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Inledning 
Kommunfullmäktige (KF) beslutade 9 november om Mål och budget 2023–2025. 

Verksamhetsbeskrivning  
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, omsorg, förskoleklass, fritidshem, 
grundskola, grundsärskola och för vuxenutbildning samt kulturskola.  
All verksamhet styrs av skollagen, läroplaner och kursplaner samt utbildningsnämndens 
antagna mål och medel. Styrning och ledning leds av förvaltningschefen. 
Förvaltningschefen är direkt chef för rektorer och utveckling. Administrativ chef tillika barn- 
och elevhälsochef är chef för verksamhetskontoret.  

Förskolan 
Förskolan styrs av skollag och läroplan. Gällande läroplan trädde i kraft 1 juli 2019. 
Förskolan vänder sig till barn mellan 1–5 år. De barn som omfattas av Allmän förskola är 
barn som fyllt tre år och har hemmavarande vårdnadshavare. Allmän förskolan innebär att 
vårdnadshavarna erbjuds en avgiftsfri placering på 15 timmar i veckan under grundskolans 
läsårstider. Kommunen erbjuder även omsorg på obekväm arbetstid på förskolan Stenvik. 
Här erbjuds barn i åldern 1–12 år möjlighet till omsorg alla dagar, dygnet runt. I 
Oxelösunds kommun finns också tre fristående förskolor. 

Familjecentral och Öppen förskola 
Öppen förskola är en verksamhet som erbjuder alla föräldrar med barn mellan 0-6 år en 
möjlighet att få komma och leka, skapa och umgås med sina barn och lära känna andra 
vuxna. Öppen förskola är en del av Familjecentralen som erbjuder ett samlat stöd till 
föräldrar, blivande föräldrar och ungdomar. Syftet med verksamheten är att utifrån hela 
familjens livssituation främja en god hälsa hos barn/ungdomar och deras föräldrar. I 
Familjecentralen finns barnmorskemottagning, barnavårdscentral, föräldrastödjare och 
öppen förskola.  

Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 
Förskoleklassen är obligatorisk sedan höstterminen 2018 och ska, tillsammans med 
grundskolan, bedrivas ur ett samlat helhetsperspektiv med god samverkan över skolåren 
samt mellan verksamhetsformer och skolor. Förskoleklassen ska stimulera elevernas 
utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.  
Syftet med grundskolans verksamhet är att utveckla elevens kunskaper och öva 
färdigheter samt i samarbete med hemmen främja elevens utveckling till ansvarskännande 
människa och samhällsmedborgare. 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper. Elever ska ges det stöd och stimulans de behöver för 
att utvecklas så långt som möjligt. Verksamheten styrs av Skollagen och Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 22 samt av kommunövergripande 
mål. 
Fritidshemmen har verksamhet före och efter skolan för barn i åldrarna 6–12 år vars 
föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Fritidshemmet är ett komplement till utbildningen 
och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem meningsfull fritid och 
rekreation. Verksamheten styrs av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lgr 22. Fritidshemmen i Oxelösunds kommun har kommunövergripande mål 
och enskilda mål för respektive skola.  
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Grundsärskola 
Grundsärskola är till för elever som efter genomgången utredning konstaterats ha en 
intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms kunna nå kunskapskraven i 
grundskolan. Grundsärskolan ska ge eleverna en för dem anpassad utbildning som ger 
kunskaper och värden och utvecklar elevens förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen 
ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval 
och ligger till grund för fortsatt utbildning. Grundsärskolan består av årskurserna 1–9. En 
elev kan vara integrerad i en annan skolform.  

Central barn- och elevhälsa 
Barn- och elevhälsochef tillika administrativ chef leder arbetet inom den centrala barn- och 
elevhälsan som består av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog, specialpedagoger, 
samordnare samt familje- och skolpedagog. Centrala barn-och elevhälsan arbetar ute på 
förskolorna och skolorna tillsammans med rektorerna samt förskolans och skolans 
personal. Fokus ska ligga på hälsofrämjande och förebyggande arbete för att stödja alla 
elevers utveckling mot målen.  

