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1 Inledning
1.1 Göingemodellen
Östra Göinge kommun står inför ständiga utmaningar och kraven på service, högre kvalitet
och bättre resultat är många. Dessa krav kommer från medborgare och företag i Östra Göinge,
men också från staten och dess myndigheter. Dessa krav måste i sin tur förverkligas utifrån
tydliga prioriteringar och begränsade resurser. Detta fordrar en organisation i utveckling med
tydligt fokus på ständiga förbättringar där både målstyrning samt uppföljning och utvärdering
är viktiga komponenter.
Göingemodellen utgår från en övergripande vision och till denna kopplas sedan tydliga av
politiken fastställda utmaningsområden. Prioriteringen att peka ut vissa områden bygger på
det faktum att mycket av kommunens verksamheter utgår från av staten bestämda
grunduppdrag, men att det utöver detta finns viktiga utmaningar som politiskt måste hanteras
lokalt.
Kommunfullmäktige i Östra Göinge har därför lyft fram fyra utmaningsområden till vilka
kopplas både långsiktiga inriktningar som mera kortsiktiga resultatmål. Dessa delar utformas
i den av kommunfullmäktige antagna Mål- och resultatplanen som har en varaktighet på fyra
år. För att förtydliga och fördjupa utmaningsområdena finns också framtagit ett antal olika
styrdokument. I avsikt att förverkliga politikens intentioner utarbetar förvaltningen årligen en
dokumenterad planering, som i sin tur bryts ner ytterligare inom olika verksamhetsområden.
För att säkerställa och tydliggöra vad som åstadkommes inom förvaltningen är det nödvändigt
att det sker en systematiserad uppföljningsprocess och att det utifrån denna sker en
utvärdering, både på förvaltningsnivå som på politiska nivåer.

1.2 Styrande dokument framtagna och antagna politiskt
Mål- och resultatplanen är politikens viktigaste styrande dokument. Den utarbetas för att gälla
under fyra års period och börjar gälla året efter allmänna val. I den nu gällande planen har
politiken fastställt fyra utmaningsområden.
 Boende
 Arbete och företagande
 Kunskap och kompetens
 Åldrande
Till dessa fyra övergripande utmaningsområden foga sedan i Mål- och resultatplanen
inriktningar, resultatmål och resultatindikatorer.
Utöver Mål- och resultatplanen finns som komplement en rad politiskt framtagna dokument.
På kommunfullmäktigenivå benämns dess som programhandlingar, policy och långsiktiga
planer och som har en varaktighet på mer än 10 år. Motsvarande dokument på
kommunstyrelse benämns strategier och har ett kortare tidsperspektiv, dock ofta längre än en
mandatperiod.

1.3 Styrande dokument för utmaningsområdet Arbete och
företagande
För utmaningsområdet Arbete och företagande finns följande fastställda handlingar på de
olika politiska nivåerna.

1.3.1 Kommunfullmäktigenivå


Mål- och resultatplan 2016 – 2019. Fastställd 2016
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Programhandling ”Från nyinflyttad till stolt Göinge”. Fastställd 2016
Programhandling ”Kunskap – Kompetens – Arbete”. Fastställd 2014
Översiktsplan. Fastställd 2012
Programhandling rörande framtiden. Fastställd 2016

1.3.2 Kommunstyrelsenivå






Strategi ”En bra start i livet”. Fastställd 2015
Strategi ”Vägen till arbete”. Fastställd 2017
Bredbandsstrategi. Fastställd 2012
Näringslivsstrategi. Fastställd 2015.
Trafikstrategi. Fastställd 2017.

1.4 Utvärderingsmodell
En viktig del i alla styr- och ledningsmodeller är att det finns en modell för hur uppföljning
och utvärdering ska fungera. Hittills har mycket av utvecklingsarbetet kring styr- och ledning
fokuserat på att få en väl fungerande målmodell för kommunens verksamheter och där den
politiska viljan tydligt ska kunna synliggöras. Däremot har uppföljning och utvärdering hittills
inte varit lika påtaglig och väl utformad på de olika nivåerna i den politiska och
förvaltningsmässiga modellen. Under 2017 – 2018 har det därför påbörjats ett arbete för att
säkerställa en tydlig och sammanhängande struktur. En viktig grund för detta är de av
förvaltningen framtagna Verksamhetsrapporterna. De första som togs fram var för
Utmaningsområdena Kunskap och kompetens, Boende och Åldrande. Till dessa
verksamhetsrapporter har det utarbetats politiska analyser som har antagits av
kommunstyrelsen under 2018. Nu föreligger den fjärde för utmaningsområdet Arbete och
företagande till vilken det ska kopplas ännu en politisk analys.
Utifrån Verksamhetsrapporter arbetar politiken enligt följande utvärderingsmodell:
1. Verksamhetsrapport för ett utmaningsområde presenteras för kommunstyrelsen
2. Verksamhetsrapporten remitteras antingen till kommunstyrelsens resultatutskott
3. Utskottet arbetar fram politisk analys kopplat till styrande politiska dokument
4. Analysrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för behandling
5. Kommunstyrelsens fastställda analys framläggs för kommunfullmäktige för
presentation och genomgång
6. Vid det därpå följande kommunfullmäktigemötet sker politisk debatt kring den
framlagda politiska analysen

1.5 Den politiska analysens syfte och utgångspunkter
Det kan finnas olika syften med att göra en utvärdering. Följande intentioner med analyser
och utvärdera kan vara:
 öka kunskapen inom utmanings- och uppföljningsområdet
 följa upp de politiska uppsatta inriktningarna och målen och värdera dessa
 identifiera vissa intressanta områden som kan vara av intresse för politiken att lyfta
fram och fördjupa sig i
I det här sammanhanget är det viktigt att skilja begreppet utvärdering från begreppet
uppföljning. Det senare – uppföljning – är att ses som en kontinuerlig granskning och kan
användas mera löpande av förvaltningen för att kontinuerligt följa vad som sker inom den
egna verksamheten. Utvärdering är en mera noggrann genomlysning och
efterhandsbedömning vid en viss given tidpunkt. Frågeställningar som kan ställas är:
 Vad är målet?
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I vilken utsträckning har detta mål uppnåtts?
Hur vet man det?

