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Fullmäktigemål Nämndsmål Nyckeltal Aktiviteter 
Dessa mål bestämmer KF 
och de gäller för hela 
kommunen. 

KUN sätter upp mål för 
verksamheten som utgör delmål för 
att nå fullmäktigemålen 

Nyckeltalen är ett sätt att visa på hur vi 
lever upp till nämndens målsättningar över 
tid. 

Detta är det vi gör i verksamheterna för att vi skall nå 
målen och se om nyckeltalen utvecklar sig åt rätt håll. 
Under och när året är slut ska aktiviteten följas upp och 
utvärderas. 

Melleruds kommun tar 
ansvar för vår livsmiljö, 
arbetar förebyggande och 
värnar förutsättningarna 
för ett gott liv i ett socialt, 
ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv 

Öka andelen lärare med lärarexamen 
i förskolan, grundskolan, 
gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen - 2020 

Andel heltidstjänster med 
förskollärarlegitimation, kommunal regi 
 
Andel lärare (heltidstjänster) med 
lärarlegitimation i minst ett ämne – 
Grundskolan och gymnasieskolan, VUX - 
Skolverkets statistik 

Mätning av andel legitimerade lärare 15 maj resp. 15 okt. 
 
Revidera rekryteringsplan i samverkan med HR och 
fackförbund 
 
Kontinuerligt uppdatera enheternas hemsidor. 
 

Fokus på studieresultat och studiero 
samt stärka lärarnas roll som ledare 
och auktoritet i klassrummet, för att 
främja ordning, reda och arbetsro.  
 

Antal tillbudsrapporter till huvudman 
kopplat till kränkning och diskriminering 

Alla tillbud som kopplas till kränkning och diskriminering l 
rapporteras omgående till huvudman.  
 
Enheterna följer systematiskt upp och dokumenterar alla 
kränkningar.   
 
Barnkonventionen beaktas när beslut fattas 

Alla elever som lämnar åk 1 skall 
kunna läsa, skriva och räkna - 2020 

Andel elever som kan läsa i slutet av åk 1 
 
Andel elever som kan räkna i slutet av åk 1 
 
Andel elever som kan skriva i slutet av åk 1 

Vi utgår från Skolverkets kartläggningsmaterial i 
förskoleklass och anpassar undervisningen i åk 1 därefter. 
 
Skolverkets bedömningsstöd genomförs terminsvis och 
analyseras och ligger sedan till grund för vidare insatser 
på grupp- och individnivå. 

Alla elever som lämnar grundskolan 
skall nå gymnasiebehörighet - 2020 

Behörighet till gymnasiet ska ej understiga 
riket 

Utveckla elevernas läs- och skrivförmåga åk 4–9, 
genomföra en skrivartävling. 
 
Rektor genomför regelbundna uppföljningar av elevers 
måluppfyllelse.  
 
Distansundervisning vid längre tids elevfrånvaro. 
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Fortsatt kompetensutveckling kring återkopplingen 
mellan elev-lärare.  
 

Resultat ämnesprov åk 3 - inställt 2020 V-11-20 genomförs ämnesprov i åk 3. Resultatet 
analyseras fortlöpande under perioden och ligger sedan 
till grund för vidare åtgärder i det systematiska 
kvalitetsarbetet 
Samordning mellan skolorna kring bedömning 

Resultat ämnesprov åk 6 -  Proven är inställda 2020 
Alla elever i gymnasieskolan ska klara 
gymnasieexamen inom 3 år - 2020 

Andel elever som klarar gymnasieexamen 
inom tre år 

Utveckla elevernas läs- och skrivförmåga, 
genomföra en skrivartävling 
 
Förbättrad närvarouppföljning genom tidigare/tätare 
elevkontakt.   
 
Snabbare anpassningar vid studiehinder. 
 
Distansundervisning vid längre tids elevfrånvaro 

De frågor i elevenkäten som berör 
trygghet, arbetsro och o bemötande 
(nummer 12,13 och 15) besvaras 
med högsta nivå vid nästa tillfälle 
(KUN) 

Andel som känner sig trygga i skolan 
 
Andel som upplever att det är arbetsro på 
lektionerna 
 
Andel som blir bra bemötta på sin skola av 
andra elever 

Genomföra elevenkäter inom grundskolan, särskola, Vux 
och gymnasiet regelbundet som mäter tryggheten, 
arbetsron och bemötande i skolan. 
 
Resultatet analyseras och följas upp med riktade åtgärder 
på konferenser efter enkätens genomförande. 
 
Resultatet sammanställs på förvaltningen och redovisas 
därefter på KUN sammanträde. 

Melleruds kommun är 
välkomnande och inbjuder 
till medskapande - internt 
och externt - för en 
utvecklad samhällsservice 
och ökad attraktivitet 
 
 

Identifiera förbättringsområden i 
nämndens verksamheter 

Andel nöjda vårdnadshavare i förskola och 
fritids 
 
 
Andel uppfyllda mål utifrån förskolornas 
och fritids kvalitetsplaner 
 
 

Enkätundersökning för vårdnadshavare i förskola och 
fritids genomförs under våren. Resultatet analyseras i juni 
och utgör underlag åtgärder i kvalitetsarbetet. 
 
Mätning av antal uppfyllda mål i förskolans- och fritids 
kvalitetsplaner. Resultatet analyseras och utgör underlag 
för det systematiska kvalitetsarbetet 
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Andel nöjda besökare på biblioteket,  
Kulturbruket, Stinsen och AME 
 
 
 

Kulturbruket på Dal, Biblioteket, Stinsen och AME 
genomför en enkätundersökning våren 2021. 
Stinsen genomför även en kompletterande 
enkätundersökning under hösten 2021 och jämför den 
med höstens 2020. 

 
 

Melleruds kommun 
främjar företagsamhet, 
företagande och 
föreningsliv. 

Sysselsättningen bland Melleruds 
invånare ska öka 

 
Öka andelen SFI-elever som uppnår minst 
betyget E på kurs D 
 
 
 
Andel 18–24 åringar som är öppet 
arbetslösa 
 
Andel öppet arbetslösa 16–64 år i  
Melleruds kommun 

Skapa fler aktiviteter för att kunna utveckla 
individualiseringen ex. genom läsgrupper, 
samtalsgrupper, handledning av speciallärare.  
 
Få fler att besöka studiecentrum där vi erbjuder extra 
insatser. 
Regelbunden uppföljning av resultat minst två gånger/år. 
 
Uppföljning av elevernas etablering på arbetsmarknaden 
6–12 månader efter examen för att öka antalet 
studerande i gruppen arbetslösa 
 
Öka antalet ungdomar som förbereds för praktik 
alternativ arbete genom att erbjuda aktiviteter på Fryken 
eller annan arbetsplats. 
 

Främja allas möjlighet till 
kulturupplevelser, bildning och till att 
utveckla sina skapande förmågor - 
2020 

Andel elever som får uppleva en 
kulturaktivitet. 
 
Antal besökande Kulturbruket 
 
Antal besökande Stinsen 

Barnkulturgruppen anordnar en aktivitet för F-9 elever. 
Kulturskolans personal genomför uppsökande verksamhet 
vid förskolorna i kommunen.  
 
Gruppen utrikesfödda inom Vux tar del av minst en 
kulturaktivitet per år. 
 
Registrera antalet besökande på kulturskolan och 
kulturbruket och Identifiera besöksgruppen via enkät. 
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Stinsen registrerar antalet besökande och följer upp 
resultatet över tid. Utvärderar aktiviteter tillsammans 
med besökarna. 

    
 