Gymnasieskola 
Gymnasieskolan är en frivillig skolform för ungdomar 16–19 år. Varje kommun är skyldig 
att på egen hand eller i samverkan med andra kommuner erbjuda ett allsidigt utbud av de 
16 nationella programmen. Oxelösunds kommun har samverkansavtal med angränsade 
kommuner; Norrköping, Nyköping, Finspång, Katrineholm och Vingåker, så kallat 
Kolmårdsavtal.  
Oxelösunds kommun har ett aktivitetsansvar för de ungdomar 16–20 år som inte går i 
gymnasieskolan. Ungdomar utan sysselsättning erbjuds aktiviteter genom det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA).  
Uppföljning av Oxelösunds elever i andra huvudmäns gymnasieskolor, genomförs av 
verksamhetskontoret. 

Vuxenutbildning 
Vuxenutbildningen består av särskild vuxenutbildning, grundläggande- och gymnasial 
vuxenutbildning och svenska för invandrare, SFI. I samverkan med länets kommuner 
anordnas en rad yrkesutbildningar utifrån statsbidragsförordningen om regionalt yrkesvux.  
Förvaltningen samverkar med Socialförvaltningen för att öka sysselsättningen bland 
ungdomar och nyanlända.  

Kulturskolan 
Kulturskolan bedriver frivillig verksamhet inom musik och kultur. Kulturskolan ska stå 
öppen för alla grundskoleelever och gymnasieungdomar som önskar delta, även 
förskolebarn kan få ta del av viss verksamhet. Verksamheten samverkar med grundskolan 
i kulturprojekt där den estetiska inriktningen på Oxelöskolan används i det ordinarie 
skolarbetet. Kulturskolan söker bidrag för Skapande Skola där målet är att eleverna ska få 
tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. 

Fokusområden 2023 
• Pedagogiska relationer 

• Ledarskapet i klassrummet 

• Språk- och läsutveckling 

• Förväntningar på varandra 
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Ekonomi 

Internbudget 2023  
(Tkr) Årsprognos   Förändr M & B 
   per oktober Budget mot budg   
NETTOKOSTNAD 2022 2022 2022 2023 
Nämnd -600  -906  81  -825  
Kulturskola -3 386  -3 408  -109  -3 517  
Gemensam administration -5 797  -6 007  -749  -6 756  
Fritidshem -21 904  -17 890  -616  -18 506  
Förskola -87 281  -87 822  -1 724  -89 546  
Grundskola, särskola, förskoleklass -143 573  -134 313  -25 131  -159 444  
Gymnasieskola -55 096  -53 529  -684  -54 213  
Komvux och SFI -11 417  -10 543  -216  -10 759  
Uppdragsutbildning 9  0  0  0  
S:a Nettokostnad -329 045  -314 418  -29 148  -343 566  
(Tkr) Årsprognos   Förändr M & B 
   per oktober Budget mot budg   
INTÄKTER 2022 2022 2022 2023 
Nämnd 0    0  0  
Kulturskola 680    597  597  
Gemensam administration -579    2 000  2 000  
Fritidshem 2 978    2 300  2 300  
Förskola 15 595    12 050  12 050  
Grundskola, särskola, förskoleklass 17 841    17 600  17 600  
Gymnasieskola 1 233    950  950  
Komvux och SFI 9 813    8 172  8 172  
Uppdragsutbildning 1 327    187  187  
S:a Intäkter 48 888  0  43 856  43 856  
(Tkr) Årsprognos   Förändr M & B 
   per oktober Budget mot budg   
KOSTNADER 2022 2022 2022 2023 
Nämnd -600    -825  -825  
Kulturskola -4 066    -4 114  -4 114  
Gemensam administration -5 218    -8 756  -8 756  
Fritidshem -24 882    -20 806  -20 806  
Förskola -102 876    -101 596  -101 596  
Grundskola, särskola, förskoleklass -161 414    -177 044  -177 044  
Gymnasieskola -56 329    -55 163  -55 163  
Komvux och SFI -21 230    -18 931  -18 931  
Uppdragsutbildning -1 318    -187  -187  
S:a Kostnader -377 933  0  -387 422  -387 422  
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Investeringsbudget 2023 – 2025 
 Investerings- 

belopp 
2023 

Investerings- 
belopp 
2024 

Investerings- 
belopp 
2025 

 
Investeringar 
Inventarier samt arbetsmiljöförbättrande 
åtgärder 1 500 1 500 1 500 
Inventarier Peterslundsskolan  5 000  
Förskolegårdar behöver nätverksuppkoppling 
– WiFi 400 

  
 

Totalt Utbildningsnämnd 1 900 6 500 1 500 
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Nämndens arbete med kommunmålen  

Mod och framtidstro (beskrivning) 
I Oxelösund råder mod och framtidstro.  

