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Kallelse till barn- och utbildningsnämnden 
Tid Onsdagen den 26 oktober 2022, klockan 16:00 
Plats Hellqvistsalen 
Förslag till justerare Margareta Barkselius 
Förslag till ersättare för justerare Susanne Söderström 
Förslag till plats och tid för justering Kansliet 2022-10-28, kl. 13:00 
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6 Mål för Barn- och utbildningsnämnden för 2023 BUN 2022/96 
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Angelica Stigenberg 
Ordförande 
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Vår handläggare 
Ann-Katrin.Oijwall@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Närvarorätt personalföreträdare 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att närvarorätt, resterande 
mandatperiod, för Lärarnas Riksförbund ges till Rebecca Nilsson-Wallin. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat om personalföreträdares 
närvarorätt till barn- och utbildningsnämndens sammanträden.  
Tomas Svanström för Lärarnas Riksförbund har avsagt sig uppdraget som 
personalföreträdare. För resterande mandatperiod föreslås Rebecca Nilsson-
Wallin företräda Lärarnas Riksförbund vid nämndens sammanträden. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-10-19 Ny företrädare för Lärarnas Riksförbund 
Ny företrädare för Lärarnas Riksförbund 

Ann-Katrin Öijwall 
Nämndsekreterare 

 

Skickas till 
HR-chef 
Lärarnas Riksförbund 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
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Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2022/116 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 52 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Förstelärarnas uppdrag och utvecklingsarbete 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för redovisningen 

Sammanfattning 
Gunilla Wolinder (L) framförde vid barn- och utbildningsnämndens möte i 
september en önskan om att till nästa nämnd få information om 
förstelärarnas uppdrag och hur de är fördelade på kommunens skolor m.m. 
Nämndens beslut blev att ta med det som en information från förvaltningen 
till sammanträdet i oktober. 
Reformen med förstelärare och lektorer infördes 2013 genom statliga 
direktiv. 
Skolverket ger råd och inspiration om hur förstelärarnas uppdrag och arbete 
kan utformas. Förstelärarens uppdrag - Skolverket  
Utformning av förselärarnas uppdrag i Kungsörs kommun  
Fördelning av antalet förstelärare per enhet har gjorts i proportion till 
enheternas storlek och antalet elever. Respektive förstelärares uppdrag utgår 
både från förvaltningsgemensamma behov och vad som lokalt behöver 
prioriteras på respektive enhet. 
En muntlig presentation av respektive förstelärare kommer att ske vid 
nämndens möte i oktober. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-10-18 Fråga från Liberalerna om förstelärarnas 
uppdrag  - Barn- och utbildningsnämnd 2022-09-28 (2022-09-28 BUN §84) 
Fråga från Liberalerna om uppdraget som förstelärarnas uppdrag  - Barn- 
och utbildningsnämnd 2022-09-28 (2022-09-28 BUN §84) 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 
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Ärendebeskrivning 
Gunilla Wolinder (L) framförde vid barn- och utbildningsnämndens möte i 
september en önskan om att till nästa nämnd få information om 
förstelärarnas uppdrag och hur de är fördelade på kommunens skolor m.m. 
Nämndens beslut blev att ta med det som en information från förvaltningen 
till sammanträdet i oktober. 
 