Resultatet av utvärderingen ska sedan sammanställas och analyseras. Fyra frågeord kan vara
till hjälp vid analyser:
 Skillnader?
 Tendenser?
 Samband?
 Orsaker?
I analysen kommer man att förhoppningsvis att:
 göra en helhetsbedömning i förhållande till målen
 söka framgångsfaktorer respektive söka orsaker till att man inte når målen
 skapa tankar/idéer kring framtida inriktningar/mål
Det finns en rad utgångspunkter för politiker är säkerställa inför utvärderingsarbetet. Det är
viktigt/nödvändigt att:
 sätta sig in i verksamheterna och förstå dessa
 förstå vad förvaltningen vill med sitt arbete inom olika verksamheter
 förstå vilka utmaningar verksamheterna har framför sig
 skapa sig en insikt vad som är reglerat i lagar och förordningar
 skilja på verksamheternas grunduppdrag och det som är uppsatt i lokala politiska mål
och dokument
 fokusera på resultat och inte på aktiviteter
 förstå att vissa delar av verksamheterna i dagsläget kan vara svåra att följa upp och
utvärdera
 fokusera på och prioritera vissa utvärderingsområden

2 Verksamhetsrapport Arbete och företagande
Med den framlagda verksamhetsrapporten 2018 för utmaningsområdet Arbete och
företagande vill den kommunala förvaltningen:
 Ge den politiska organisationen en återkoppling av förvaltningens uppnådda resultat
samt analyser utifrån politiska målsättningar och verksamhetens grunduppdrag.
 Ge politiken en helhetsbild av olika verksamhetsområden, vilket innebär att
återkopplingen omfattar mer än de mål som politiken har fastställ i Mål- och
resultatplane.
 Ge politiken, där det är möjligt, referenser till kommunens resultat i relation till andra
kommuner samt beskriva trender och tendenser.
Inom ramen för utmaningsområdet är det en rad verksamheter som berörs:
 Inflyttning och arbete
 Strategi och tillväxt
Utmaningsområdet redovisas utifrån tre områden
 Från försörjningsstöd till egenförsörjning
 Företagande
 Östra Göinges attraktionskraft
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3 Analys
3.1 Styrdokument
Nedanföljer en utvärdering,analyssamteventuellakommentarermedutgångspunktfrån de
styrandedokumentsomnämnspunkt 1.3.
I verksamhetsrapporten
redovisarmandels politiska prioriteringar,resultatmåloch strategier,
delsverksamhetens
grunduppdrag.Men vad är egentligengrunduppdragetoch vem fastställer
vad som är grunduppdraget?
Sannoliktkan grunduppdragettill storadelarhärledasur den
speciallagstiftningsomfinns inom olika områden,t.ex. avseendeutbildning och skola,
socialtjänst,VA -verksamhet.Men är dettauttömmandeeller finns det annatsom räknastill
grunduppdraget?Beskrivningenav grunduppdragetför verksamhets
områdeInflyttnin g och
arbetetyder på att begreppetinnefattarmer än enbartdet somföljer av lagstiftningen.Där
sägsnämligenatt verksamhetsområdets
huvuduppdragär att öka ÖstraGöingesattraktivitet
genomatt stödjaungdomar och vuxna till arbeteoch studiersåatt de blir egenförsörjande.
Ett
uppdragatt öka platsensattraktivitet kan knappasthärledasur någonlagstiftningsomreglerar
kommunernasverksamhet och fråganblir då hur och av vem fastställsgrunduppdraget?
Om
det dessutomär såatt åtskillnadenmellan grunduppdragoch politiska prioriteringarhar
betydelseför var kommunstyrelsenska lägga tyngdpunkteni sin utvärderingär det
nödvändigtatt klargörabegreppetsinnebörd.
Kommunstyrelsennoteraratt i verksamhetsrapporten
användsbegreppensjälvförsörjning och
egenförsörjning omväxlande.Sannoliktåsyftasmedbådabegreppenindividensförmågaatt
försörjasig själv genomarbete,studier eller egetföretagandeoch det korrektaär då att
användabegreppetegenförsörjning.
När det gäller grunduppdragetför Inflyttning och arbetesägsdet att det bl.a. innebäratt ge
familjernagrundläggandeinformation om det svenskaskolsystemet.Kommunstyrelsenvill
påminnaom att det ocksåär viktigt att informeraom hur det svenskasamhälletfungerari stort
och förutsätteratt dettaocksågörsi olika sammanhang
i kontakternamednyanländafamiljer.

3.1.1 Kommunfullmäktige avseendefrån försörjningsstöd till egenförsörjning
Mål - och resultatplan 2016– 2019
I inriktningstextenför arbete och företagande lyfts följandefram:
Gedignautbildningsinsatseri samarbetemedarbetsmarknadens
olika parterskapar
godavillkor för att säkerställatillgångenpå välutbildadarbetskraft
Riktadeinsatserinom olika utbildningsområdenkan ledatill individuell
kompetenshöjning,
vilket kan stärkaföretagenskonkurrenskraftoch säkerställaen
förbättradkvalitet inom offentliga verksamheter.
Följandeinriktning för företagande är fastställd:
År 2025 präglasÖstraGöingekommunav ett bra företagsklimatsamttillgång till
välutbildadarbetskraft.Därigenomfrämjastillväxten i befintliga företagmengör
ocksåatt kommunenär ett attraktivt val för nya företagsetableringar.
Sysselsättningsgra
den blandkommunmedborgarna
är hög.
Resultatmålettill företagande för år 2019är följande:
År 2019 har antaletsysselsattablandkommuninvånarnaökat
För att kunnamätaeffekternaav resultatmålethar följanderesultatindikatorer(medmålnivå
2019)fastställts:
Antal sysselsatta16+ medbostadi kommunen

Sida6 av 18

För att kunna mäta effekterna av resultatmålet har följande resultatindikatorer (med målnivå
2019) fastställts:
 Antal registrerade företag med minst 400 tkr i omsättning

Programhandling ”Kunskap – kompetens – arbete”
Programhandlingen lyfter fram kommunens övergripande ansvar rörande arbetsmarknadens
utveckling;


Östra Göinge kommun ska vidta eller på annat sätt främja åtgärder för att förebygga
arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. (Lag 1944: 475)
Tillväxt och ökad sysselsättning på arbetsmarknaden ska främjas genom kommunens
ansvar för socialtjänst, skola och vuxenutbildning utvecklas i samarbete med andra
myndigheter och organisationer.
Östra Göinge kommun ska tillsammans med andra aktörer inom olika sektorer aktivt
främja lokal anpassning av den nationella sysselsättningspolitiken.




Även om kommunens insatser ska riktas mot alla för att minska den totala arbetslösheten, så
är det ändå följande grupper som i första hand ska prioriteras;





Ungdomar
Utrikesfödda
Personer med funktionsnedsättning
Personer äldre än 55 år

Insatser för att åstadkomma resultat ska ske genom samverkan mellan olika verksamheter i
den kommunala förvaltningen, men också genom samarbete med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, företag, föreningar och ideella organisationer m.fl.
Programhandlingen är tydlig med att det är lätt att fokusera på åtgärder riktade mot aktuella
arbetslöshetsgrupper. Men för att inte enbart klara dagens utmaningar utan även
morgondagens, är det viktigt att kommunen agerar utifrån ett bredare perspektiv. Av den
anledningen pekar den här programhandlingen på följande tre prioriterade insatsområden:




Utveckla den lokala arbetsmarknaden.
Underlätta inträdet på arbetsmarknaden.
Säkra behovet av arbetskraft.