I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta 
mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. 
Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda 
exempel lyfts. 

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar 
arbetet. 

Kommunfullmäktiges mål 
- Genom att stärka kommunens attraktionskraft som turist- och 

boendeort bidrar alla nämnder och bolag till att antalet invånare i 
Oxelösund årligen ökar med minst 90 personer jämfört med 
föregående år.  Redovisas i delårsrapport (D) och bokslut (B). 

- Andelen sysselsatta bland Oxelösunds befolkning i arbetsför ålder 
ökar jämfört med föregående år. (D/B) 

- Alla nämnder och bolag tillvaratar möjliga effektiviseringar inom sitt 
ansvarsområde som bryter mönster och prövar nya kostnadseffektiva 
arbetssätt. (D/B) 

 
KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och 

datakälla 
Ingångsvärde / 

Bokslutsvärde (år) 
Målvärde 

2023 2024 2025 

Genom att stärka kommunens 
attraktionskraft som turist- och 

boendeort bidrar alla nämnder och 
bolag till att antalet invånare i 

Oxelösund årligen ökar med minst 
90 personer jämfört med 

föregående år. 

Utbildningsförvaltningen erbjuder en 
hög kvalitet av omsorg och 
utbildning genom att skapa 

attraktiva verksamheter. 

Mäts årligen genom enkät till 
vårdnadshavare i förskola, 

förskoleklass samt åk. 2, 5 och 
8.1 Egen undersökning. 

77% (2021) >resul
tatutf

all 
2022 

>resul
tatutf

all 
2023 

>resul
tatutf

all 
2024 

Andelen sysselsatta bland 
Oxelösunds befolkning i arbetsför 

ålder ökar jämfört med föregående 
år. 

Vuxenutbildningen erbjuder 
utbildningar som är kopplade till 

arbetsmarknadens behov. 

Arbetslöshet 16-24 år, 
årsmedelvärde, andel (%) av 

befolkningen ska minska. 
Kolada: N03921 

8,0% (2021) <resul
tatutf

all 
2022 

<resul
tatutf

all 
2023 

<resul
tatutf

all 
2024 

 
1 Andel (elever och vårdnadshavare) i förskola och skola som rekommenderar verksamheten. 
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Alla nämnder och bolag tillvaratar 
möjliga effektiviseringar inom sitt 

ansvarsområde som bryter 
mönster och prövar nya 

kostnadseffektiva arbetssätt. 

Utbildningsnämnden ska ha en 
budget i balans.  

Intern ekonomisk uppföljning. Nytt mått 0% 
neg. 

avvike
lse 

0% 
neg. 

avvike
lse 

0% 
neg. 

avvike
lse 

 
Under kommunmål "Mod och framtidstro" anges specifika mål och mått/indikatorer för effektiviseringsinsatser från nämndens beslutade 
"Förändringsbeskrivningar", se fullmäktigemål ”Alla nämnder och bolag tillvaratar möjliga effektiviseringar inom sitt ansvarsområde som bryter mönster och 
prövar nya kostnadseffektiva arbetssätt”. 
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Trygg och säker uppväxt (beskrivning) 
Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de 
kommunala verksamheterna. 

I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda 
studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt 
deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i 
trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö 

Kommunfullmäktiges mål 
- Kunskapsresultaten för elever från årskurs ett till sex i Oxelösund är minst 

i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner (UN). (B) 
- Trygghet bland barn och ungdomar i Oxelösund ökar jämfört med 

föregående år. (B) 
- 100 Ungdomar erbjuds årligen ferieplatser i kommunal verksamhet. (D/B) 

 

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och 
datakälla 

Ingångsvärde / 
Bokslutsvärde (år) 

Målvärde 

2023 2024 2025 

Kunskapsresultaten för elever från 
årskurs ett till sex i Oxelösund är 

minst i nivå med genomsnittet för 
Sveriges kommuner (UN). 

Andelen elever som har godkänt 
betyg i alla ämnen i åk. 6 ökar 
jämfört med föregående år. 

Elever i åk 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, 

hemkommun, andel (%). 
Kolada: N15543 

57,6% (2022) >resul
tatutf

all 
2022 

>resul
tatutf

all 
2023 

>resul
tatutf

all 
2024 

Trygghet bland barn och ungdomar 
i Oxelösund ökar jämfört med 

föregående år. 