Bakgrund och styrande regler 
Reformen med förstelärare och lektorer infördes 2013 genom statliga 
direktiv. I texten nedan beskrivs bakgrund till reformen och det regelverk 
som gäller. 
Karriärvägar för lärare – Prop. 2012/13: 136 Karriärväg för lärare i 
skolväsendet m.m. 
Regeringen föreslår i en proposition att det i skollagen ska införas ett 
målsättningsstadgande för att huvudmännen ska sträva efter att införa 
karriärsteg för lärare. Föreskrifter om statsbidrag till huvudmän i syfte att 
stimulera dessa att inrätta karriärstegen förstelärare och lektor kommer 
också att införas. Propositionen innehåller också förslag om undantag från 
skollagens krav på introduktionsperiod och Ekonomiska villkor för elever i 
gymnasiesärskolan.  
Inrättandet av nya karriärsteg 
Lärarna är en av de viktigaste faktorerna för elevernas studieresultat i 
skolan. För att säkra en hög kvalitet på lärarna måste läraryrket göras mer 
attraktivt, så att eleverna får en förbättrad undervisning och därmed ökade 
förutsättningar att nå de nationella målen och goda resultat. Av den 
anledningen har regeringen föreslagit att ett målsättningsstadgande ska 
införas i skollagen med innebörden att skolhuvudmännen ska sträva efter att 
inrätta karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare. Föreskrifter om 
statsbidrag till huvudmän i syfte att stimulera att dessa inrättar 
karriärstegen förstelärare och lektor kommer också att införas. 
De exakta villkoren för utformningen av statsbidragen för förstelärare och 
lektorer fastställdes genom förordningen: Förordning (2013:70) om 
statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 
Svensk författningssamling 2013:2013:70 t.o.m. SFS 2016:451 - 
Riksdagen 
I Kungsör annonserades uppdragen som förstelärare och de lärare som 
uppfyllde villkoren hade möjlighet att lämna in sina ansökningar. Samtliga 
uppdrag som förstelärare i Kungsörs kommun var initialt tidsbegränsade. 
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Redan 2017 var majoriteten av förstelärarna i Sverige tillsvidareanställda. 
Allt fler tillsvidareanställda förstelärare - Skolverket. I Kungsör 
genomfördes den förändringen 2018 i samband med att lokalerna för nya 
Kung Karls skola var färdig och att grundskolans organisation ändrades till 
att harmonisera med skollagens stadieindelning. 
Skolverket ger råd och inspiration om hur förstelärarnas uppdrag och arbete 
kan utformas. Förstelärarens uppdrag - Skolverket  
Våren 2021 infördes nya regler för statsbidragen för förstelärare. Statsbidrag 
för karriärtjänster 2022/23 - Skolverket. Enligt de nya reglerna tilldelades 
Västerskolan och Hagaskolan utökade bidragsramar för läsåret 2021/2022. 
Inför läsåret 2022/2023 är det bara Hagaskolan som får det högre bidragen. 
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Utformning av förselärarnas uppdrag i Kungsörs kommun  
Fördelning av antalet förstelärare per enhet har gjorts i proportion till 
enheternas storlek och antalet elever. Respektive förstelärares uppdrag utgår 
både från förvaltningsgemensamma behov och vad som lokalt behöver 
prioriteras på respektive enhet. 

 
 
Schematisk bild över förstelärares uppdrag  

 
Respektive förstelärare kommer att ge en muntlig presentation vid 
nämndens möte i oktober. 

Hagaskolan Västerskolan Björskogsskolan Kung Karls skola IM/VIVA
Utvecklingsområden: 

Bemötande och 
ledarskap i 
klassrummet Joakim Andersson, M alin Arbelius, Erik Lännström, Linda Flodén, Carina Sundh. 

Samtliga arbetar med IBIS

Sofia M örlin, SKUA, bedömning, studieteknik. 
bemötande och ledarskap  är grunden t ill alla 
utvecklingsområden

Digitalisering

Gemensam målbild Pernilla Hamrelius. Omstart  post covid. Nya LP och tema. Kombineras med samverkan.
Joakim Andersson, M alin Arbelius, Erik Lännström, Linda Flodén, Carina Sundh. 
Samtliga arbetar med IBIS

Språkutvecklande 
arbetssätt Annelie Carlsson, SKUA och KL Annika West ling, Joline Karlsson, SKUA, ASL, KL

Samverkan och 
utveckling Janina M ännikkö, IT i undervisningen och Unikum

Pernilla Hamrelius. Samverkan internt  och externt, stadier/VH samt pedagogisk 
utveckling.

Joakim Andersson, M alin Arbelius, Erik Lännström, Linda Flodén, Carina Sundh. 
Samtliga arbetar med IBIS

Ämnesutveckling Susanne Eklund: Läs- och skrivutvecklare M art ina Andersson, Joline Karlsson, M atematik utveckling, KL

Bedömning, 
kartläggning och 
validering Janina M ännikkö, IT i undervisningen och Unikum

Studie och 
yrkesvägledning

Ulrika Åslund, studie - och yrkesvägledning i 
undervisningen, 7 t jugo samt främja närvaro. Bemötande 
och ledarskap är grunden i alla utvecklingsområden.
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Informationer lämnade på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträden under 
2022 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Under ärendet lämnas följande information: 

• Hagaskolan har deltagit i satsningen ”Kungsör öppnar dörren”.  
• Hagaskolans skolgräns har markerats ut. 
• Inom förskolans verksamhet får barnen bland annat utforska olika 

fenomen till exempel hur statisk elektricitet fungerar och detta 
utifrån upplevelsebaserat lärande.  

