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Beslutat av kommunfullmäktige
2017-11-20

Sammanställning av kompetensnämndens mål för 2018
Kommunövergripande mål för framtida tillväxt

Invånarantalet i Järfälla ska öka och kommunen som organisation ska på alla nivåer
ha beredskap att möta expansionen. Kommunen ska erbjuda en blandning av
boende- och upplåtelseformer samt boende som passar för alla livets skeden samt
olika behov och livssituationer. Arbetslösheten bland Järfällaborna ska minska.
Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka och fler företag ska etablera sig i
kommunen. Järfälla ska även attrahera fler besökare och erbjuda olika typer av
attraktiva besöksmål.

Kommunövergripande mål för kvalitativ välfärd

Järfällaborna ska erbjudas bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar.
Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt
förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens
innehåll som personalens bemötande. Kvalitet och uppföljning ska vara det styrande
för alla kommunalt finansierade tjänster.

Kommunövergripande mål för miljö och klimat

Järfälla ska vara en föregångskommun i klimat- och miljöfrågor. Kommunen ska ha
effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning. Kommunen ska också
verka för att öka medborgarnas miljömedvetenhet.

Kommunövergripande mål för demokrati, öppenhet och trygghet

Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta för inkludering och motverka alla
former av diskriminering och segregation. Järfällaborna ska erbjudas möjlighet att
vara delaktiga och ha inflytande i utvecklingen av det egna närområdet. Arbetet för
en tryggare kommun ska prägla all verksamhet i Järfälla, och omfatta såväl
förebyggande insatser som aktivt trygghetsskapande åtgärder. Fler mötesplatser och
ett rikare kultur- och fritidsutbud ska vara en grundbult i trygghetsarbetet.
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Kompetensnämndens effektmål för framtida tillväxt
Effektmål för Arbetsmarknadsenheten
Andelen deltagare i arbetsmarknadsinsatser som kommer i egen försörjning
eller studier ska öka.

Uppföljningsmetod

Redovisningsform

Statistik i Procapita.

Verksamhetsberättelse

Effektmål för Ung Vägledning

Uppföljningsmetod
Individuell uppföljning
via aktivitetsansvaret i
ungdoms- och elevdatabasen (UEDB).

Redovisningsform

Effektmål för Järfälla Gymnasium
Andelen gymnasieelever (även elever
inom introduktionsprogrammen) som
avslutar kurs med minst betyget E ska
öka.
Alla gymnasieelever har under läsåret
blivit erbjudna ett studie- och yrkesvägledningssamtal samt fått information
om olika vägval efter gymnasiet2.

Uppföljningsmetod

Redovisningsform
Tertialbokslut 2

KSL (elevenkät åk. 2,
fråga 18).

Verksamhetsberättelse

Effektmål för Vux Vägledning

Uppföljningsmetod

Redovisningsform
Tertialbokslut 1

Andelen studerande som avslutar kurs
med minst betyget E ska öka.

Statistisk från Alvis.

Effektmål för Järfälla Lärcentrum

Uppföljningsmetod

Andelen studerande som avslutar kurs
med minst betyget E ska öka.

Statistisk från Alvis.

Andelen Järfällaungdomar mellan 16-20
år med sysselsättning ska öka1.

Statistik i Procapita,
redovisningen sker per
avslutad kurs/program.

1
2

Verksamhetsberättelse

Tertialbokslut 2
Verksamhetsberättelse
Redovisningsform
Tertialbokslut 1
Tertialbokslut 2
Verksamhetsberättelse

Statistik från Alvis.
Andelen studerande med godkänt i SFI
ska ligga över länssnittet.

Verksamhetsberättelse

Ett års fördröjning.
Jämförs med statistik
för länet (från SCB).

Syftet med målet: Minska ungdomsarbetslösheten i kommunen.
Syftet med målet: Minska sena avbrott och felval.

Tertialbokslut 2
Verksamhetsberättelse
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Kompetensnämndens effektmål för kvalitativ välfärd
Effektmål för Arbetsmarknadsenheten
Alla deltagare som är beviljade någon
form av kompetenshöjande arbetsmarknadsåtgärd skall ha en individuell
genomförandeplan som regelbundet följs
upp tillsammans med deltagaren.

Uppföljningsmetod

Redovisningsform

Statistik i Procapita.

Verksamhetsberättelse

Effektmål för Ung Vägledning
Alla elever inom introduktionsprogrammen
har en individuell studieplan som följs upp
av studie- och yrkesvägledare en gång
per termin3.

Uppföljningsmetod

Effektmål för Järfälla Gymnasium

Uppföljningsmetod
Statistik från
gymnasieantagningen
(antagningsansvarig).

Andelen Järfällaungdomar som söker till
Järfälla Gymnasium ska öka4.
Andelen gymnasieelever som upplever att
lärandet utgår från den enskilde elevens
behov, förutsättningar, erfarenheter och
tänkande ska öka5.

KSL (elevenkät åk. 2,
fråga 5, 6, 9, 11, 14
och 16).

Elevernas närvaro vid lektioner ska öka6.

Statistik från
närvarocoach två
gånger per år.