Andelen barn och elever som känner 
sig trygga ökar jämfört med 

föregående år. 

Andelen barn och elever som 
känner sig trygga. Egen 

mätning. 

90% (2021) >resul
tatutf

all 
2022 

>resul
tatutf

all 
2023 

>resul
tatutf

all 
2024 

100 Ungdomar erbjuds årligen 
ferieplatser i kommunal 

verksamhet. 

Utbildningsnämndens verksamheter 
ska bibehålla antalet ferieplatser för 

ungdomar. 

Antal anställda ferieungdomar 
inom Utbildningsnämndens 

verksamheter. Egen mätning. 

32 (2021) 32 32 32 
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God folkhälsa (beskrivning)
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas 
positivt. 

I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och 
inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård 
samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. 

 
 

Kommunfullmäktiges mål 
- Bruk av tobak och alkohol bland barn och ungdomar i Oxelösund 

minskar jämfört med föregående år (KS, KFN, UN, VON). (B) 

- Fler invånare använder de möjligheter som finns för att delta i 
kommunens utveckling jämfört med föregående år. (D/B) 

- Fler invånare deltar i kommunala verksamheter och aktiviteter som 
främjar kultur, friskvård och hälsa jämfört med föregående år (D/B) 

 
KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och 

datakälla 
Ingångsvärde / 

Bokslutsvärde (år) 
Målvärde 

2023 2024 2025 

Bruk av tobak och alkohol bland 
barn och ungdomar i Oxelösund 

minskar jämfört med föregående år 
(KS, KFN, UN, VON). 

Skolorna arbetar förebyggande med 
ANDT-frågor bland barn och 

ungdomar i Oxelösunds kommun. 

Mäts årligen genom enkät till 
elever i åk. 5 och 82. Egen 

undersökning. 

Nytt mått Blir 
jämför
elsevä

rde 

>resul
tatutf

all 
2023 

>resul
tatutf

all 
2024 

Fler invånare använder de 
möjligheter som finns för att delta i 

kommunens utveckling jämfört 
med föregående år. 

Andelen elever som känner sig 
delaktiga i sin undervisning ökar 

jämfört med föregående år. 

Mäts årligen genom enkät till 
elever i åk. 2, 5 och 83. Egen 

undersökning.  

89% (2021) >resul
tatutf

all 
2022 

>resul
tatutf

all 
2023 

>resul
tatutf

all 
2024 

Fler invånare deltar i kommunala 
verksamheter och aktiviteter som 
främjar kultur, friskvård och hälsa 

jämfört med föregående år. 

Andelen elever i Kulturskolan ökar 
jämfört med föregående år. 

Elever i musik- eller kulturskola, 
6-19 år, andel (%). Kolada: 

N09888 

9,2% (2020) >resul
tatutf

all 
2022 

>resul
tatutf

all 
2023 

>resul
tatutf

all 
2024 

 

  

 
2 Andel elever som upplever sin hälsa som god. 
3 Andel elever som känner sig delaktiga i/kan påverka sin undervisning. 
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Trygg och värdig ålderdom (beskrivning)
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. 

I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att 
bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade 
insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade 
samt ges med gott bemötande. 

Kommunfullmäktiges mål 
- Andel äldre (65+) i Oxelösund som känner sig trygga ökar jämfört 

med föregående år genom äldres deltagande i kommunala 
trygghetsskapande aktiviteter. (B) 

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda 
boende är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i 
likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS, KBAB). (B) 

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst 
är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga 
kommuner (VON, KFN, KS). (B) 

- Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 
dagar är högst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i 
likvärdiga kommuner (VON). (B) 

 

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och 
datakälla 

Ingångsvärde / 
Bokslutsvärde (år) 

Målvärde 

2023 2024 2025 

Andel äldre (65+) i Oxelösund som 
känner sig trygga ökar jämfört med 

föregående år genom äldres 
deltagande i kommunala 

trygghetsskapande aktiviteter. 

Sträva efter att det skapas 
mötesplatser mellan barn och äldre i 

Oxelösunds kommun. 

Antal mötesplatser mellan 
barn/elever och äldre i 
Oxelösunds kommun. 

Nytt mått Blir 
jämför
elsevä

rde 

>resul
tatutf

all 
2023 

>resul
tatutf

all 
2024 
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Attraktiv bostadsort (beskrivning) 
Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal 
servicenivå. 

