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Verksamheten i huvuddrag  
Barn- och utbildningsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har 
bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och 
angivna riktlinjer.  

Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla 
Säffle kommun har ett förhållningssätt där alla människor är lika mycket värda och vi ska hitta en god balans 
mellan kommunens service och de individuella behoven oavsett vem du är eller var du bor i kommunen. 
Det handlar om varje människas valfrihet och rätt att få leva sitt liv som de själva önskar och delta i samhället 
på lika villkor. 
Genom möjligheter till inflytande tar Säffle kommun åsikter på allvar och tillåter en öppen process inför beslut 
och aktiviteter. 

Nämndmål 1:1: Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter skall vara en plats 
för alla barn, elever och deltagare 

Mått/Källa Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Mål  
2023 

Samverkansmodell är utarbetad, (andel) Egen undersökning iu iu 100  
 

Deltagarantal kurs “Föräldraskap i Sverige”, (antal) Egen undersökning iu iu 80 
 

Fullmäktigemål 2 I Säffle kommun finns det goda förutsättningar för det 
livslånga lärandet 
Med goda uppväxtvillkor, bra lärmiljöer, och hjälp till rätta vägval för alla prioriterar Säffle kommun kunskaper 
och färdigheter, utbildning av hög kvalitet, för barn, unga och vuxna som behöver utbilda sig. 

Nämndmål 2:1: Det finns förutsättningar för progression i barnens lärande inom 
förskolan 

Mått/Källa Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Mål  
2023 

Andel barn 3-5 år inskrivna i förskola (andel) Kolada 95,9 iu 98  
Andel inskrivna barn som nyttjat rätten till allmän förskola (15h/vecka) för 
barn födda 2018 med annat modersmål än svenska på Pluto, Annelund och 
Månstenen (andel) 
*mätperiod 1 jan-31 maj och 1 september-31 december 

iu iu 100  

Andel inskrivna barn som nyttjat rätten till allmän förskola (15h/vecka) för 
barn födda 2020 med annat modersmål än svenska på Pluto, Annelund och 
Månstenen (andel) 
*mätperiod 1 jan-31 maj och 1 september-31 december 

iu iu 100  

 Minst andel heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation 
(andel) Kolada 

64 iu 65  

 
  



 
Nämndmål 2.2: Det finns förutsättningar för progression i elevernas lärande inom 
fritidshemmen 

Mått/Källa Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Mål  
2023 

Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem (andel) Kolada 49 iu 50  
 
Nämndmål 2.3: Det finns en progression i måluppfyllelse och studieresultat för alla årskullar inom 
förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola 

Mått/Källa Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Mål  
2023 

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1-9 
(andel) Kolada 

88 iu 88  

Elever som når kunskapskraven i anpassad grundskola som läser ämnen åk 
1-9 (andel) Egen undersökning 

69  62 85  

Elever som når kunskapskraven i anpassad grundskola som läser 
ämnesområden åk 1-9 (andel) Egen undersökning 

83  100 85  

Nämndmål 2.4: Det finns en progression i måluppfyllelse och studieresultat för alla 
årskullar inom gymnasieskola, vuxenutbildning 

Mått/Källa Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Mål  
2023 

Andelen elever i gymnasiet som fullföljer påbörjad utbildning, hemkommun 
(andel) Egen mätning 

iu iu 75 

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och 
högskola inom 4 år, kommunala skolor (andel) Kolada 

19 13 20 

Kursdeltagare i Komvux på grundläggande nivå som har avslutat med 
godkända betyg, lägeskommun 
(andel av de som har påbörjat kurs) Kolada 

53 iu  50  

Kursdeltagare i Komvux på gymnasial nivå, som har avslutat med godkända 
betyg, lägeskommun 
(andel av de som har påbörjat kurs) Kolada 

54 iu 55 

Kursdeltagare inom SFI som har avslutat utbildningen med godkända betyg, 
lägeskommun (andel av de som påbörjat kurs) Kolada  

22 iu 60  

Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig. 
Som aktiv samhällsutvecklare medverkar Säffle kommun till sysselsättning för alla genom att samarbeta med 
olika aktörer i arbetsmarknadsfrågor. 
Säffle kommun ger alla möjligheter att utifrån sin egen förmåga kunna klara sig på egen hand och påverka sitt 
eget liv. 
Det går snabbt och smidigt att pendla och resa in och ut från Säffle kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nämndmål 3.1: Fler individer deltar i utbildning inom vuxenutbildningen och 
arbetsmarknadsenheten och arbetslösheten minskar 