För att underlätta en utveckling av den lokala arbetsmarknaden pekar programhandlingen
på följande målbilder år 2025;





Det finns ett med individen i centrum fastlagt konstruktivt samarbete mellan
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, privata och offentliga arbetsgivare, parter på
arbetsmarknaden och utbildningsanordnare m.fl.
Ökar sysselsättningen genom en hög grad av lokal innovation och förnyelse av
näringsliv och arbetsmarknad.
Bidrar skolan på alla nivåer till att elevernas kunskaper om och intresse för
entreprenörskap ökar.
Stöder ett hållbart transportsystem och en modern digital infrastruktur en utvidgning
av den lokala arbetsmarknaden.

För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden pekar programhandlingen på följande
målbilder år 2025;



Matchas lediga arbeten mot lämplig arbetskraft.
Underlättas inträdet på arbetsmarknaden genom att det erbjuds ett brett utbud av
arbetsmarknadsaktiviteter av olika slag, t.ex. studier och praktik.
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Genomförs behovsanpassade insatser för individer som har svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden.
Främjas möjligheten att starta och bedriva verksamheter inom den sociala ekonomin.

För att säkra behovet av arbetskraft pekar programhandlingen på följande målbilder år
2025;






Kommunen är en aktiv part i det regionala samarbetet med att utveckla
kompetensplattformar i syfte att tillgodose behoven av arbetskraft.
Utbildningarna är anpassade till rekryteringsbehoven genom att utbildningsanordnare
och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar vilka behov av kompetens som
finns.
Kommunen främjar livslångt lärande och utvecklingen av utbildningsinfrastrukturen.
Barn, ungdomar och vuxna ges såväl teoretisk som praktisk kunskap om
arbetsmarknaden, för att kunna göra välgrundade val avseende utbildning och arbete.
Skånes Gröna Hjärta är ett väl etablerat varumärke för platsen Östra Göinge.

Programhandling ”Från nyinflyttad till stolt Göing”
Under de senaste åren har kommunen tagit emot ett stort antal nyinflyttade som kommit till
Sverige som flyktingar till följd av krig och oroligheter i andra delar världen. Många av dessa
vill här börja ett nytt liv i trygghet för sig och sina anhöriga. Alla som flyttar till kommunen
har behov av att känna tillhörighet och av att komma in i lokalsamhället men för vissa grupper
är utmaningen större än andra. Ett arbete och möjligheten till egenförsörjning är en av de
viktigaste nycklarna till delaktighet och gemenskap med andra i den nya kommunen.
Programhandlingen pekar bland annat på följande utmaningar rörande arbetsmarknaden;





Många nyinflyttade har inte tillräckliga förutsättningar för att få tillträde till
arbetsmarknaden.
Kommunens branschstruktur underlättar inte för nyinflyttade som står långt från
arbetsmarknaden att få ett arbete.
Väntan under asylperioden används inte på ett meningsfullt sätt för åtgärder som
underlättar framtida inträde på arbetsmarknaden.
Den bristande samverkan inom det arbetsmarknadspolitiska fälten

I programhandlingen görs följande övervägande rörande sysselsättningen och dess
problematik.
En av samhällsutmaningarna just nu är att ge de nyanlända tillräckliga kompetenserna och
färdigheter för att kvalificera sig till ett arbete på den avancerade svenska arbetsmarknaden.
Detta kräver insatser både på central och på lokal nivå. Det handlar om språkkunskaper,
validering av tidigare utbildning och erfarenhet, utbildningsinsatser av olika slag,
yrkespraktik, översyn av regelverk, samverkansformer mellan myndigheter etc. Men med
tanke på att så stor del av de nyanlända inte ens har gymnasieutbildning eller kvalifikationer
som passar den svenska arbetsmarknaden kanske detta ändå inte kommer att vara tillräckligt.
Även om denna utmaning inte kan lösas eller hanteras enbart på lokal nivå bör den
uppmärksammas lokalt eftersom de sociala och ekonomiska effekterna av att nyanlända inte
kommer in på arbetsmarknaden uppstår och måste hanteras lokalt.
Men även om en nyanländ skulle ha tillräcklig kompetens och utbildning för att ta ett arbete
på den svenska arbetsmarknaden förekommer så kallad strukturell diskriminering som innebär
att den sökande kanske inte ens får chansen att presentera sig och sina kunskaper för en möjlig
blivande arbetsgivare. Även avsaknad av sociala nätverk och kontakter i arbetslivet är ett
problem för många nyanlända som måste hanteras genom åtgärder på lokal nivå.
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Den tid de nyinflyttade asylsökande väntar på besked om uppehållstillstånd måste utnyttjas till
åtgärder som rustar dem för det svenska samhällets krav bättre än idag. En meningslös och
oviss väntan under så lång tid bryter ner även den starkaste individ, vilket inte kan vara i
någons intresse. Även detta är primärt en fråga för den centrala nivån men eftersom
konsekvenserna återigen måste hanteras lokalt är det kommunernas ansvar att trycka på och
beskriva vilka konsekvenserna blir om den tid den enskilde väntar på besked om asyl inte
utnyttjas bättre än idag.
En av slutsatserna i programhandlingen är att kommunen bör arbeta kontinuerligt med att
utveckla och förbättra samverkan med ansvariga myndigheter och andra aktörer som verkar
inom det arbetsmarknadspolitiska fältet.

3.1.2 Kommunstyrelsen avseende från försörjningsstöd till egenförsörjning
Strategin ”En bra start i livet”
Strategin slår fast målsättningen att skolans kunskapsuppdrag är centralt för att barn och unga
ska utvecklas, må bra och ha möjlighet att möta vuxenlivet och ta ansvar för sin egen
utveckling och försörjning. Med kunskapsuppdraget avses att utbilda kommunens barn så att
samtliga når framgång i skolan.
För att lyckas måste man utifrån generella, tidiga och kraftfulla insatser arbeta för att
motverka att barn och unga hamnar i utanförskap, kriminalitet och missbruk. Samverkan och
samordning och insatser ska genomföras med andra myndigheter och samhällsaktörer.