I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, 
fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov 
och åldrar. 

Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att 
starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och 
upplevs välfungerande. 

Kommunfullmäktiges mål 
- Nöjdhet bland elever och föräldrar i förskola och skolor i Oxelösunds 

kommun ökar jämfört med föregående år (UN). (B) 
 

- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens 
näringslivsklimat ökar jämfört med föregående år. (B) 

 
- Kommuninvånares upplevelse av gott bemötande och enkelhet att 

komma i kontakt med kommunens verksamheter ökar jämfört med 
föregående år. (B) 

  

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och 
datakälla 

Ingångsvärde / 
Bokslutsvärde (år) 

Målvärde 

2023 2024 2025 

Nöjdhet bland elever och föräldrar 
i förskola och skolor i Oxelösunds 

kommun ökar jämfört med 
föregående år (UN). 

Nöjdhet bland elever och föräldrar i 
förskola och skolor i Oxelösunds 

kommun ökar jämfört med 
föregående år. 

Mäts årligen genom enkät till 
vårdnadshavare i förskola, 

förskoleklass samt åk. 2, 5 och 
8.4 Egen undersökning. 

77% (2021) >resul
tatutf

all 
2022 

>resul
tatutf

all 
2023 

>resul
tatutf

all 
2024 

Kommuninvånares upplevelse av 
gott bemötande och enkelhet att 

komma i kontakt med kommunens 
verksamheter ökar jämfört med 

föregående år. 

Andelen vårdnadshavare som 
upplever ett gott bemötande från 
personal i Utbildningsnämndens 

verksamheter ökar. 

Mäts årligen genom enkät till 
vårdnadshavare i förskola, 

förskoleklass samt åk. 2, 5 och 
8.5 Egen undersökning. 

Nytt mått Blir 
jämför
elsevä

rde 

>resul
tatutf

all 
2023 

>resul
tatutf

all 
2024 

  

 
4 Andel (elever och vårdnadshavare) i förskola och skola som rekommenderar verksamheten. 
5 Andel vårdnadshavare i förskola och skola som upplever ett gott bemötande hos personalen. 
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Hållbar utveckling (beskrivning)
Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för 
framtiden och för kommande generationer.  

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen 
är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta 
samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen 
arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. 

 

Kommunfullmäktiges mål 
 
- Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och 

statsbidrag ska 2023 – 2025 vara 0,0 %. (D/B) 
- Nettokostnadsandelen skall 2023 vara max 99%, 2024 100 % och 2025 

100 %. (D/B) 
- Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30% (KS). (B) 
- Kommunens värde för hållbart medarbetarengagemang bland 

kommunens anställda ökar jämfört med föregående år. (B) 
- Sjukfrånvaron hos kommunanställda minskar jämfört med föregående 

år. (D/B) 
- Balansen mellan kvinnor och män i kommunens största yrkesgrupper 

utvecklas mot en jämnare fördelning jämfört med föregående år. (D/B) 
- För minskad negativ miljö- och klimatpåverkan ska mängden 

uppkommet avfall reduceras och återvinning öka jämfört med 
föregående år (D/B) 

- För minskad negativ miljö- och klimatpåverkan ska alla planerade 
nybyggnationer och större ombyggnationer uppfylla kriterier för 
”Gröna lån” (KS, MSN, Bolagen). (B) 

 

KF-mål Nämndmål Mått för nämndmål och 
datakälla 

Ingångsvärde / 
Bokslutsvärde (år) 

Målvärde 

2023 2024 2025 

Resultatet efter reavinster, uttryckt 
som andel av skatter och 

statsbidrag ska 2023 – 2025 vara 
0,0 %. 

Utbildningsnämnden håller sin 
driftsbudget. 

Intern ekonomisk uppföljning. Nytt mått 0% 
neg. 

avvike
lse 

0% 
neg. 

avvike
lse 

0% 
neg. 

avvike
lse 

Nettokostnadsandelen skall 2023 
vara max 99%, 2024 100 % och 

2025 100 %. 

Utbildningsnämnden håller sin 
budget på samtliga investeringar. 

Intern ekonomisk uppföljning. Nytt mått 0% 
neg. 

avvike
lse 

0% 
neg. 

avvike
lse 

0% 
neg. 

avvike
lse 

Kommunens värde för hållbart 
medarbetarengagemang bland 

kommunens anställda ökar jämfört 
med föregående år. 