Mått/Källa Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Mål  
2023 

Andelen ungdomar 16-20 år som är inskrivna i det kommunala 
aktivitetsansvaret innevarande år* 
(mått i relation till jämförbara kommuner) IST-analys 

5 7,7 5 

Andel elever från yrkesvux som har arbete 6 mån efter examen  
(andel) Egen undersökning 

iu iu 80 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som 
börjat arbeta (andel) Kolada  

30 25 25 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som 
börjat studera (andel) Kolada  

14 25 25 

*Vid mätning 1/9 

Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet. 
Säffle kommun möter människor och deras behov där de befinner sig i livet med trygghet, värme och nyfikenhet. 
Säffle kommun skapar i samverkan med andra aktörer ett hållbart samhälle med god folkhälsa, trygga och 
attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer, goda fritidsmöjligheter, hög tillgänglighet och närhet till god 
vård och omsorg. 

Nämndmål 4.1: Det finns förutsättningar för att barnen är trygga i förskolan 
Mått/Källa Utfall 

2021 
Utfall 
2022 

Mål 
2023 

Antal inskrivna barn per årsarbetare kommunal förskola  
(antal) Kolada 

5,8 iu 5,6 

Antal barn per barngrupp, kommunal förskola 
(antal) Kolada 

17,5 iu 16 

Andel barn som tycker om att vara på förskolan 
Barnintervju med 5-åringar (andel) Egen undersökning 

iu iu 100  

Nämndmål 4.2: Elever känner sig trygga på fritidshemmet 
Mått/Källa Utfall 

2021 
Utfall 
2022 

Mål 
2023 

Elever i fritidshemmet som känner sig trygga i fritidshemmet 
(andel) Egen undersökning vårterminen 2023 

iu iu 100  

Nämndmål 4.3: Elever känner sig trygga inom förskoleklass, grund- och anpassad 
grundskola 

Mått/Källa Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Mål 
2023 

Elever i förskoleklass som känner sig trygga i skolan 
(andel) Egen undersökning höstterminen 2023 

96 98 100  

Elever i åk 1 som känner sig trygga i skolan 
(andel) Egen undersökning höstterminen 2023 

94 89 100  

Elever i åk 4: som känner sig trygga i skolan 
(andel) Egen undersökning höstterminen 2023 

96 90 100  

Elever i åk 7: som känner sig trygga i skolan 
(andel) Egen undersökning höstterminen 2023 

88 91 100  

 
 
 
 



Nämndmål 4.4: Eleverna känner sig trygga inom gymnasieskola, anpassad 
gymnasieskola samt vuxenutbildningen 

Mått/Källa Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Mål 
2023 

Elever i årskurs 1 på Herrgårdsgymnasiet: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar 
(andel) Egen undersökning höstterminen 2023 

iu iu 100 

Elever i vuxenutbildning: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar 
(andel) Egen undersökning höstterminen 2023 

iu iu 100 

Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar 
utveckling. 
Vi har fokus på uppdrag och resultat. 
Genom effektiva arbetsmetoder skapas värde för invånare, brukare och andra intressenter. 
Inre processer identifieras och utvecklas löpande i samverkan med elever, kunder, brukare och 
samverkanspartners. 
I alla frågor och inför alla politiska beslut ska Säffle kommun ta ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn. 
Vår uppföljning säkerställer att vi använder våra resurser på bästa sätt. 

Nämndmål 5.1: Barn- och utbildningsnämnden har god kvalitet med fokus på hållbar 
utveckling 

Mått/Källa Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Mål 
2023 

Andel förstelärare som upplever stöd från verksamhetsledning i sitt arbete 
utveckla undervisningen (andel) Enkät - egen undersökning 

80  85  85  

Andel rektorer som anser att förstelärarnas arbete påverkar kvaliteten i 
undervisningen positivt (andel) Enkät - egen undersökning 

80  85  85  

Processen gällande information och kommunikation inför övergång  förskola 
till förskoleklass har fungerat bra* 

iu 90 100 

Elever upplever att de vuxna som jobbar i skolmatsalen är snälla och 
hjälpsamma, egen undersökning 

iu 88 100 

* posit iva svar 3, 4, 5 på en femgradig skala 

Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet. 
Säffle kommun ska med god kvalitet hushålla med resurser så att dagens och framtida generationer får sina 
behov tillgodosedda. 
Lagstiftningen talar om god ekonomisk hushållning ur två perspektiv:  

1. I det finansiella perspektivet säkerställs att räkenskaperna lämnar ett överskott som gör det möjligt att 
även i framtiden producera service på nuvarande nivå. Kommunen fastställer finansiella mål. 

2. I det verksamhetsmässiga perspektivet ställs krav på att pengarna används till rätt saker och att de 
utnyttjas på ett effektivt sätt.  