Strategin ”Vägen till arbete”
Strategin lyfter övergripande utgångspunkter och utmaningar med direktiv.
 Individen
 Alla människor ska ses som tillgångar och ges goda förutsättningar att bidra
till det gemensamma samhället.
 Individen ska ses och mötas i sitt sammanhang. Det ställer krav på tvärgående
kontakter och samarbeten över förvaltningens interna organisationsgränser
och projekt.
 En bra start i livet
 Genom samverkan med näringslivet och andra samhällsaktörer ska för- och
grundskola rusta barn och unga med arbetsmarknadskännedom och
yrkesorientering fri från klass- och könskodning.
 Förvaltningen ska bevaka skolgången för Östra Göinges gymnasieelever och
aktivt verka för att gymnasieutbildningen fullföljs.
 Kommunens ansvar
 Som arbetsgivare ska kommunen agera som ett föredöme för övriga lokala
arbetsgivare och på olika sätt utveckla sitt eget arbete med
personalförsörjning.
 Som största lokala arbetsgivare har kommunen ett ansvar för att driva och
vara motor i samverkan med övriga samhällsaktörer.
 Förvaltningen ska uppmuntra göingebor till livslångt lärande och i de fall där
arbetsmarknadens förändring så kräver, bidra till omställning av
yrkeskarriärer inom ramen för utvecklingstrappan.
 Egenansvar
 Varje göingebo i behov av egenförsörjning har rätt till en individuell
utvecklingstrappa med tydliga del- och slutmål. Möjligheterna för individen
att nå målen ska vara rimliga.
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Arbetetbyggerpå samverkanoch stöd,mendet är individen själv som måste
varaaktiv. Konsekvenserna
av att inte antaoch följa denutvecklingstrappa
somerbjuds,ska kommunicerasklart och tydligt.
Möten mellanmänniskor
I samverkanmednäringslivetoch övriga samhällsaktörerskaförvaltningens
olika verksamhetertillsammansverkaför att skapatillgängliga, ofta
återkommandeoch välbesöktamöteni kreativamiljöer
Resultatmål: Antalet sysselsattabland kommuninvånarna har ökat
Resultatindikatornmäter inte det vi vill fånga
Resultatmåletför Arbeteoch företagandeär att år 2019har antaletsysselsattabland
kommuninvånarnaökat och i verksamhetsrapporten
visasatt målnivånför 2019redanhar
uppnåtts.Men kommunstyrelsenmenaratt varesig resultatmåleller indikator mäterdet som
egentligenavsesoch de sägeringet om huruvidanivån på sysselsättningen
har ökat i
kommunen.Eftersombefolkningenhar ökat markantundersenareår kan antaletsysselsattaha
ökat samtidigtsomandelensysselsatt
a i befolkningen(förvärvsfrekvenseneller
sysselsättningsgraden)
minskat.
Det finns inte heller någotexklusivt orsakssamband
mellanantaletsysselsattamedbostadi
kommunen(nattbefolkningen)och faktorersom kommunenkan påverka.Måttet avser
nämligen alla som är folk bokfördai kommunenoavsetti vilken kommunmanarbetar.Det
betyderatt olika åtgärdersomhaft positiv effekt på näringslivoch arbetsmarknad
i andra
kommunerkan ha lika stor betydelseför resultatindikatornsom åtgärdersomÖstraGöinge
vidtar. Visserligenkan åtgärdersomÖstraGöingevidtagit, när det gäller t.ex. infrastruktur
och kommunikationereller åtgärderinom andraområdenocksåhaft en positiv effekt mendet
går inte att skilja det enafrån det andra.
En tydlig fingervisning om att resultatmåletsindikator inte ger någonväsentliginformation
om arbetsmarknadssituationen
i kommunengesav den statistiköver arbetslösheten
som
redovisasi verksamhetsrapporten.
Trots fler sysselsattaär den fortfarandehög och i augusti
2018var den blandutrikesföddaca 54 procent.Även om trendenär minskandenär det gäller
den totalaarbetslöshetenså innebärutvecklingen,somframhållsi verksamhetsrapporten,
att
de svagastegruppernalämnaskvar i arbetslöshetoch i förlängningenutanförskap.Att
varannanutrikesföddär utanarbeteär inte tillfredställande,ävenom resultatmåletsindikator
överträffats.I formell meninghar vi uppnåttresultatetmeninte lyckatsmeddet vi ville.
Om kommunensomföredömeför andra arbetsgivareoch om arbetetmedextratjänster
I verksamhetsrapporten
framhållsatt kommunstyrelseni sin strategi, ”Vägen till arbete”slagit
fast att kommunenskavara ett föredömeför andraarbetsgivarenär det gäller att skapa
praktikplatsersommöjliggör för arbetssökan
de att provapå arbetslivet.Samtidigtbetonasatt
det är svårtatt få fram platserför praktik mm. i kommunensverksamheteroch att mandärför
efterlysertydliga signalerfrån kommunledningenom att kommunensverksamheterskata
emotoch beredaplatsför praktikantereller arbetsmarknadsanställningar
i störreutsträckning.
Kommunstyrelsenstöderdettaoch menaratt kommunledningenbör ge en sådantydlig signal
till verksamheterna
för att möjliggörafler praktikplatserså att kommunenverkligen blir det
föredömeför lokala arbetsgivaresom avsesi strategin Vägentill arbete.
I verksamhetsrapporten
framhållsatt extratjänsterär ett verktyg som gett resultatoch lett till
sysselsättningoch självförsörjningför individer medbristandespråkkunskaper
och/eller
utbildning. Kommunstyrelsensaknardock en närmarebeskrivningkring hur väl manlyckats
medden målsättningkommunenhaft medatt inrätta extratjänster.Det är särskilt intressant
eftersomdet framhållssom ett bra verktyg för sysselsättning
och egenförsörjning
. Vidare hade
det varit önskvärtmeden beskrivningkring samverkan medandraaktörer (inom kultursektorn
eller denideella sektorn)rörandeatt inrättaextratjänsteroch vilka möjlighetersamt
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svårighetersomföreliggeravseendedetta.Skakommunenkunnavara ett föredömekrävs det
att informationenom kommunens arbetegörstillgänglig för och förmedlastill andraaktörer.
Behovetav samverkanoch programhandlingenKunskap,Kompetens,Arbete
Somframhållsi verksamhetsrapporten
är samverkanhelt nödvändigtför att lyckasmed
uppdraget att få fler i arbete.Kommunstyrelsenförutsätteratt det inom ramenför arbetsmarknadsenhetens
arbetefinns en närasamverkanoch ett löpandeinformationsutbytemellan
A rbetsförmedlingen, kommunen, ideella sektornoch företagarnai kommunen,bl.a. kring
vilka olika arbetsmarknadspolitiska
stödsomfinns att nyttja.
Kommunstyrelsenvill lyfta fram programhandlingen
Kunskap,Kompetensoch Arbetesom en
bra grundför kommunens arbeteinom det arbetsmarknadspolitiska
fältet, mensaknar
bedömningaroch resonemangkring verksamhetens
utfall i förhållandetill
programhandlingen
. I denna, somfortfarandeär aktuell, lyfts särskilt betydelsenav samverkan
somavgörandeför att nå framgångmedatt få människori arbete.Ofta uppmärksammas
behovetav samverkanmedkommunensföretag, menävensamverkanmedden ideellasektorn
är viktig och behöverbelysasi verksamhetsrapporten.
Verksamhetsmål: Färre hushåll med försörjningsstöd i mer än 6 månader
I verksamhetsrapporten
redovisas att antalethushållmedförsörjningsstödhar ökat och ligger
över målnivånför 2018,vilket är oroande.Kommunstyrelsenmenaratt redovisningeni
verksamhetsrapporten
visar att det finns brister i samverkan mellan olika aktörerinom det