Samtliga verksamheter ska vara en 
attraktiv arbetsgivare och HME-
värdet ökar bland de anställda 

jämfört med föregående år. 

HME-index i Pulsmätning. 80 (sep 2022) >resul
tatutf

all 
2022 

>resul
tatutf

all 
2023 

>resul
tatutf

all 
2024 
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Sjukfrånvaron hos 
kommunanställda minskar jämfört 

med föregående år. 

Sjukfrånvaron minskar jämfört med 
föregående år. 

Sjukfrånvaro %, inom 
utbildningsförvaltningen. Egen 

mätning i Hypergene: Total 
sjukfrånvaro i % ställt mot 

ordinarie arbetstid, 
ackumulerat för perioden. 

9,85% (2021) <resul
tatutf

all 
2022 

<resul
tatutf

all 
2023 

<resul
tatutf

all 
2024 

Balansen mellan kvinnor och män i 
kommunens största yrkesgrupper 

utvecklas mot en jämnare 
fördelning jämfört med föregående 

år. 

Balansen mellan kvinnor och män 
inom utbildningsförvaltningen 

utvecklas mot en jämnare fördelning 
jämfört med föregående år. 

Beräkning av antal 
tillsvidareanställda utifrån kön 

för yrkesgrupperna: lärare, 
förskollärare och barnskötare. 

Nytt mått Blir 
jämför
elsevä

rde 

>resul
tatutf

all 
2023 

>resul
tatutf

all 
2024 

För minskad negativ miljö- och 
klimatpåverkan ska mängden 

uppkommet avfall reduceras och 
återvinning öka jämfört med 

föregående år 

Utbildningsnämndens verksamheter 
arbetar med de globala målen i 

Agenda 2030. 

Egen mätning. Nytt mått 100% 100% 100% 
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Nämndens egen styrning i övrigt 
Utöver arbetet med Kommunmålen kan det även finnas behov att specificera nämndens egen styrning av förvaltning och verksamhet. Under 
denna rubrik kan nämnden, om så önskas, komplettera VP med ytterligare insatser och uppföljningar som behövs för att styra och svara upp 
mot grunduppdrag. Konkreta och uppföljningsbara mål och mått/indikatorer för nämndens styrning i övrigt görs i tabellerna nedan. 

 
Övriga Nämndmål 
 

Vad och syfte (varför) 

 

Mål Mått och datakälla Ingångsvärde / 
Bokslutsvärde (år) 

Målvärde 

2023 2024 2025 

Mål för omställning till ett hållbart 
samhälle för människorna, 
planeten och välståndet. 

Genom arbete med Agenda 2030 
säkerställs en inkluderande och 

likvärdig utbildning av god kvalitet 
och främjar livslångt lärande för alla. 

Egen mätning. Antal aktiviteter 
kopplade till Agenda 2030. 

Nytt mått Blir 
jämför
elsevä

rde 

>resul
tatutf

all 
2023 

>resul
tatutf

all 
2024 

Hög kvalitet i undervisningen. Andelen behöriga förskollärare i 
förskolan är minst i nivå med 

genomsnittet för Sveriges 
kommuner. 

Kolada: N11810 45% (2021) 
-1% 

46% >snitt
utfall 
2023 

>snitt
utfall 
2024 

Hög kvalitet i undervisningen. Andelen behöriga lärare i 
grundskolan är minst i nivå med 

genomsnittet för Sveriges 
kommuner. 

Kolada: N15814 56,7% (2021) 
-12,9% 

69,6% >snitt
utfall 
2023 

>snitt
utfall 
2024 

Hög kvalitet i undervisningen. Andelen personal i fritidshem med 
pedagogisk högskoleexamen är minst 
i nivå med genomsnittet för Sveriges 

kommuner. 

Kolada: N13015 15,6% (2021) 
-21,9% 

37,5% >snitt
utfall 
2023 

>snitt
utfall 
2024 

Hög kvalitet i undervisningen. Andelen behöriga lärare i 
vuxenutbildningen är minst i nivå 

SFI, Kolada: N18704 
 
 

23,8% (2021) 
-24,1% 

47,9% >snitt
utfall 
2023 

>snitt
utfall 
2024 
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med genomsnittet för Sveriges 
kommuner. 