• Lärande i utomhusmiljö - Förskolebarnen leker och upptäcker liv i 
naturen samtidigt som de tillägnar sig sig nya ord och begrepp.  

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-10-26 Information från förvaltningen 2022 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 
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Ärendebeskrivning 

Aktuellt just nu inom skolan 
Hagaskolan 
Hagaskolan deltog i satsningen ”Kungsör öppnar dörren”. Rektor, 
administratör och speciallärare fanns på plats i skolans mediatek/bibliotek 
för att visa upp några specialpedagogiska verktyg, laborativt matematik- och 
svenskamaterial samt hur en smartboard fungerar.  
 
 
 
 
 
 
Under läsåret deltar rektor i en utbildning arrangerad av Göteborgs 
universitet, som är ett påbyggnadsår för rektorsutbildningen, med fokus på 
att leda fritidshemmet. Fritidshemmen kan hamna i skymundan eller 
nedprioriteras och styrdokumenten är inte lika tydliga som för skolan. Det är 
en högre andel outbildade fritidslärare inom fritidshemmen, än lärare inom 
skolan, vilket leder till ett större behov av att rektor leder, och styr, 
verksamheten för att säkerställa kvalité och likvärdighet.  
 

Elevrådets representanter från åk 3 vara med och 
markerade skolgränsen. Givetvis användes en miljö- 
och trädvänlig färg så att träden kan fortsätta att må 
bra.  
 
 
 

Nytt för läsåret är att skolan har skyltar 
(gatupratare) med pandans dagliga roliga rast. 
Skolan använder sig av bildstöd och skyltarna finns 
på flera ställen på skolgården. Aktiviteterna 
genomförs av Karin, som är ansvarig för 
Trygghetsteamet, och till sin hjälp har hon två åk 3 
elever. Det har synts många potentiella blivande 
lärare bland hjälpredorna 😊. 
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Aktuellt just nu inom förskolan  
Förskolans VFU-student var på besök och gjorde experimentet elektriska 
burken. Barnen utforskar fysiska fenomen utifrån upplevelsebaserat lärande 
och får lära sig om statisk elektricitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ballongen gnuggas och kan sedan förflytta en burk. Barnen undersöker och 
provar sig fram. 
 

Lärande i utomhusmiljö 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barnen leker och upptäcker liv i naturen samtidigt som de tillägnar sig sig 
nya ord och begrepp. De fann daggmaskar, mångfotingar, spindlar och 
mycket mer under sin utomhusvistelse.   
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Gemensamhetsplan för äldreboendet och 
förskolan Paletten 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämndens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att tacka 
för informationen samt lägga den till handlingarna. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen samt 
lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 
Bakgrund 
Jenny Andersson har i en motion från Kristdemokraterna föreslagit att det 
inleds ett samarbete mellan den blivande förskolan ”Paletten” och 
äldreboendet Södergården.  Det skulle kunna ge positiva effekter för både 
barn och äldre. 
Den nya förskolan ”Paletten” invigdes under augusti 2022.  
Södergårdens utemiljö kommer att förbättras med syfte att skapa en 
stimulerade miljö för de boende. Inne på Södergården kommer det att 
skapas en stor aktivitetsyta som skapar förutsättningar för gemensamma 
aktiviteter för barn och äldre. 
Höstens gemensamma planeringsarbete har skapat förutsättningar för ett 
fortsatt samarbete. 
 
Möjligt samarbete mellan Södergården och Paletten som kan 
genomföras inom den befintliga ekonomiska ramen. 
I samverkan mellan områdeschef äldreomsorgen, verksamhetschef förskola 
och rektor på Palettens förskola, så har det förts gemensamma diskussioner 
utifrån våra gemensamma förutsättningar (både personella och ekonomiska) 
och vi kom fram till att vi har möjlighet att ha gemensamma aktiviteter 
några gånger per år.  

• Under december 2022 kommer barn från förskolan att genomföra ett 
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luciafirande på Södergården. Det blir starten för det gemensamma 
samarbetet. 

• Det kommer att vara möjligt för barngrupper att på ett säkert sätt 
besöka Södergårdens nya utemiljö. 

• Den nya aktivitetsytan inne på Södergården möjliggör 
förutsättningar för trevlig samvaro inomhus. 

