
 

  

 

Barn- och utbildningsnämnden antar nämndmålen och fastställer verksamhetsmål i 
enlighet med bilaga till protokollet. 

Kommunfullmäktige antog 2021-12-13 § 140 mål och vision 2040. Varje nämnd ska 
därefter ta fram ett antal nämndmål. 

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter har träffats ett antal tillfällen för att arbeta 
fram nämndmål och indikatorer för dessa. Det var också en avstämningsdag den 21 
mars 2022 för att arbeta med nämndernas delmål. 

Skolchefen har tillsammans med skolledare och personal arbetat vidare och tagit fram 
verksamhetsmål, aktiviteter och indikatorer. 

Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 140 
Arbetsutskottet 2022-01-20 § 5 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-07 § 19 
Förslag till nämndmål 
Arbetsutskottet 2022-03-10 § 14 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-31 § 30 
Mål och vision för barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-02 § 30 

Kommunstyrelsen 
Skolchef 
Samtliga rektorer 
_____ 

  



2040 Fullmäktigemål

Bo, leva och uppleva
Torsby kommun ska vara en tillgänglig 
kommun med attraktiva livsmiljöer och 
hållbar livskvalitet i livets olika skeden.

Livslångt lärande
Torsby kommun ska vara ledande i landet inom 
kompetensutveckling och utbildning, med hög 
kvalitet på alla olika nivåer

Hållbar utveckling och samspel
Torsby kommun ska vara en del av en hållbar, 
klimatsmart samhällsutveckling som inkluderar 
och engagerar invånare där vi tillsammans skapar 
en sammanhållen kommun.

Näringsliv och arbete i
Torsby kommun ska ha ett gott företagsklimat 
som uppmuntrar till entreprenörskap och 
företagande och skapar fler arbetstillfällen.

2023-2026 Nämndmål

Elever och föräldrar ska vara trygga och 
nöjda med Torsby kommuns förskolor, 
fritidshem och skolor.

Barn och elever möts av en likvärdig,  
utvecklande och stimulerande skoldag.

De unga årens upplevelser och lärande ska öka 
barn och ungas förmåga och motivation att delta 
i samhällslivet och den demokratiska processen.

Elever i Torsby kommun ska efter utbildning ha 
goda möjligheter till etablering i samhället genom 
arbete eller vidare studier.

2023-2024 Verksamhetsmål

Ökad närvaro  i våra verksamheter. Förvaltningen som arbetsgivare ska öka 
möjligheten att stötta under utbildning (arbeta 
och studera samtidigt)

Barn och elever har förståelse för 
den demokratiska processen och det finns en 
progression i barnets/elevens deltagande utifrån 
mognad och ålder.

Skapa ökad medvetenhet och motivationen mot 
yrkesliv eller fortsatta studier.

Aktiviteter

Skapa rutiner i alla verksamheter kring att 
öka närvaro- tidig insats. 
Team – skapa nya arbetssätt i samverkan 
mellan skola och socialtjänst.

Kartlägga personal som kan utbilda sig inom våra 
verksamheter utifrån personlig lämplighet.
Ta fram rutiner och policy för vad arbetsgivare 
kan erbjuda.
Undersöka möjlighet för stanna kvar-försäkring.   

Skapa plan för arbetet med demokrati samt 
innehåll i barnråd, klassråd och elevråd.

Färdigställa en studie-yrkesplan för kommunen, 
med fokus på att möta eleverna tidigare i 
grundskolan.
(För att där se hur samverkan kan stärkas mellan 
högstadiet och gymnasiet)

Indikatorer

Närvaron ska öka.
Det finns tydliga rutiner i alla 
verksamheter för att öka närvaron.
Det finns team med tydligt syfte där skola 
och socialtjänst samverkar
Värdet på följande enkätfrågor ska öka:  
Jag upplever att förskolan är trygg 
(förskolan), Jag känner mig trygg på 
skolan (fkl-gymn), Vuxna i min skola frågar 
oss elever hur vi har det i skolan och 
hemma. (åk 4-9) Värdet ska öka till 7,0 på 
en skala där 9,0 är högsta värde (22-23)

Lärarbehörigheten ska öka.
Det finns en plan där det framgår vad 
förvaltningen som arbetsgivare kan ge för 
stöd till arbetstagare som saknar behörighet. 
Elevenkäter: Skolarbetet är så intressant att 
jag får lust att lära mig mer. Värdet ska öka till 
6,0. (22-23) På lektionerna är vi elever med 
och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med 
olika skoluppgifter. Värdet ska öka till 6,5 (22-
23)
Elsaenkät (fkl, åk 4, åk 7 och åk 1 gymn.) Så 
här ser jag på livet just nu: Så här ser jag på 
framtiden just nu: Skala 1-10

Närvaron ska öka.
Torsby kommun har en plan för arbetet med 
demokrati med barnråd, klassråd och elevråd.
Elevenkäter: I min skola respekterar vi (elever 
och vuxna) varandra. Värdet ska öka till 7,5. 
(22-23) På lektionerna får vi debattera och 
diskutera olika frågor. Värdet ska öka till 7,5. 
(22-23)

Andelen egna elever i årskurs nio som söker till 
Stjerneskolan ska öka till 80 %.
Det finns en studie-yrkesplan för förvaltningen.
Andelen ungdomar inom KAA (kommunalt 
aktivitetsansvar) ska minska