arbetsmarknadspolit
iska fältet. Samverkanmåsteutvecklasså att den enskildefår det stödden
behöveroavsettvilken myndighetsomär ansvarigför olika insatser.Den enskildefår inte
hamnai ett tomrumdär ingen vill ta ansvarpå grundav att myndigheteroch andraaktörer inte
kan eller vill agerautanförett snävtavgränsatansvarsområde.
Kommunstyrelsenvill här hänvisatill programhandlingen
Från nyinflyttad till stolt Göing där
bristandesamverkanmellanmyndigheterframhållssomett stort problemsom kommunen
måstegöraallt den kan för att motverka.I programhandlingen
från nyinflyttad till stolt Göing
sägsatt:
” Myndighetsgränser,
regelverkoch snävauppdragsbeskrivningar
hindrar en effektiv
samverkanmedutgångspunkti den enskildeslivssituation.Bristenpå helhetssynoch
samverkandrabbar särskilt demsomstår långt eller mycketlångt från arbetsmarknaden
som
ofta är i behovav en fungerandekedja av olika åtgärder.”
I programhandlingen
betonasatt det är viktigt att utvecklaeffektiva metoderunder
etablerings
fasenför att hindra att nyanländaefter etableringengår in i arbetslöshetoch blir
beroendeav försörjningsstöd.Därför är det myckettillfredsställandeatt, somdet framhållsi
verksamhetsrap
porten,samverkanmedA rbetsförmedlingenutvecklats positivt. Men
verksamhetsrapporten
pekar samtidigtpå att det finns mer att göranär det gäller samverkan,
vilket fortsatt måstevara prioriteratför kommunen.
Kommunstyrelsenvill ocksåframhållavikten av en god omvärldsbevakningför att ta del av
goda exempeloch framgångsrikametodersom tillämpasi andrakommunerrunt om i landet
när det gäller frågor kring försörjningsstödoch individensegetansvar.
Verksamhetsmål: Fler ungdomar fullföljer sina gymnasiestudier
En fullföljd gymnasieutbildningär närmasten förutsättningför arbeteidag. Att så stor andel
somnära,30 procentav de ungainte lyckas medsin gymnasieutbildningär därför ett stort
problemför ÖstraGöinge.I verksamhetsrapporten
framhållsden högafrånvaronsomdet
störstahindretför kunskapsutvecklingen
och för att få godkändabetyg när det gäller elever
från Östra Göinge.
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Att minska frånvaron måstevara prioriterat – tydliga konsekvenservid frånvaro
Kommunstyrelsenmenaratt det måstevaraprioriteratatt arbetamedatt få ned frånvaron
blandgymnasieleveroch ungdomari gymnasieålder
. I verksamhetsrapporten
framhållsatt
rutiner för hanteringav frånvarobehöverutvecklas.Det är bra att förvaltningenavseratt ta tag
i problemet, menkommunstyrelsenmenaratt mani en handlingsplanför att motverka
frånvarobehövergå ännulängreän de exempelsomnämnsi verksamhetsrapporte
n. En sådan
handlingsplanbör innehållamycket tydliga konsekvenserför de eleversomär fr ånvarande
utangiltigt skäl. Att kommai tid och att närvarapå lektionerär ofta en förutsättningför att
lära sig och i förlängningenkunnaförsörja sig själv. Det är i skolansomramarnamåstesättas.
I verksamhetsrappor
ten nämnsatt andelenungdomarfrån ÖstraGöingesomfått sina
studiemedelfrån CSN indragnapå grundav hög frånvaroär betydande
, mentydliga
konsekvenserbehövsävenför demsom inte får studiemedelfrån CSN. Långt ifrån alla elever
som studerarerhållerCSN-medeloch det är viktigt att finna rutiner för att öka ävendessa
eleversnärvaroi skolan.
Kommunstyrelsenmenaratt det ocksåmåstevaratydligt bådeför eleveroch för föräldraratt
skolangår före andraåtaganden.Mångaeleverär idag splittrademellanskolanoch andra
åtagandenmednegativpåverkanoch kan därför inte fokuserapå skolarbetetfullt ut.
Förvaltningenhar politikensstödatt användade medelsomstår till budsför att minska
frånvaron
I verksamhetsrapporten
nämnsexempelpå åtgärdersom kan vidtas för att minskafr ånvaroni
gymnasieåldrarna
. Utskottetdelaruppfattningenatt dessaåtgärderär viktiga och ifrågasätter
såledesvarför de inte redanär vidtagna. Det finns inget somhindraratt förvaltningenvidtar
åtgärdersom innebärhögreoch tydligare krav och förväntningarpå eleverna.Det är helt
rimligt och nödvändigtatt ställahögrekrav på elevernai skolan, inte minst för derasegen
skull. Lågaförväntningaroch krav gynnaringen, allra minst eleversombehövertydlig
återkopplingoch vägledningi sin kunskapsinhämtning.
Kommunstyrelsenvill betonaatt
förvaltningenhar politikensfulla stödnär det gäller att ställa högakrav på närvaro,ordning
och reda,bemötandeoch kunskapsinhämtning
. Det är viktigt att manverkligen använderde
medelsom redanidag står finns till f örfogandeför att skapaordningoch struktur på alla
nivåeri skolarbetet.
ÖstraGöingehar en särskildutmaningatt kontrolleraoch följa upp när det gäller frånvarovid
gymnasiestudier
, eftersom kommuneninte har någonegengymnasieskolamednationella
program.Kommunstyrelsenanserdärför att det är mycketbra att det har inrättatsett
uppföljningsteamsomska samverkamedde gymnasieskolordär ÖstraGöinges
gymnasieungdomar
går för att därigenomtidigt uppmärksamma
och förebyggaavbrott i
studierna.I nästaårsverksamhetsrapport
serkommunstyrelsenfram emotatt få en
redogörelseför hur manlyckats.
Eget ansvaroch ambitionbör premieras
Det är viktigt att redanunderutbildningstidenförmedlainsikten om att egenambition och
ansträngninglönar sig i livet och i arbetslivet.Ett sättkan vara att kopplapositiva incitament
till prestationerna
i skolan.Elever i gymnasieåldersomansträngersig understudiernaskulle
t.ex. kunnafå förtur till sommarpraktiki ställetför att praktikplatserlottas ut så som det sker
idag. Det kan varaett sättatt skapaen tydlig koppling mellanegeninsatsoch resultat.
Poängenär att på olika sättredantidigt underskolgångensynliggöraatt det lönar sig att
ansträngasig och att stimuleraden egnainitiativkraften och dessaförmågorbär mansedan
medsig ut i arbetslivet.
Den politiska analysen
tar inte ställning till frågan om resurser
Kommunstyrelsennoteraratt bristanderesurserframhållssom en förklaring i
verksamhetsrapporten
till svårigheteratt ge stödi form av språkstödeller APL-platser, men
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vill markeraatt utskottetinte förhåller sig till resursbe
hov utan enbarttill vad manuppnåri
förhållandetill uppdragetinom ramenför givna resurser.Kommunstyrelsenvill snarare
uppmanatill utförligareresonemangkring andravägaratt klara uppdragetän att få mer
resurser.
Alternativa vägar till arbeteoch egenförsörjning
Utbildning är den viktigasteinträdesbiljettentill arbete, men situationenidag skiljer sig från
den somförelågföre denstoraflyktinginvandringen.Det finns idag betydligt fler personerför
vilka mankan bedömaatt förutsättningarnaför att de skaklara att fullfölja en
gymnasieutbildninginte är särskilt goda. Kommunstyrelsenmenaratt det är viktigt att det
finns alternativavägartill jobb och egenförsörjningävenför demsomsannolikt har svårt att
fullfölja sin teoretiskagymnasieutbildning
. Det kan exempelvisomfattapraktik och
arbetsträning.