• Rektor för förskolan och enhetscheferna för Södergården kommer att 
träffas en till två gånger per år för att planera gemensamma 
aktiviteter. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-10-18 Gemensamhetsplan för äldreboendet och 
förskolan Paletten 
KF 2022-02-14 § 20 Svar på motion � Inför en gemensamhetsplan för 
äldreboendet och nya förskolan (1) 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

 Lena Dibbern 
 Socialchef 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på barn- 
och utbildningsnämndens sammanträde 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning 
Den ekonomiska prognosen har även för januari till september visat på ett 
minskat underskott för budgetåret 2022. För närvarande är prognosen -1,5 
Mkr. Det är alltså ytterligare en förbättring med 450 000kr. 
Den enda orsaken till att den ekonomiska prognosen för 2022 nu visar på ett 
underskott beror fortfarande på en ökad kostnad för särskolans 
interkommunala ersättningar och transporter. Det underskottet har minskat 
något på grund av förändrat elevunderlag och förväntas bli -5,2 Mkr.  
 
De övriga budgetavvikelserna är förknippade med: 

• Fler barn i annan pedagogisk verksamhet -50 kkr 
• Vakanta tjänster inom grundskolan 600 kkr 
• Tillfälligt färre elever inom gymnasieskolan 1100 kkr 
• Vuxenutbildningen. Minskad organisation 

 och tillfälliga statliga bidrag  1,2 Mkr 
• Gemensamma verksamheter, vakanta tjänster 750 kkr 

Den totala årsprognosen förväntas bli -1,5 Mkr för 2022. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-10-17 Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-17 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2022/8 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 12 (19)

http://www.kungsor.se/


 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-17 
Ert datum 
 

Sida 
2 (3) 

Diarienummer 
BUN 2022/8 
Er beteckning 
 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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Ärendebeskrivning 
Den ekonomiska prognosen har även för januari till september visat på ett 
minskat underskott för budgetåret 2022. För närvarande är prognosen -1,5 
Mkr. Det är alltså ytterligare en förbättring med 450 000kr. 
Den enda orsaken till att den ekonomiska prognosen för 2022 nu visar på ett 
underskott beror fortfarande på en ökad kostnad för särskolans 
interkommunala ersättningar och transporter. Det underskottet har minskat 
något på grund av förändrat elevunderlag och förväntas bli -5,2 Mkr.  
 
Verksamhet  Utfall Budget Avvikelse Årsbgt Avvikelse årsprogn. 
  176 936 176 548 -387 235 697 -1 500 
100 Nämnd- och styrelsev 485 569 84 758 0 
330 Musikskola 850 788 -62 1 054 0 
350 Fritidsgårdar 1 872 1 687 -185 2 251 0 
407 Förskola 38 122 38 422 300 51 343 100 
412 Pedagogisk omsorg 915 923 7 1 230 -50 
440 Grundskola 76 159 76 324 165 101 909 600 
450 Gymnasieskola 31 663 33 439 1 777 44 592 1 100 
453 Särskola 17 067 13 457 -3 611 17 942 -5 200 

470 Vuxenutbildning 8 074 8 520 447 11 385 1 200 

920 Gemensamma verksamheter 1 730 2 421 691 3 234 750 

 
 
De övriga budgetavvikelserna är förknippade med: 

• Fler barn i annan pedagogisk verksamhet -50 kkr 
• Vakanta tjänster inom grundskolan 600 kkr 
• Tillfälligt färre elever inom gymnasieskolan 1100 kkr 
• Vuxenutbildningen. Minskad organisation 

 och tillfälliga statliga bidrag  1,2 Mkr 
• Gemensamma verksamheter, vakanta tjänster 750 kkr 

Den totala årsprognosen förväntas bli -1,5 Mkr för 2022. 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Mål för barn- och utbildningsnämnden 2023 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen 

Sammanfattning 
Vid Barn- och utbildningsnämndens möte i september gjordes en 
redovisning av de förslag som finns för kommunfullmäktiges mål inför 
2023 samt en genomgång av nämndens mål för 2022. 
Nämndens ledamöter lämnande i samband med måldiskussionen sina 
synpunkter på fyra områden:  

• Mål som gäller för alla  
• Mål för förskolan 
• Mål för grundskola, fritidshem och förskoleklass 
• Mål för vuxenutbildning, gymnasiet, SFI och integration 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att uppdra åt nämndens presidium 
att sammanställa resultatet av nämndens diskussion gällande nämndmål för 
2023.  
Nämndens presidie har inlett arbetet med att sammanställa underlaget och 
har för avsikt att lämna förslag på nya mål efter att kommunfullmäktige har 
fastställt de övergripande målen för Kungsörs kommun. Vilket förväntas ske 
vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.  

