
BILAGA INDIKATORSAMMANSTÄLLNING  

Skolnämndens indikatorer 2018 - 2020 

Perspektiv/Delmål Indikator Prognos 
2020 

2019 2018 

Hållbart samhälle 

Ett växande Sala . 

 

   

Alla barn får plats på för-
skolan på önskat place-
ringsdatum 
Mål: 2020; minst 75 pro-
cent, 
 

KKiK 44 39 54 

Antalet elever/lärare i 
grundskolan hålls på högst 
2018 års nivå. 

Indikator:  

Skolverket 10,9 10,9 11,1 

En långsiktig socialt hållbar 
utveckling 

    

En långsiktig miljömässigt 
hållbar utveckling 

    

Perspektivet Medborgare  

Nöjda medborgare och 
brukare 

 

  

   

 

Elever i åk 5 och 9 svarar 
positivt på; Jag är nöjd 
med min skola som helhet. 

KKiK/Skolinspekt-
ionen 

   

Årskurs 5 (%) 

 

 73  80,6 

Årskurs 9 (%)  61  70,0 

God service av hög kvalitet     

Andelen elever som är be-
höriga till gymnasiesko-
lans nationella program är 
hög. 

Mål 2020-2022: 90-100 
procent 

Skolverket 77,8 83 87 

Andel elever som tagit exa-
men inom 3 år, exkl. IM. 
Mål 2020-2022: 80-100 
procent 

Skolverket  76 72 

Påverkan och inflytande 
för kommunens medbor-
gare 

    

Perspektivet Medarbetare 



 

Uppdrag 

Barn och Utbildning ska under 2020 ta fram en plan för att öka sprid-

ningen av utrikes födda elever mellan förskole- och skolenheterna.  

Utfall våren 2020: Planen är inte framtagen och arbetet kompliceras av 

osäkerhet kring framtida skolstruktur, framför allt i tätorten Sala. Högsta-

dieskolan Valla-Ekeby är numer ett gemensamt upptagningsområde där 

upptagningsområde och skolval tidigare bidragit till segregation, men 

som med årets elevfördelning kunnat motverkas genom en strävan att 

blanda klasserna med elever från olika bostadsområden. 

 

• Barn och Utbildning ska under planperioden planera och genomföra ut-
bildningsinsatser och fysiska anpassningar för NPF-säker skola där rektor 
bedömer det vara nödvändigt. 
Utfall våren 2020: Sammanställning av pågående insatser skall göras un-
der hösten och redovisas i bokslutet. 
 

• Antalet elever folkbokförda i Sala på introduktionsprogrammet (IM) skall 
minska, genom att fler är behöriga till nationella program. 
Utfall våren 2020: Andelen behöriga till nationella program har minskat, 
vilket innebär att elever som kan komma i fråga för introduktionspro-
grammet (IM) har ökat.  
 

Trygg, säker och utveck-
lande arbetsmiljö 

 

    

Sjuktalen inom Barn och 
Utbildning hålls på en låg 
nivå. 
Mål 2020-2022: 4 procent 
eller lägre. 

Personalkontoret Maj 
2020 
7,7 % 

5,8 6,8 

Delaktighet och inflytande 
för medarbetarna 

    

Tydligt och bra ledarskap     


