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Datum

2017-07-10

Effektmål för arbetsmarknadsnämnden
2018
I enlighet med beslutat styr- och ledningssystem för Trelleborgs kommun
skall varje nämnd årligen besluta om effektmål med indikatorer för sin
förvaltning.
Effektmålen ska koppla an till de av Kommunfullmäktige beslutade
inriktningsmålen (dnr: KS 2017/371) och ange den effekt som
Kommunfullmäktige kan förvänta sig av nämndens verksamhet utifrån
beslutad budget och givet reglemente.
Det åligger nämndens förvaltning att aktivt följa upp effektmålen samt att
redovisa uppföljningar och eventuella avvikelser i samband med de
återkommande delårsrapporterna.
Effektmålen anger riktning för verksamheten. De delar av nämndens
verksamhet som är myndighetsutövning gentemot enskild styrs av gällande
lagstiftning för detsamma. Dessa regleras således inte av effektmålen. Vid
behov kan myndighetsutövningen regleras via, av nämnden beslutade,
rutiner och riktlinjer.
Vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2017-06-12 presenterades
förslag på effektmål för nämnden 2018. Dessa har därefter funnits
tillgängliga för diskussion i de forum där nämndens ledamöter deltar.

Beslutade strategiska inriktningar och inriktningsmål för
Trelleborgs kommun
Strategisk inriktning

Inriktningsmål

Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd

Kommuninvånare ska vara trygga
Kommuninvånarna ska ha goda
levnadsvanor
Kommuninvånarna ska i livets alla
skeden kunna få ett likvärdigt stöd

Arbete (företagsklimat,
egenförsörjning)

Trelleborg ska vara en attraktiv
kommun för nyetableringar

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Det lokala näringslivet ska erbjudas
en service av hög kvalitet

Arbetsmarknadsnämnden
www.trelleborg.se
E-post:
arbetsmarknadsforvaltningen@trelleborg.se

Postadress: Box 63, 231 21 Trelleborg
Besöksadress: Gasverksgatan 3 b
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg

Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-102 64
Org.nr: 212000-1199
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Fler kommuninvånare ska ha egen
försörjning
Hållbarhet (ekologisk, social,
ekonomisk)

Byggandet ska stärka kommunens
ekologiska, sociala och
ekonomiska hållbarhet
Kommunen ska ha hållbara
transportlösningar

Delaktighet (påverkan, förtroende)

Fler kommuninvånare ska känna
att de påverkar de politiska
besluten och verksamheten
Kommuninvånarnas förtroende för
politiker och tjänstepersoner ska
öka

Effektmål för arbetsmarknadsnämnden 2018
Effektmål

Indikatorer

Strategisk inriktning

Sänkt nettokostnad
kronor per invånare för
ekonomiskt bistånd

Kostnad utbetalt
ekonomiskt bistånd
per invånare

Livskvalité, Arbete

Sänkt nettokostnad
kronor per invånare
drift av ekonomiskt
bistånd
Fler trelleborgare
jämfört med 2017 ska
avslutas till arbete,
studier eller eget
företag

Antal avslut till arbete,
studier eller eget
företag

Arbete

Andel avslutade
ensamkommande
unga till arbete, studier
eller eget företag
Andel avslutade av
förvaltningens
etableringsärende till
arbete, studier eller
eget företag

Utökad service till det
lokala näringslivet
jämfört med 2017

Antal kontaktade
Trelleborgsföretag

Anvisade till
Trelleborgs kommun
ska ha ett eget
bostadskontrakt

Andel anvisade
hushåll med egna
bostadskontrakt

Arbete

Antal företag i Green
Room
Livskvalité

