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Styrkort 2020-2023 barn- och skolnämnden (BSN 2019/93)
Beslut
Barn- och skolnämnden föreslår följande ändringar i styrkortet 2020-2023:
Förslag till ändringar gällande målet Invånarna i Lidköpings kommun har en god och
jämlik hälsa
Indikatorn Uppnå skolverkets riktlinjer beträffande barngrupper för 1-3 åringar tas bort. Den
rapport som låg till grund för Skolverkets uttalanden om ett riktmärke för barngruppens
storlek på 6-12 barn i åldrarna 1-3 år ska användas som något att förhålla sig till och vara ett
stöd för att skapa lagom stora barngrupper.
Nämnden föreslår att det som idag finns som förslag till indikator Uppnå skolverkets riktlinjer
beträffande barngrupper för 1-3 år omformuleras till ”Uppnå skolverkets riktmärke eller
rekommendation beträffande barngrupper för 1-3 åringar” och blir en politisk prioritering
istället för att vara en indikator.
Nämnden anser att det bör vara 4 års medelvärde på båda nyckeltalen om yrkesprogrammen.

Sammanfattning
Lidköpings kommun har en vision och tre strategiska mål. De strategiska målen är till för att
peka ut riktningen för att närma sig visionen och sträcker sig fram till 2030. Utöver detta finns
det även nio verksamhetsmål för innevarande mandatperiod. Verksamhetsmålen är uppdelade
i två perspektiv: Kunden/brukaren i fokus och En organisation i framkant.
För varje verksamhetsmål presenteras politiska prioriteringar som visar inom vilka områden
det kan bli aktuellt att genomföra åtgärder under mandatperioden. Verksamhetsmålen följs
upp genom indikatorer som är framtagna för varje mål. Utöver indikatorer finns det även
nyckeltal för områden där kommunfullmäktige vill följa utvecklingen. I styrkortet framgår
vilka nämnder som har ett uppföljningsansvar för ett verksamhetsmål, det framgår under
"nämnd med särskilt uppföljningsansvar".
De strategiska målen är:




Lidköping 2030 - Erkänt god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla gör att fler
flyttar till Lidköping och vi är minst 45 000 Lidköpingsbor.
Lidköping 2030 - Lidköping är en mötesplats som har fördubblat antalet besökare.
Lidköping 2030 - Det ska finnas jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping och
kommunikationer till och från Lidköping så man kan ta sig till och från utbildning och arbete.
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Verksamhetsmålen där barn- och skolnämnden är utsedda till att ha ett särskilt ansvar är:








Lidköping är en attraktiv kommun för fler att bo och leva i
Invånarna i Lidköpings kommun har en god och jämlik hälsa
Lidköpings kommun är en föregångare inom miljöområdet
Lidköpings kommun prioriterar ekologiska och lokalproducerade livsmedel
Lidköpings kommun tillgodoser behovet av lokaler och anläggningar på ett effektivt sätt
Lidköpings kommun bedriver en verksamhet som levererar stor eller hög nytta
Lidköpings kommuns kompetensförsörjning möter verksamhetens behov

Beslutsunderlag




Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
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