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Omvärlden 

Behovet av stöd och olika insatser från Lärande och stöds verksamheter bedöms vara fortsatt stort. 

Detta märks då ärenden inom förskola, skola samt individ- och familjeomsorgen har en stor 

komplexitet och insatserna är resurskrävande.  

Inför 2023 rekommenderar SKR en höjning av normen för arvoden till familjehem vilket ger en 

betydande kostnadsökning för kommunerna. För Arvika kommuns del kan det komma handla om 

upp emot 1,5 mnkr. 

Insatser inom vuxenutbildningen och Arbetsmarknads- och integrationsenheten för att få fler 

personer i egen försörjning är avgörande för att minska risken för ett framtida utanförskap. 

En översyn av upptagningsområden för förskolan och grundskolan genomförs.  

Moderna språk kommer att bli obligatoriskt för alla elever i årskurs 6 från och med läsår 2023–2024, 

vilket innebär att alla elever inom grundskolan ska läsa ett modernt språk.  

Yrkesprogrammen inom gymnasieskolan kommer från höstterminen 2024 att utökas och innehålla 

fler poäng då samtliga program ska ge allmän behörighet till universitet och högskola. Det innebär att 

programmen utökas, från dagens 2500p till 2700p respektive 2800p.  Den utökade undervisningen 

medför att skoldagen behöver förlängas, vilket i sin tur medför behov av senarelagda bussturer för 

både grundskolan och gymnasieskolan. Utökningen kan även komma att innebära förändringar i 

bemanningen.  

Ett planeringsarbete pågår när det gäller hur delar av Taserudsgymnasiets gamla lokaler kan 

anpassas för förskoleklass till årskurs 3, samt fritidshem. Förändringen innebär att moduler vid 

Gateskolan kan avvecklas. Taserudsgymnasiets renovering och ombyggnation kommer att pågå 

under planperioden.  

Vad Tidöavtalet kommer att innebära för verksamheten är oklart. Det kan komma behov av 

anpassningar och omställningar av både organisation och ekonomi som idag är svåra att förutse. 

En orolig omvärld med krig Europa, höga energipriser och hög inflation skapar osäkerhet som kan 

komma att påverka verksamheten. 
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Styrmodell 

Arvikas strategiska arbete tar sin utgångspunkt i vår vision, som fungerar som målbild men också 

vägvisare och tydliggörare av värderingar, i de förutsättningar som finns och vilka vi ska skapa, samt i 

det som påverkar oss i omvärlden; i stort och i smått och vare sig vi vill eller inte. Vår förmåga att 

förhålla oss till detta och aktivt arbeta för att bli bättre skapar grunden för hur väl vi kommer att 

lyckas. 
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Vision 

Visionen - "Ett Arvika som glöder" 

Berättelsen om glöden i Arvika 
I västra Värmland, bland vidsträckta gnistrande sjöar och täta grönskande skogar, finns en stark glöd 

som sprider värme och lyser upp. Glöden är kraftfull här, som på få andra platser. 

Sedan stenåldern har glöden samlat människor i Arvika kring varma eldar och väldoftande grytor för 

att dela gemenskap, måltider och berättelser, och så gör den även idag. Gemenskapen och den goda 

stämningen smittar av sig och skapar sammanhållning, ger livsglädje och inspirerar. 

Glöden har också varit en central del i sysselsättningen i Arvika. Hårt arbetande människor har 

genom kunskap, skogsbruk, smedjornas brännheta härdar och gjuteriernas smältugnar lagt grunden 

för den stora verkstadsindustri som nu är en viktig del av Arvikas identitet. Glöden har också tänt 

högt flygande gnistor och drivit kreativiteten hos många lokala hantverkare, konstnärer och musiker. 

Glöden har varit värdefull för Arvika historiskt och har stor potential att spela en viktig roll för 

utvecklingen in i framtiden. Glöden i Arvika är all den kreativitet, drivkraft och innovationsanda som 

finns bland de som lever och verkar här. Den är källan till att det kan bubbla av nya idéer och 

spännande möjligheter, att lokala eldsjälar kan driva på och att alla tillsammans kan vara delaktiga i 

att få saker att hända. 

