
   

MÅL  
Antagna av direktionen 2020-12-07 § 55 

 

Det övergripande målet för förbundet är att uppnå både verksamhetsmål och finansiella 

mål, därigenom uppnås en god ekonomisk hushållning. 

 

Verksamhetsmål Gymnasieutbildningen 

Förbundet avser att höja kvaliteten och resultaten genom att fokusera på följande 

prioriterade mål.   

• Andelen elever med gymnasieexamen inom fyra år ligger över genomsnittet 

för a) Gävleborgs län b) landet i sin helhet.  

Kommentar: Målet mäts under hösten till årsredovisningen. Vi avvaktar vad som 

händer i frågan med den nationella statistiken. 

Grad av måluppfyllelse:  

Målet a respektive b uppnås inte på något program = målet ej uppnått 

Målet a respektive b uppnås på något/några program = målet delvis uppnått 

Målet a respektive b uppnås på alla program = målet uppnått 

 

• Elevernas genomsnittliga betygspoäng inom varje nationellt program ligger 

över genomsnittet för a) Gävleborgs län b) landet i sin helhet.  

Kommentar: I avvaktan på nationell statistik som redovisas i Q1 kan vi jämföra 

siffrorna med tidigare års resultat i vår egen verksamhet och redovisa i Q3. 

Grad av måluppfyllelse:  

Målet a respektive b uppnås inte på något program = målet ej uppnått 

Målet a respektive b uppnås på något/några program = målet delvis uppnått 

Målet a respektive b uppnås på alla program = målet uppnått 

 

• Varje elev på IM uppnår målen i sin långsiktiga individuella studieplan. 

Kommentar: Terminsvisa avstämningar görs med eleven. Avvikelser och ändringar i 

studieplanens mål rapporteras till rektor.  

Grad av måluppfyllelse:  

Målet uppnås för färre än 95% 

Målet uppnås till 95% 

Målet uppnås till 100%  

 

• Alla elever på gymnasiesärskolan har tillgängliga lärmiljöer där varje elev ges 

goda förutsättningar att växa och att nå kunskapsmålen.  



   

Kommentar: mäts genom enkät som utgår från tillgänglighetsmodellen, d v s den 

fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön. Redovisas i Q2. 

Målet uppnås för färre än 75% 

Målet uppnås för 75-99% 

Målet uppnås till 100%  

 

• Höghammargymnasiets elevboende drivs i tätt samarbete med 

gymnasiesärskolan och är en trygg miljö där elevernas tilltro till den egna 

förmågan får hjälp att växa.      

Kommentar: Målet är kvalitativt och mäts genom en årlig enkät med frågor om 

trygghet, nöjdhet, delaktighet och självbild. Målet bryts ned i mer kvantitativt 

mätbara mål på verksamhetsnivå som kan redovisas i kvartalsredovisningarna. 

Delen om samarbete med skolan är viktig då elevboendet nyligen gått över i 

förbundets regi och implementeringen i samarbete med skolan är en långsiktig 

process som bör följas upp.  

Grad av måluppfyllelse:  

Målet uppnås för färre än 90%  

Målet uppnås till 90%  

Målet uppnås till 100%  

 

• Andelen elever från medlemskommunerna som söker förbundets skolor ökar.  

Kommentar: Mäts i februari efter den preliminära antagningen och redovisas på 

direktionen i mars. Mäts igen i slutantagningen i juli och redovisas i Q3. 

Grad av måluppfyllelse:  

Målet uppnås inte på någon av gymnasieskolorna 

Målet uppnås på en av gymnasieskolorna 

Målet uppnås på båda gymnasieskolorna  

 

Verksamhetsmål vuxenutbildningen 

 

• Andelen elever med fullföljd utbildning/avslutad kurs i grundläggande 

vuxenutbildning ska ligga över genomsnittet för såväl länet som landet i sin 

helhet.  

Kommentar: Målet mäts i september och redovisas i Q3 varje år  

Grad av måluppfyllelse:  

Varken över länet eller landet = målet ej uppnått.  

Över genomsnittet för antingen länet eller landet = målet delvis uppnått  

Över genomsnittet både för länet och landet = målet uppnått 

 

 



   

• Andelen elever med fullföljd utbildning/avslutad kurs i gymnasial 

vuxenutbildning ska ligga över genomsnittet för såväl länet som landet i sin 

helhet.  

Kommentar: Målet mäts i september och redovisas i Q3 varje år  

Grad av måluppfyllelse:    

Varken över länet eller landet = målet ej uppnått. 

Över genomsnittet för antingen länet eller landet = målet delvis uppnått 

Över genomsnittet både för länet och landet = målet uppnått 

 

• Andelen elever med fullföljd utbildning/avslutad kurs för alla SFI – kurser A-D 

och studievägar 1,2 och 3 ska ligga över genomsnittet för såväl länet som 

landet i sin helhet  

Kommentar: Målet mäts i september och redovisas i Q3 varje år 

Grad av måluppfyllelse:  

Varken över länet eller landet = målet ej uppnått.  

Över genomsnittet för antingen länet eller landet = målet delvis uppnått  

Över genomsnittet både för länet och landet = målet uppnått  

 

• Höja den eftergymnasiala utbildningsnivån i våra medlemskommuner 

Kommentar: Andelen personer från våra medlemskommuner som deltar i 

högskoleverksamheten och YH i vår regi per termin respektive helår jämförs med 

föregående år.  

Kommentar: Målet redovisas i Q1 och Q3 varje år 

Grad av måluppfyllelse:  

0-89% = målet ej uppnått  

90-100% = målet delvis uppnått 

>100% = målet uppnått  

 

Finansiella mål 

 

• Ekonomin ska vara i balans 

Kommentar: Förbundet gör prognos på resultatet varje månad. 

Grad av måluppfyllelse:  

Utfall <0 kr = målet ej uppnått  

Utfall >0 kr = målet uppnått 

 

• Nettokostnadsavvikelsen för hemkommunskostnaden för gymnasieskola ska 

vara 0% eller lägre 

Kommentar: Referenskostnaden för förbundet utifrån förutsättningarna i 



   

kommunen redovisas ca v 36 för föregående år och nettokostnadsavvikelsen är en 

jämförelse mot den faktiska kostnaden. Grad av måluppfyllelse:  

Utfall >0 % = målet ej uppnått  

Utfall <0 % = målet uppnått 