  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-10-17 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2022/96 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-10-17 Mål för barn- och utbildningsnämnden 
2023 
Mål för BUN 2023 
BUF tjänsteskrivelse 2022-09-20 Mål för barn- och utbildningsnämnden 
2023 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-09-28 (2022-09-28 BUN §80) 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 
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Ärendebeskrivning 
Mål för 2023. Görs i tre steg:  

1. Vad är viktigt för oss? (påbörjas i september 2022) 
• Måldiskussion på BUN, september 2022. 
• Individuell redovisning av ”Det här är viktigt för mig”. Ett 

var per verksamhetsområde. 
• Svaren efter den individuella redovisningen sammanställs av 

presidiet som återkommer med förslag till mål. 
2. Hur ser resultaten ut? (Teritalbokslutet redovisas i september) 
3. Vad tillåter ekonomin? (Beslut om ramar förväntas i KS under 

november och därefter i KF) 
Vid Barn- och utbildningsnämndens möte i september gjordes en 
redovisning av de förslag som finns för kommunfullmäktiges mål inför 
2023 samt en genomgång av nämndens mål för 2022. 
Nämndens ledamöter lämnande i samband med måldiskussionen sina 
synpunkter på fyra områden:  

• Mål som gäller för alla  
• Mål för förskolan 
• Mål för grundskola, fritidshem och förskoleklass 
• Mål för vuxenutbildning, gymnasiet, SFI och integration 
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Sammanfattning av ledamöternas synpunkter: 
(Vissa kommentarer har lämnats av flera personer) 

• Mål som gäller för alla  
o Ändra basåret till 2022 
o Ökad trygghet (nytt basår) 
o Trygghet 

• Mål för förskolan 
o Socialkompetens 
o Jämställdhet 
o Miljö 
o Trygghet 
o God omvårdnad 
o Kompetens  

• Mål för grundskola, fritidshem och förskoleklass 
o Livskunskap 
o Höjda meritvärden 
o Trygghet 
o Jämställdhet 
o Miljö 
o Alla barn ska känna sig trygga och ”synliga” 
o Ta bort uppnått mål (4 hälsosamtal) 
o Kunskap  

• Mål för vuxenutbildning, gymnasiet, SFI och integration 
o God kvalitet på undervisning 
o Livskunskap 
o Miljö  

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att uppdra åt nämndens presidium 
att sammanställa resultatet av nämndens diskussion gällande nämndmål för 
2023.  
Nämndens presidie har inlett arbetet med att sammanställa underlaget och 
har för avsikt att lämna förslag på nya mål efter att kommunfullmäktige har 
fastställt de övergripande målen för Kungsörs kommun. Vilket förväntas ske 
vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.  
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Efter en första inledande diskussion vid presidiets senaste möte har följande 
noteringar gjorts.  

• Antalet elever som läser SFI eller svenska som andra språk i 
kombination med att de har språkpraktik ska öka jämfört med 
basåret 2017 Förslag finns på att ta bort målet eftersom nya direktiv 
för statsbidrag för kombinationsutbildningar innebär bättre 
förutsättningar för att fler ska kombinera studier och praktik.  
Förslag på nytt mål: Andelen elever som efter avslutade studier inom 
VIVA´s utbildningsformer fortsätter med studier eller kommer i 
arbete ska öka jämfört med basåret 2022 

• Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med basåret 
2017. Förslag finns på att ändra basåret till 2022 

• Alla elever ska få fyra hälsosamtal under sin tid i grundskolan. 
Förslag finns på att ta bort målet, med syfte att skolsköterskorna ska 
få utrymme till mer tid för samarbete med övrig personal. 

• Andelen barn och elever som upplever skolan som trygg ska öka. 
Jämfört med basåret 2017. Förslag finns på att ändra basåret till 
2022 

• I samband med års- och delårsbokslut ska ekonomiska nyckeltal 
för respektive verksamhetsområde inom barn- och 
utbildningsnämnden redovisas för att kunna jämföras med 
motsvarande kommuner och riket.  

• Andelen män som arbetar inom förskolan, ska öka jämfört med 
andelen vid basåret 2017”. Förutsatt att männen har likvärdig 
kompetens som kvinnliga sökanden. Förslag finns på att ändra 
basåret till 2022 

• Samtliga förskolor och skolor ska ha en fullskalig och lättanvänd 
lösning för källsortering. 

• Förslag om nytt mål för fritidshemmen: Andelen behöriga 
fritidslärare inom fritidshemmen ska öka jämfört med basåret 
2022. 
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