Nämndmål 6.1: Barn- och utbildningsnämnden har en kvalitetssäkrad 
förvaltningsorganisation genom ändamålsenliga och optimerade lokaler 

Mått/Källa Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Mål  
2023 

Genomlysning av särskilt utvalda verksamheter har genomförts för att 
kvalitetssäkra utbildningen 

iu iu 100  

 
 
 
 



Fullmäktigemål 7: Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare. 

I Säffle kommun jobbar vi aktivt med det goda ledar- och medarbetarskapet och skapar 
därigenom förutsättningar för att alla våra medarbetare ska trivas, får utvecklas och arbetar 
tillsammans för en god arbetsmiljö. 

Nämndmål 7.1: Barn- och utbildningsnämnden är en attraktiv arbetsgivare 

Mått/Källa Utfall 

2021 

 

Utfall 

2022 

 

Mål 

2023 

 

Sjukfrånvaro personal (andel)  

Egen undersökning 

      6,5   iu 6,5  

Viktiga förändringar utifrån minskad budgetram 2023 

Minskad budgetram framåt ger konsekvenser på måluppfyllelsen i framförallt förskolan, 
grundskolan och gymnasiet med därtill tillhörande verksamheter. Stor oro finns att Skollagens 
skrivningar om särskilt stöd inte kommer att kunna genomföras inom verksamheterna med 
nuvarande tilldelning. Därtill kommer mer osäkra/minskade statsbidrag inom förskolan och 
AME. I förskolan läggs grunden för barnens utveckling och genom AME minskar 
arbetslösheten i kommunen. Att de verksamheterna får minskade medel oroar särskilt utifrån 
det tydligt uttalade uppdraget om att fler invånare ska få anställning och nå egen försörjning. 
Det uppdraget är tydligt uttalat för förvaltningen och för kommunens invånare på kort och 
lång sikt, med början i förskolan. 

Minskad tilldelning ger stora konsekvenser för verksamheterna då utbildningen ska vara 
likvärdig, vare sig det är en liten eller stor verksamhet. Fritidsverksamheten blir särskilt 
kostsam på de mindre skolorna, då öppettiderna för verksamheten är från tidig morgon till sen 
eftermiddag. Behovet av särskilt stöd blir allt större bland våra barn och elever och kostnader 
för extra resurs ökar. Att täcka kostnader för fritidsverksamheten samt att ge barnen och 
eleverna det stöd de är i behov av och har rätten till, är särskilt kostsamt med många mindre 
verksamheter. I en organisation som genomgått stora besparingar på personal de senaste åren, 
ger detta konsekvenser på likvärdigheten och måluppfyllelsen. Utöver ovanstående har 
kostnader för kosten och stigit, vilket gett direkt negativ inverkan. Kostnader för el och 
bränsle kommer också att märkas av och det finns stor oro för budgeten framåt. 

 

 


	Verksamheten i huvuddrag
	Fullmäktigemål 1: Säffle kommun är en plats för alla
	Nämndmål 1:1: Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter skall vara en plats för alla barn, elever och deltagare

	Fullmäktigemål 2 I Säffle kommun finns det goda förutsättningar för det livslånga lärandet
	Nämndmål 2:1: Det finns förutsättningar för progression i barnens lärande inom förskolan
	Nämndmål 2.2: Det finns förutsättningar för progression i elevernas lärande inom fritidshemmen
	Nämndmål 2.4: Det finns en progression i måluppfyllelse och studieresultat för alla årskullar inom gymnasieskola, vuxenutbildning

	Fullmäktigemål 3: I Säffle kommun kan alla försörja sig.
	Nämndmål 3.1: Fler individer deltar i utbildning inom vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten och arbetslösheten minskar

	Fullmäktigemål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet.
	Nämndmål 4.1: Det finns förutsättningar för att barnen är trygga i förskolan
	Nämndmål 4.2: Elever känner sig trygga på fritidshemmet
	Nämndmål 4.3: Elever känner sig trygga inom förskoleklass, grund- och anpassad grundskola
	Nämndmål 4.4: Eleverna känner sig trygga inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildningen

	Fullmäktigemål 5: Säffle kommun har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling.
	Nämndmål 5.1: Barn- och utbildningsnämnden har god kvalitet med fokus på hållbar utveckling

	* positiva svar 3, 4, 5 på en femgradig skala
	Fullmäktigemål 6: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet.
	Nämndmål 6.1: Barn- och utbildningsnämnden har en kvalitetssäkrad förvaltningsorganisation genom ändamålsenliga och optimerade lokaler