Det är den unika glöden som tar Arvika in i framtiden. 

Ett Arvika som glöder 
GLÖDEN sprakar, gnistrar och glimmar. 

I Arvika innebär det att vi skapar utrymme för de lokala krafterna och den kreativitet och innovation 

som finns både i det stora och det lilla. Vi vågar sikta högt, testa oss fram och lära av varandra och av 

andra. Vi uppmuntrar den drivkraft som får saker att hända och inspirerar till livslångt lärande. Vi 

strävar efter att vara goda förebilder för varandra, för våra barn och för vår omvärld. 

GLÖDEN sprider värme, bjuder in till gemenskap och lyser upp. 

I Arvika innebär det att alla har möjlighet att delta i samhället efter sina unika förutsättningar, men 

utan att hindra någon annan. Det är ett välkomnande samhälle där tilliten är stark, alla hjälps åt, 

organisationer samverkar och vi stöttar varandra, en plats där vi möter alla med respekt och en vilja 

att förstå. Det är ett samhälle där vi investerar i våra ungdomar och där god hälsa och välmående står 

i fokus. I Arvika skapar vi möjligheter till livsglädje för alla. 

GLÖDEN behöver omvårdnad och respekt. 

I Arvika innebär det att ett hållbart samhälle är en självklarhet. Ett samhälle där vi tillsammans tar 

ansvar för vår natur, våra resurser, vår omgivning och varandra på ett långsiktigt sätt. Det är ett 

samhälle i balans, som lever i samklang med vår vackra natur. Vi har en vilja att använda förnyelsebar 

energi, att skydda vår miljö och att skapa möjligheter för cirkulär ekonomi. 
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Uppdrag och verksamhet 

Verksamhetschef 
Verksamhetschefen ansvarar för ledning, samordning och koordination inom Lärande och stöd.  

Stab 
Avdelningen ansvarar för ledning och samordning av central administration innefattande IKT 

(informations- och kommunikationsteknik), skolskjutsar och antagningskansli för gymnasieskolan. 

Stabsfunktionen utgör ett stöd till övriga avdelningar inom Lärande och stöd. Avdelningen ansvarar 

även för elevhälsa, förebyggarenhet samt musikskola. Till avdelningen hör också beslutsfattande 

inom LSS fritidsverksamhet. 

Individ- och familjeomsorg 
Avdelningen ansvarar för att tillgodose behovet av råd, stöd och insatser runt barn och unga inom 

socialtjänst, behandling för missbruk, stöd vid psykisk funktionsnedsättning, familjerätt, 

familjerådgivning, ekonomiskt bistånd, stöd till inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta studier, 

budget- och skuldrådgivning samt flyktingmottagande. Till avdelningen hör också det kommunala 

aktivitetsansvaret, i samverkan med gymnasieskolan.  

Förskola  
Avdelningen ansvarar för förskola och öppen förskola. 

Grundskola  
Avdelningen ansvarar för fritidshem, förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola. Till 

avdelningen hör även verkställighet gällande LSS fritidstillsyn. 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 
Avdelningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning och vägledning 

för vuxna. Till avdelningen hör även verkställighet gällande LSS fritidstillsyn. 
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Organisation 
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Verksamhetsmål 2023–2025 

I verksamhetsplanerna bryts de kommunövergripande verksamhetsmålen ner och speglar hur 

respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen. Målen beskrivs under fyra 

perspektiv: Invånare, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, samt Miljö och klimat. 

Definition av respektive indikator framgår av det sista kapitlet, ”Definition indikatorer”. 

Invånare 

Mål Indikatorer Målvärde 

Kommuninvånarnas möjlighet till 
delaktighet ska vara god. 

Elever i åk 7-9: Lärarna i min skola 
tar hänsyn till elevernas åsikter (%)   

>85  

Andel elever i musikskolan som 
upplever möjlighet att vara delaktiga 
i utformandet av sin utbildning. (%) 

>75 

Kommuninvånarna ska kunna leva 
ett rikt, gott och hälsosamt liv. 