3.1.3 Kommunfullmäktige avseendeföretagande
Mål - och resultatplan 2016– 2019
I inriktningstextenför arbete och företagande lyfts följandefram:
Nya, menocksåbefintliga företagbehöveruppmuntranoch stimulansför att kunna
växaoch utvecklas
Genomrättainsatserfrån bl.a. kommunenskapasförutsättningarför ett varierande
och växandenäringsliv
Från kommunenssidaska det finnas en hög servicenivå,flexibilitet och
samarbetsviljainom ramenför den lagstiftningsomreglerardessarbete
Genomgod framförhållningnär det gäller översiktsplaner,detaljplaneroch tillgång
till mark skapasgodaförutsättningarför etableringoch utvecklingav företag.
Följandeinriktning för företagandeär fastställd:
År 2025präglasÖstraGöingekommunav ett bra företagsklimatsamttillgång till
välutbildadarbetskraft.Därigenomfrämjastillväxten i befintliga företagmengör
ocksåatt kommunenär ett attraktivt val för nya företagsetableringar.
Sysselsättningsgraden
blandkommunmedborgarna
är hög.
Resultatmålettill företagande för år 2019är följande
År 2019 har företagandetökat genomriktade insatserinom entreprenörskap

Översiktsplanen
Den nuvarandeÖversiktsplanenför ÖstraGöingekommunenfastställdesår 2012.För
närvarandepågårett arbeteatt aktualiseradennaoch det arbetet beräknasvaraklart under
2019.Översiktsplan2012är ett omfattandeplaneringsdokument
somtar sin utgångspunkti de
underförra mandatperioden
av kommunalfullmäktigefastställdafokusområden.Av dessaär
det i ÖversiktsplanenområdetBoendesomhar en vis bärighetför analyseni dettadokument
och där behandlassärskilt att äldrebehöverfler attraktivaboendealternativ.
UnderavsnittetArbeteoch företagandelyfter manfram vissastrategiskapunkter;
God markberedskap
för företagande
Stödkommunensetableradeföretag
Möjliggör småskalighandeloch servicei byarnascentrum
Stödentreprenörsanda
och småföretagande
Stödturism sombasnäring
Stödindustriellt utvecklingscenteri närasamarbetemedgymnasium,universitetoch
högskola
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3.1.4 Kommunstyrelsen avseende företagande
Näringslivsstrategin (Trafikstrategi och bredbandsstrategi)
Strategin tar sin utgångspunkt i kommunens övergripande inriktningar och mål och är således
en specificering av dessa. Den näringslivspolitiska strategin har till uppgift att lyfta fram
utvecklingsområden när det gäller näringslivspolitiken. Utmaningar som ryms inom områdena
och som måste hanteras är t.ex. tillgången till arbete och arbetskraft, möjligheterna att starta
och växa som företag och möjligheterna till utbildning samt att höja sin kompetens.
I strategin beskrivs ett antal insatsområde för näringslivspolitik i kommunen. Dessa områden
ska utgöra grund för en rad åtgärder som tydliggörs i kommunstyrelsens resultatmål,
förvaltningens verksamhetsmål och i projektplaner.


Kompetens

Tillgången till välutbildad arbetskraft är en förutsättning för ett dynamiskt näringsliv och för
att möta strukturförändringar. Östra Göinge kännetecknas av en relativ låg utbildningsnivå
och en del företag har svårt att rekrytera arbetskraft, speciellt när det gäller specialkompetens.
För att tillväxten ska kunna fortsätta i kommunen krävs att det är en överensstämmelse mellan
de utbildningar som kan erbjudas och behovet av kompetens på arbetsmarknaden. Det
livslånga lärandet är en naturlig del i både individens och företagens kompetensutveckling.
Det är viktigt att kvalitetsmässigt fokusera på hela utbildningssystemet, men avgörande för
näringslivet är i första hand utbildningen från gymnasieskolan och uppåt. Näringsliv och
utbildningsanordnare måste kunna bli bättre på att samverka kring spridandet av kunskap för
att skapa intresse för nyckelbranscher i Östra Göinge.
Tillgänglighet till utbildning är också en avgörande faktor för ett optimalt lärande. Väl
fungerande kommunikationer (jfr med kommunens Trafikstrategi) är avgörande för att
invånarna ska kunna ta del av utbildningar på ett likvärdigt sätt. Samtidigt är det nödvändigt
att ta till vara den digitala utvecklingen som ger möjlighet att kompensera avstånd till
utbildningsanordnare. Tillgång till snabb och stabil bredbandsuppkoppling (jfr kommunens
bredbandsstrategi) ger tillfälle att i större utsträckning studera på distans. Entreprenörskap är
en mycket viktig funktion i samhället och många nya jobb skapas av nya småföretag.
Utbildning som inspirerar till entreprenörskap kan bidra till att fler människor kan och vill
driva företag. Av den anledningen är det nödvändigt att entreprenörskap löper som en röd tråd
genom hela utbildningssystemet.


Växande och förändring av näringslivet.