Grundläggande nivå, Kolada: 
N18928 

33,3% (2021) 
-38,7% 

72,0% >snitt
utfall 
2023 

>snitt
utfall 
2024 

Gymnasial nivå, Kolada: N18929 60,0% (2021) 
-9,1% 

69,1% >snitt
utfall 
2023 

>snitt
utfall 
2024 

Skapa goda förutsättningar för 
barn och ungas framtid. 

Samtliga elever ska kunna läsa när de 
slutar åk. 2. 

Andel elever som kan läsa när 
de slutar åk. 2. Egen 

undersökning. 

88% (2021) 100% 100% 100% 

Skapa goda förutsättningar för 
barn och ungas framtid. 

Andelen elever i åk 9 som är 
behöriga till ett nationellt program 
på gymnasiet är minst i nivå med 

genomsnittet för Sveriges 
kommuner. 

Kolada: N15428 85,8% (2022) 83,5% >snitt
utfall 
2023 

>snitt
utfall 
2024 

Skapa goda förutsättningar för 
barn och ungas framtid. 

Samtliga elever i grundsärskolan ska 
ges möjlighet att nå sin fulla 

potential. 

Samtliga elever ska vara i 
progression i något ämne. 

100% (2021) 100% 100% 100% 

Skapa goda förutsättningar för 
barn och ungas framtid. 

Samtliga fritidshem ska aktivt och 
medvetet erbjuda meningsfulla 

aktiviteter som stimulerar barnens 
utveckling. 

Andelen barn och elever som 
känner sig delaktiga ökar. Egen 

mätning. 

Nytt mått Blir 
jämför
elsevä

rde 

>resul
tatutf

all 
2023 

>resul
tatutf

all 
2024 

Skapa goda förutsättningar för 
barn och ungas framtid. 

Öka närvaron i förskolan och skolan i 
samverkan med socialtjänsten. 

Total närvaro i skolan. Egen 
mätning. 

Nytt mått Blir 
jämför
elsevä

rde 

>resul
tatutf

all 
2023 

>resul
tatutf

all 
2024 

Skapa goda förutsättningar för 
vuxnas framtid. 

Elever som når målen för 
utbildningen i SFI ökar jämfört med 

föregående år. 

Kolada: N18949 40% (2021) >resul
tatutf

all 
2022 

>resul
tatutf

all 
2023 

>resul
tatutf

all 
2024 

Elever som når målen för 
utbildningen/sina kurser inom grund- 

Kolada: N18947 56% (2021) >resul
tatutf

>resul
tatutf

>resul
tatutf
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Skapa goda förutsättningar för 
vuxnas framtid. 

och gymnasiekurser ökar jämfört 
med föregående år. 

all 
2022 

all 
2023 

all 
2024 

Kolada: N18948 65% (2021) >resul
tatutf

all 
2022 

>resul
tatutf

all 
2023 

>resul
tatutf

all 
2024 

Skapa goda förutsättningar för 
barn och ungas framtid. 

Elevhälsan skapar goda 
förutsättningar för elevernas 
lärande, utveckling och hälsa. 

Andelen elever som trivs i 
skolan. Egen undersökning. 

Kompletteras (2022) >resul
tatutf

all 
2022 

>resul
tatutf

all 
2023 

>resul
tatutf

all 
2024 
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Nyckeltalsuppföljning 
Om nämnden väljer att följa andra nyckeltal vid sidan av arbetet med Kommunmålen anges 
dessa i nedanstående tabell. Sådana nyckeltal kan vara väsentliga för att nämnden ska kunna 
följa utvecklingen av sina verksamheter under budgetåret (t ex antal elever/lärare, genomförd 
tid/planerad tid, handläggningstid, antal ärenden, antal anställda osv) 
 
 

Mått Syfte (varför) Datakälla Jämförelsevärde (år) Uppföljningstillfälle 
Antal personal i förskola, 
fritidshem, grundskola 
och grundsärskola är i 
nivå med nyckeltalet för 
barn- och elevpeng. 

Budget i balans. Egen mätning. Nytt mått. En gång/termin 

Personalomsättning i 
utbildningsförvaltningens 
respektive verksamhet. 

Attraktiv 
arbetsgivare. 

Egen mätning. Nytt mått. (D/B) 

Närvarorapportering för 
eleverna. 

Skapa goda 
förutsättningar 
för barn och 
ungas framtid. 

Egen mätning. Nytt mått. Två gånger/termin 
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