Effektmål för Vux Vägledning
Andelen studerande som efter avslutade
studier upplever att utbildningen har lett till
önskad effekt ska öka.
Andelen Järfällabor som efter kontakt
med studievägledningen inom vuxenutbildningen i Järfälla känner sig nöjda
ska ligga över länssnittet.
Effektmål för Järfälla Lärcentrum
Andelen studerande som efter avslutade
studier upplever att utbildningen har lett till
önskad effekt ska öka.
Andelen studerande som efter kontakt
med studievägledningen inom vuxenutbildningen i Järfälla känner sig nöjda
ska ligga över länssnittet.

3

4
5
6

Statistik från studieoch yrkesvägledare.

Redovisningsform
Tertialbokslut 2
Verksamhetsberättelse
Redovisningsform
Tertialbokslut 2
Verksamhetsberättelse
Tertialbokslut 2
Verksamhetsberättelse
Kvalitetsrapport
Verksamhetsberättelse

Uppföljningsmetod
Telefonintervjuer
halvårsvis, 3-9
månader efter
avslutad utbildning.

Redovisningsform

KSL
(studerandeenkät).

Verksamhetsberättelse

Uppföljningsmetod
Telefonintervjuer
halvårsvis, 3-9
månader efter
avslutad utbildning.

Redovisningsform

KSL
(studerandeenkät).

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse

Syftet med målet: Säkerställa att alla elever inom introduktionsprogrammen fullföljer sina studier
enligt sin individuella studieplan. Syftet är även ökad måluppfyllelse.
Syftet med målet: Skolutveckling och kvalitetshöjning av kommunens egen gymnasieskola.
Syftet med målet: Att säkerställa att varje elev blir sedd och får möjlighet att uppnå sina mål.
Syftet med målet: Bättre måluppfyllelse och att säkerställa att varje elev ska ” finna sin unika
egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (ur
läroplan för gymnasieskolan).
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Kompetensnämndens effektmål för miljö och klimat
Effektmål för Arbetsmarknadsenheten
Andelen deltagare som upplever att
arbetsmarknadsinsatser och -åtgärder
präglas av miljömedvetenhet och hållbar
utveckling ska öka.

Uppföljningsmetod

Redovisningsform

Enkätundersökning.

Verksamhetsberättelse

Effektmål för Järfälla Gymnasium

Uppföljningsmetod
KSL (läggs in i
elevenkät åk. 2,
fr.o.m. 2018).

Andelen gymnasieelever som upplever
att undervisningen präglas av miljömedvetenhet och hållbar utveckling
ska öka7.

7

Egen uppföljningsenkät 2017.

Redovisningsform
Verksamhetsberättelse

Effektmål för Vux Vägledning
Andelen studerande som upplever att
undervisningen präglas av
miljömedvetenhet och hållbar utveckling
ska öka.

Uppföljningsmetod

Redovisningsform

KSL
(studerandeenkät).

Verksamhetsberättelse

Effektmål för Järfälla Lärcentrum
Andelen studerande som upplever att
undervisningen präglas av
miljömedvetenhet och hållbar utveckling
ska öka.

Uppföljningsmetod

Redovisningsform

KSL
(studerandeenkät).

Verksamhetsberättelse

Syftet med målet: Att öka gymnasieelevernas miljömedvetenhet och säkerställa att miljöperspektivet
är ett naturligt inslag i undervisningen.
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Kompetensnämndens effektmål för demokrati, öppenhet och trygghet
Effektmål för Arbetsmarknadsenheten
Andelen deltagare inom
arbetsmarknadsinsatser som upplever en
arbetsmiljö som präglas av trygghet,
tolerans och respekt ska öka.

Uppföljningsmetod

Redovisningsform

Enkätundersökning.

Verksamhetsberättelse

Effektmål för Järfälla Gymnasium
Andelen gymnasieelever som upplever en
lärandemiljö som präglas av tolerans,
respekt och arbetsro ska öka.
Andelen gymnasieelever som upplever att
de har inflytande i verksamheterna ska
öka.

Uppföljningsmetod

Redovisningsform

KSL (elevenkät åk. 2,
fråga 1, 2, 3 och 4).

Verksamhetsberättelse

KSL (elevenkät åk. 2,
fråga 15, 16 och 17).

Verksamhetsberättelse

Effektmål för Vux Vägledning
Andelen studerande inom
vuxenutbildningen som upplever en
lärandemiljö som präglas av tolerans,
respekt och arbetsro ska öka.
Andelen studerande inom
vuxenutbildningen som upplever att de
har inflytande i verksamheterna ska öka.

Uppföljningsmetod

Redovisningsform
Tertialrapport 2

Effektmål för Järfälla Lärcentrum
Andelen studerande inom
vuxenutbildningen som upplever en
lärandemiljö som präglas av tolerans,
respekt och arbetsro ska öka.
Andelen studerande inom
vuxenutbildningen som upplever att de
har inflytande i verksamheterna ska öka.

Uppföljningsmetod

KSL
(studerandeenkät).
KSL
(studerandeenkät).

KSL
(studerandeenkät).
KSL
(studerandeenkät).

Verksamhetsberättelse
Tertialrapport 2
Verksamhetsberättelse
Redovisningsform
Tertialrapport 2
Verksamhetsberättelse
Tertialrapport 2
Verksamhetsberättelse

