elever i kommunen
tas fram i samarbete med skolan.

Färdig

Handlingsplan för samverkan mellan skolbibliotek och grundskolans/särskolans
samt fritidshemmens verksamheter har färdigställts och kommer att tas upp på
nämnd i februari 2019.

Färdig

Biblioteket har i samarbete med Bryggan erbjudit samhällsservice och digital
handledning på olika språk två timmar varje torsdag.
Dessa tillfällen har varit välbesökta. Cirka 300 nyanlända har fått hjälp under
året.
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11 Kulturen är framåtsträvande
med ett relevant
utbud av hög kvalitet

11.6
Vidareutveckla
de aktiviteter vi
gör, riktat till
nyanlända, så att
de stabiliseras
och blir
självklara.

Vidareutveckla de aktiviteter vi gör, riktat till nyanlända, så
att de stabiliseras och blir självklara. Utöka dialogen med
de samarbetspartner vi har i detta.

Färdig

Biblioteket har etablerat ett pågående samarbete med Bryggan som bemannar
biblioteket på torsdagar, då vi erbjuder samhällsservice och digital handledning
på olika språk.
Kulturskolan har i arbetet med El Sistema vi ett mycket nära samarbete med
både förskola och skola.
Satsningen "dans för nyanlända" görs i nära samarbete med Carlsund och för
rekrytering till Motala Dream Orchestra har vi dialog med båda
gymnasieskolorna.
I vår verksamhet för nyanlända har vi också dialog/samarbeten med VIA
Ekenäs, Motalas integrationsledare, SFI, bostadsstiftelsen Platen, BråMo m fl.

11 Kulturen är framåtsträvande
med ett relevant
utbud av hög kvalitet

11.7
Utställningsmiljön
på Charlottenborgs
slott förnyas

Färdig

11 Kulturen är framåtsträvande
med ett relevant
utbud av hög kvalitet

11.8
Rundradiomuseet
hålls öppet under
sommarmånaderna

Färdig

11 Kulturen är framåtsträvande
med ett relevant
utbud av hög kvalitet

11.9 Utreda
möjligheten att
kulturskolan
tillhandahåller
instrument till sina
lärare

Färdig

Nyinvigning sker i mars 2019.

Utredning över olika lösningar som finns i kulturskolor i Sverige har gjorts.
Dialog utifrån resultatet har påbörjats med lokal facklig företrädare inom ramen
för "Samverkan". Denna dialog planeras fortsätta ytterligare utifrån konkreta
alternativ till lösning.
Det är självklart att vi behöver ha en lösning, så att lärarna har tillgång till
nödvändiga arbetsredskap för att utföra sitt arbete. Efter dialog med facklig
företrädare planeras ha ytterligare dialog med medarbetarna för att förankra
beslutet. Förslag till lösning tas med i budgetarbetet för 2020.
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