Näringslivet i Östra Göinges måste i ännu större utsträckning bli mer innovations- och
kunskapsbaserat. För att klara detta är det viktigt att kommunen främjar insatser som stärker
företagens nätverk och deras relationer till miljöer för forskning och utveckling. Särskilt
viktigt är vidareutvecklingen av företag inom tjänstesektorer.
En förutsättning för ökad tillväxt inom och utveckling av näringslivet är ett gott
företagsklimat. För att uppnå detta krävs att ett antal faktorer behöver utvecklas som gör att
kommunen uppfattas som engagerad, öppen, flexibel och serviceinriktad. Genom olika typer
av gemensamma aktiviteter som ömsesidigt involverar dessa två delar av samhället, kan man
skapa tillit och en insikt om varandras ömsesidiga beroende.
Insatser på infrastrukturområdet är viktiga för utvecklingen av företag i Östra Göinge. Bra
vägar skapar bra pendlingsmöjligheter vilket innebär ett förstorat rekryteringsområde och
större tillgång till kompetent arbetskraft vilket minskar näringslivets sårbarhet. Bra vägar
bidrar också till goda logistiklösningar för företagen, vilket underlättar för transporter av gods
av olika slag. Till det kommer också infrastruktur som är till för den digitala
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kommunikationen.Satsningarpå bredbandsutbyggnad
blir en viktig pusselbitför att stärka
befintliga företag,menocksåförutsättningenför nyetableringar.
Tillgångentill funktionellal okalerär ocksåmångagångeravgörandeför företagvid valet av
en ny etableringsort.Det är därför viktigt att kommunenpå olika sättutarbetarplanerför att
säkerställaatt en etableringinte uteblir p.g.a.att det skulle rådabrist på lokaler.
Kommunensservice
Företagmöter kommuneni en mängdolika roller. Exempelpå dettaär att kommunent.ex.
uppträdersommyndighet,servicegivare,uppdragsgivareoch markägare.Arbetetinom de
flesta kommunalaverksamheterhar därigenomen tydligen inverkanpå för etagensvillkor och
av den anledningenär det viktigt att det finns en grundläggandepositiv attityd till företagen.
En kontinuerligdialog mellan kommunenstjänstemänoch företagarnaär betydelsefullför att
öka förståelsenför varandrasvardagoch uppdrag.
Näringslivsserviceför helakommunenhandlarom att erbjudaett bra grundutbud,tillgängligt
för alla som verkareller vill verkai ÖstraGöinge.Dettautbudskainnehållahjälp, råd och
informationom ÖstraGöinge,menävenhur manhittar rätt hjälp och stödhosandra
organisationeroch myndigheter.Den kommunalaföretagsservicen
omfattari vidaremening
en rad olika delar;affärskontakter,etableringsservice,
företagsbesök,
personligrådgivning
mm. Inom ramenför Företagslotsskakundenfå en professionelloch rättssäkerthantering
av sina ärendenoch utifrån dettaska ett kontinuerligtkvalitetsarbeteske där kundfokusär av
störstavikt.
Resultatmål: Ökat företagande genomriktade insatser på entreprenörskap
Kommunstyrelsenanseratt det är bra att förvaltningenavseratt utvecklamål och indikatoreri
kommandestyrdokumentför att säkerställaatt arbetsinsatserna
verkligenledertill ökad
tillväxt och fler arbetstillfällen.Detta gäller ocksåförslagentill ökadtvärsektoriellsamverkan
mellande kommunala verksamheter
na; Tillväxt och entreprenörskap,Inflyttning och arbete
samtFamilj och utbildning.
Kommunstyrelsenkonstateraratt det ocksåi övrigt redovisasmångagodatankarkring
åtgärdersom bör genomförasför att i störreutsträckninguppnådet manvill . M en manhade
dock önskatmer fokus på vad manverkligengjort i ställetför vad manbör göraoch
framförallt vilka resultateller effektergenomfördaåtgärderinneburit.
Även om verksamhetsrapporterna
succesivthar utvecklatsmenarkommunstyrelsenatt det är
angelägetatt de framöveri ännustörreutsträckninghar fokus på sambandetmellan
åtgärder/insatser
och resultat.För resultatutskottet
, somska utvärderaverksamheten,
är det
särskilt viktigt medkopplingenmellande insatsersom görsoch det resultatde ledertill och
hur förvaltningenresonerarkring måluppfyllelsen;vilka åtgärderhar varit ändamålsenli
ga,
vilka har inte varit det i lika stor utsträckningoch vilka slutsatserdrar förvaltningenav detta.
Kommunstyrelsendelaruppfattningenatt det är viktigt att arbetaför fler nya företag, men
menaratt det är lika viktigt att underlättaför befintliga företagatt expandera.Tillväxt och
entreprenör
skaps avsikt att göraen inventeringav befintliga företagsom underlagför framtida
arbeteär därför bra. Men kommunstyrelsenmenarsamtidigtatt det hadevarit värdefullt med
en redovisning ävenav hur manarbetarredanidag medatt få befintliga företagatt växaoch
vilket resultat som det arbetethar gett.
Kommunstyrelsendelarförvaltningensuppfattningatt entreprenörskap
i skolaoch utbildning
är viktigt för framtiden, menhadeocksåvelat seett resonemangkring hur det kan vara
möjligt att mätaeffekternaav sådanainsatseri ett vidaresamhällsperspektiv.
Bredband/fiber
Kommunstyrelsenvill fästauppmärksamheten
på hur viktigt det är f ör utvecklingenav
företagandeti kommunenmedutbyggnadenav bredband/fiber.Det är väsentligtatt
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kommunenhar ett aktivt förhållningssättoch en strategiför vad den kan och skagöraom
marknadeninte klarar utbyggnadeni de delardär befolkningsunderla
get inte är så stort.
Det är ocksåviktigt att informeraallmänhetenom att det är betydelsefulltatt anslutasig när
manväl får chansen.Relativt mångasom erbjudsmöjlighet till fiberanslutningavstårändå
från att anslutasig. För att medborgarnaska kunnata del av olika digitala tjänsteri framtiden
är det angelägetatt det inte uppstårtomrumeller ”vita fläckar” på bredbandskartan.
Man bör
ha en diskussionkring hur och vad kommunen(och andra)kan görapå marginalenför att
stimuleramedborgareoch företagareatt i högreutsträckningvälja att anslutasig till
bredbandskommunikation.
Kanskekan kommunensnabbapå processengenomatt erbjuda
fler tjänsteröver internet,kanskebör manarbetamedatt påverkaattityder och informeramer
om möjligheter meddennya teknikenoch om vilka begränsningardet kan innebäraatt inte ha
tillgång till den.

3.1.5 Kommunfullmäktige avseendeÖstra Göinges attraktionskraft
Mål - och resultatplan 2016– 2019
Kommunensvision är ”15 000 stolta göingar”. Den är kort, kärnfull och uttryckeren stark
beslutsamhetatt skapaen positiv utvecklingav stark Göingekommun. Den är ett redskapatt
mötautmaningarutifrån de specifikaförutsättningarsom gäller för kommunen.Syftet med
visionenär att samlakrafter – företag,föreningaroch medborgare– kring en gemensamoch
önskadbild av framtiden,för att tillsammansmedkommunenskapaett attraktivt Östra
Göingesom växeri balanseradtakt.

