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Fastställd Bun 190319 § 19 

 

Kommunfullmäktiges Övergripande mål 

och  

Barn- och utbildningsnämndens 

Uppfyllande mål 

 

2019 - 2022 

 
Rutinhantering mallen: 
I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige om ett antal 
övergripande mål, en slags prioritering för den kommande 
mandatperioden som tar avstamp i kommunens Vision 2030. 
Nämnderna och styrelsen har fått i uppdrag att formulera 
uppfyllande mål och kopplar på indikatorer (mätetal, styrmått) 
som kan visa om verksamheterna bidrar till att uppfylla målen.  
 
Efterföljande mallen i detta dokument ska bidra till att 
målprocessen blir enkel och enhetlig från verksamheten till nämnd, 
vidare till KS och till kommunfullmäktige och vice versa. Syftet med 
arbetet är att det ska bli lättare att följa upp målen och att den 
politiska styrkedjan förtydligas.  
 
De uppfyllande målen arbetas fram av nämndens ordförande, 
nämndens vice ordförande och förvaltningschefen. Sistnämnd har 
även en sammankallande funktion i uppdraget. Arbetet kan 
stödjas av tjänstemännens profession särskilt med tanke på att ta 
fram indikatorer. Det kan finnas olika många indikatorer dvs 
tabellen behöver anpassas utifrån behov.  
 
OBS! Alla nämnder ska följa mallen. Innan den lämnas som 
beslutsunderlag i den politiska processen är det önskvärd att de 
rader raderas där det inte finns ett uppfyllande mål kopplat till 
övergripande mål. Detta för att undvika tomma rader.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
 
Invånar- och brukarperspektiv 
 
Fullmäktiges Övergripande mål 
1.1 I Gagnefs kommun kan man bo, leva och verka tryggt och säkert dygnets alla timmar – 
överallt. 
 

Barn- och utbildningsnämndens uppfyllande mål 
1.1.1 Barn och elever skall uppleva att förskolan och skolan är en trygg plats där man kan 
utvecklas och växa. 

 
 
  

Indikator Nuläge 
(2018) 

Önskat läge 
2019 

Önskat läge 
2020 

Önskat läge 
2021 

Önskat 
läge 2022 

      

Elevenkät Åk 5 95% 
  Åk 9 81% 

Åk 5 97% 
Åk 9 85% 

Åk 5 98% 
Åk 9 90% 

Åk 5 99% 
Åk 9 95% 

Åk 5 100% 
Åk 9 100% 

 
 
Fullmäktiges Övergripande mål 
1.2 I Gagnefs kommun lever invånarna ett oberoende och självständigt liv där individens 
egna resurser tas till vara. Stöd, vård och omsorg ges utifrån den enskildes behov. 
 

Barn- och utbildningsnämndens uppfyllande mål 
1.2.1 Undervisningen i förskola och grundskola ska ge alla barn och elever 
förutsättningar att kunna gå vidare till studier på gymnasium och högskola eller 
arbete.  

 
 

Indikator Nuläge 
(2018) 

Önskat läge 
2019 

Önskat läge 
2020 

Önskat läge 
2021 

Önskat 
läge 2022 

Antagna gy 86% 93% 96% 100% 100% 
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Fullmäktiges Övergripande mål 
1.3 Gagnefs kommun är öppen, tillgänglig och jämlik där det är enkelt att ta del av 
kommunens tjänster. 
 
Barn- och utbildningsnämndens uppfyllande mål 

1.3.1 Plats i förskola eller familjedaghem skall erbjudas nära hemmet och inom tre 
månader. 

 
 

Indikator Nuläge 
(2018) 

Önskat läge 
2019 

Önskat läge 
2020 

Önskat läge 
2021 

Önskat 
läge 2022 

Månadsstatistik 85% 90% 100% 100% 100% 

 
 
 
Fullmäktiges Övergripande mål 
1.4 I Gagnefs kommun är förutsättningarna goda för lärande i livets alla skeden. 
 

Barn- och utbildningsnämndens uppfyllande mål 

• 1.4.1 Förskola och skola skall utforma en lärmiljö där alla barn och elever stimuleras 

och utvecklas.  

• 1.4.2 Meritvärdet i åk 9 skall öka. 

 

Indikator Nuläge 
(2018) 

Önskat läge 
2019 

Önskat läge 
2020 

Önskat läge 
2021 

Önskat 
läge 2022 

1.4.1Elevenkät 56% 60% 75% 79% 85% 

1.4.2 Siris 222 225 230 235 240 

 
Ekonomiskt perspektiv 
 
Fullmäktiges Övergripande mål 
3.1 I Gagnefs kommun bedrivs verksamheterna ansvarsfullt och kostnadseffektivt. 
 
Barn- och utbildningsnämndens Uppfyllande mål 
3.1.1 Kostnaden per barn i förskolan skall reduceras till genomsnittet i jämförbar 
kommungrupp.  
 

Indikator Nuläge 
(2017) 

Önskat läge 
2019 

Önskat läge 
2020 

Önskat läge 
2021 

Önskat 
läge 2022 

Gagnef 174 tkr/barn     

Kommungrupp 145 tkr/barn     
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Utvecklingsperspektiv 
 
 
Fullmäktiges Övergripande mål 
4.2 I Gagnefs kommun uppmuntras nytänkande, entreprenörskap och främjas allas möjlighet 
till arbete och meningsfull sysselsättning. 
 

Barn- och utbildningsnämndens uppfyllande mål 
4.2.1 Samverkan mellan skola och arbetsliv skall utvecklas och fördjupas. Arbetet 
med Ung företagsamhet skall uppmuntras. 

 
 

Indikator Nuläge (2018) Önskat läge 
2019 

Önskat 
läge 2020 

Önskat 
läge 2021 

Önskat 
läge 
2022 

Måluppfyllelsen 
beskrivs i 
förvaltningens 
kvalitetsredovisning 

Implementering 
av arbetsplan 
skola och 
arbetsliv 

 Utvecklad 
samverkan 
skola och 
arbetsliv 

   

 
Fullmäktiges Övergripande mål 
4.3 Gagnefs kommun är en professionell samarbets- och samverkanspartner som ser 
möjligheter före hinder. 
 
Barn- och utbildningsnämndens Uppfyllande mål 
 4.3.1    Genom samarbete inom Gysam minska kostnaderna för nationella gymnasieprogram 
i paritet med riksprislistan. 
 

Indikator Nuläge 
(2018) 

Önskat läge 
2019 

Önskat läge 
2020 

Önskat läge 
2021 

Önskat 
läge 2022 

Årlig uppföljning 
kostnader  

8% 0,2% Skolindex  Skolindex Skolindex 

 
 
4.4 Gagnef är en ekologiskt hållbar kommun där det är enkelt att vara miljövänlig.    
 

Barn- och utbildningsnämndens uppfyllande mål 
4.4.1 Förskola och skola skall utveckla och fördjupa arbetet kring miljö och 
klimatfrågor.  

 
 

Indikator Nuläge 
(2018) 

Önskat läge 
2019 

Önskat läge 
2020 

Önskat läge 
2021 

Önskat 
läge 2022 

Minska 
matsvinn 

250 kg/år* 200 kg/år  150 kg/år 100kg /år 75kg/år 

*uppskattat värde 