Översiktsplanen
I Översiktsplanenär en viktig utgångspunktSkånesgrönahjärta,som vill fånga det unika med
trakten.ÖstraGöingekommunhar tillsammansmednäringsliv och föreningslivutarbetatett
varumärkeför platsenÖstraGöingeoch i dettaryms en identitetsplattformvars syfte är att
fångadet unika medtraktenoch de människorsombor här. Plattformenbeskrivervad som
skalyftas fram i marknadsföringenav ÖstraGöingesomplats eller trakt. En viktig
utgångspunktär de unika värdensom finns i kommunenoch somkan beskrivasmedföljande
värdeord;
Naturupplevelse
Trygghet
Kultur
Eldsjälar
Göingeanda
Byar
Gränsland

3.1.6 Kommunstyrelsen avseendeÖstra Göinge attraktionskraft
Näringslivsstrategin
I strateginbeskrivsett antalinsatsområdeför näringslivspolitiki kommunen.Dessaområden
skautgöragrundför en rad åtgärdersom tydliggörsi kommunstyrelsensresultatmål,
förvaltningensverksamhetsmål
och i projektplaner(seavsnitt 3.14). I dennastrategilyfts
ocksåföljandeinsatsområdefram;
Attraktionskraft– platsmarknadsföring
En kommunsattraktionskraftär en starkt bidragandeorsaktill att manväljer att antingen
bosättasig, etableraföretageller att besökaen kommun.Att förstärkaoch tydliggörabilden av
de lokala kvalitéernai ÖstraGöingeär viktigare än tidigare.Människorsattitydertill platsen
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ÖstraGöingeär en viktig framgångsfaktorför mångaav de insatsersom skagenomförasför
att stärkanäringslivetoch förbättraföretagsklimatet.
Det finns framlagt en plattform för platsmarknadsföring
underbegreppet”Skånesgröna
hjärta”. Den framtagnahandlingsplanenför användningav begreppetutgårifrån tre
huvudintressenter:
kommun,företagoch föreningar.Idag och ännumer i framtidenär
företagenallt mer beroendeav den marknadsomligger utanför kommunensgränseroch man
följaktligen av det har tydliga intressenav hur ÖstraGöingesimageutvecklasför att t.ex.
kunnarekryterapersonalmedrätt kompetens.Men det handlarocksåom fångaföretagsomär
i en etableringsfassåatt de är bereddaatt välja kommunenför sina investeringar.
En bättreprofilering av ÖstraGöingekräveratt rollfördelning och mandatär tydliga. Olika
aktörersaktiviteterkring platsmarknadsföring
måstesamordnasför att möjliggöraen mera
effektiv positioneringav kommunen.Att förbättrabil den av ÖstraGöingeför ytterligare
stärkaattraktionskraftenmåsteupplevasoch sessomlönsamtoch kräversamverkanmellan
representanter
från bådenäringslivoch den offentliga sektorn.
Attraktionskraft
Kommunstyrelsenkonstateraratt det inte finns något specifikt avgränsatpolitikområdei Östra
Göingekommunmedbeteckningen”Attraktivitet” sominnehålleren uttaladpolitisk
ambitionsnivå. V erksamhetenStrategi och tillväxt har dock som uppdragatt utvecklaoch
leda arbetetmedplatsensattraktivitet.
Men ävenom det inte finns någotspecifikt politiskt styrdokumentsomär direkt ägnatåt att
definieravad somkännetecknarplatsenÖstraGöingesattraktivitet så beskrivsi mål- och
resultatplanen
, i visionstextoch inriktningstexter,bilden av ett önskatframtida ÖstraGöinge.
Där har politiken målat upp av vad manvill nå på sikt och därmedvad som kännetecknarett
attraktivt ÖstraGöinge.Kommunstyrelsenvill ocksåsärskilt framhållaöversiktsplanensom
ett viktigt politiskt underlagför arbetetmedatt utvecklaplatsensattraktivitet.Dennaplan
handlartill storadelarom att skapaen hållbaroch attraktiv kommunsomär Skånesgröna
hjärta.Målformuleringar, visions- och inriktningstexteri mål- och resultatplanenoch
översiktsplanenbör utgöraett tillräckligt politiskt underlagför förvaltningen,för att arbeta
vidaremedatt utvecklaplatsens, ÖstraGöinges,attraktivitet.
Kommunstyrelsenvill samtidigt uppmärksamma
att en helt nödvändigdel av kommunens
attraktivitetär att den tillhandahållervälfärdstjänstersomär av god kvalitet. Om det brister
avseendedessatjänster,somär grundläggandeför medborgarna,finns det ingen
marknadsföringi världensomhjälper.Att vård, skolaoch omsorgfungerarpå ett sätt som
tillfredsställermedborgarnas
och kundernasbehovoch förväntningarär grundläggande
faktorer sombaramåstevarapå platsför att kommunenskaupplevassomattraktiv och för att
medarbetar
e och invånareskabli stolta över och tala väl om kommunenför andra.

3.2 Identifierade fördjupningsområde
I Verksamhetsrapporten
2018 för Arbete och företagandebeskrivsresultatetav kommunens
arbeteinom dettaområde.Genomgående
finns tre områdesompolitiken särskiltvill lyfta
fram för fördjupadeanalys.

3.2.1 Minskat antal hushåll med försörjningsstöd
Ett av verksamhetsmålen
är att antalethushållmedförsörjningsstödi mer än 6 månaderska
bli färre.Tendensenunder2018 har varit den motsatta, vilket är mycketbekymmersamt,men
tankepå bl.a. alla negativasocialakonsekvensersom dettakan medföra.Förvaltningenmåste
ha starktfokus på att arbetabrett medför att finna lösningarsomvänderdennegativa
utvecklingen.Förbättradsamverkanmellan alla berördaparteren grundförutsättningför att nå
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framgångmedarbetet.

3.2.2 Minskad frånvaro bland gymnasieelever och ungdomar i gymnasieålder
För kommunstyrelsenär det en viktig prioritering att förvaltningenpå tydligt sättarbetarmed
att få nedfrånvaronbland gymnasieeleveroch ungdomari gymnasieålder
. I det arbetetmåste
mananvändaalla de medelsomstår till förfogandeoch som innebäratt manbryter dettaicke
önskvärdabeteendeblandvissaelever.

3.2.3 Bredbandsutbyggnad
För kommunensframtida konkurrenskraftär det viktigt att mannår de uppsattamålenför
bredbandsutbyggnad
i kommunen.Förvaltningenmåsteha en aktiv roll och tydlig strategiför
att nå dettamål, inte minst när det gäller utbyggnadenpå landsbygden.

3.3 Sammanfattning
Sammanfattande
vill kommunstyrelsenlyfta fram följande:
Fastställavad som är grunduppdrag
Resultatmålskamätadet vad manvill uppnå
Kommunenska varaett föredömeför andraarbetsgivarenär det gäller praktikplatser
Alla delarav förvaltning skadelta i arbetetmedextratjänster
Utvecklasamverkanpå arbetsmarknaden
för att lyckasmedatt få fler i arbete
Färrehushållskaha försörjningsstöd
Fler ungdomarskafullfölja sina gymnasiestudier
Frånvaronska minskai gymnasieåldrarna
Alternativavägartill arbeteoch egenförsörjningska prövas
Förvaltningenska tydliggörasitt arbetemednäringslivsutveckling
Fokuseringpå bredbandsutbyggnad
Fördjupaarbetetkring attraktivitet
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