Psykisk hälsa % (Elevhälsodatabasen 
ELSA.) 
åk 4 på grundskolan 
åk 7 på grundskolan 
åk 1 på gymnasiet 

>91 

Genomföra Må Bra-projektet inom 
förskolan, andel förskolor (%). 
(Arvika kommun och Region 
Värmland) 

100 

Andel kariesfria 6-åringar i Arvika 
kommun. (Region Värmland) 

>90 

Andel 4-åringar i Arvika kommun 
med övervikt eller fetma. (Region 
Värmland) 

<15 

Arvika kommun ska arbeta 
förebyggande för att förhindra mäns 
våld mot kvinnor och våld i nära 
relation. 

Antal medarbetare inom Lärande 
och stöd som har genomgått 
utbildning inom ämnet, mäns våld 
mot kvinnor och våld i nära 
relationer, andel (%). 

>75 

Tabell 1 
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Medarbetare 

Mål Indikatorer Målvärde 

Arvika kommun ska arbeta för 
jämställdhet och mångfald. 

Heltidsarbetande månadsavlönade 
inom förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg, kvinnor, andel, 
% 

>70 

Heltidsarbetande månadsavlönade 
inom grundskola inkl. förskoleklass, 
kvinnor, andel, % 

>70 

Arvika kommun ska ha en god 
arbetsmiljö där medarbetarna trivs. 

Sjukfrånvaro inom verksamheten 
Lärande och stöd 

<6,5 

Förskola <10 

Grundskola <4,5 

Gymnasieskola <2 

Individ- och familjeomsorg <6 

Arvika kommun ska ha engagerade 
medarbetare. 

Hållbart medarbetarengagemang 
inom hela Lärande och stöd (HME), 
totalindex. Mäts inte årligen, nästa 
tillfälle 2024. 

84 

Förskola 84 

Grundskola 84 

Gymnasieskola 84 

Individ- och familjeomsorg 84 
Tabell 2 
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Tillväxt och utveckling 

Mål Indikatorer Målvärde 

Arvika ska erbjuda utbildning med 
bredd och hög kvalitet. 

Elever i år 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, hemkommun,  
andel (%). 

>89 

Gymnasieelever med examen inom 4 
år, folkbokförda i Arvika kommun, 
andel (%). 

>75,5 

Elever på SFI som klarat minst två 
kurser på studievägen av nybörjare 
två år tidigare, andel (%). 

>50 

Heltidstjänster i förskolan med 
förskollärarexamen, kommunal regi, 
andel (%). 

>67 

Lärare med pedagogisk 
högskoleexamen i kommunal 
grundskola åk 1-9, andel (%). 

>90 

Lärare med pedagogisk 
högskoleexamen i kommunal 
gymnasieskola, andel (%). 

>87 

Barn 1–5 år inskrivna i förskolan, 
andel % 

>91 

Arvika ska ge förutsättningar för ett 
gott företagsklimat. 

Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller 
studera, andel (%). 

>30 

Samverkan mellan gymnasieskolan 
och näringslivet genom programråd 
2 ggr/termin andel % av 
yrkesprogram 

100 

Arvikaborna ska ha goda möjligheter 
att försörja sig själva. 

Vuxna biståndsmottagare med 
långvarigt ekonomiskt bistånd, andel 
(%) av befolkningen.  

<1,1 

Tabell 3 
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Miljö och klimat 

Mål Indikatorer Målvärde 

Arvika kommun ska säkerställa 
tillgången till och en hållbar 
förvaltning av vatten och sanitet för 
alla. 

Inslag i utbildningen som innefattar 
människans påverkan på naturen 
samt hur man på individ- och 
samhällsnivå kan främja hållbar 
utveckling. Genomförs. 
Andel klasser åk 7-9 i % 

100 

Arvika kommun ska säkerställa 
hållbar konsumtion och produktion. 

Andel barn och elever i % som har 
tillgång till källsortering inom 
kommunens verksamheter.  

75 

Arvika kommun ska vidta åtgärder 
för att minska klimatförändringarna 
och dess konsekvenser. 

Elever i grundskolans årskurs 2 ska 
ha fått undervisning i källsortering, 
andel i %. 

95 

Tabell 4 
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Driftbudget 2023 och plan 2024–2025 

För verksamheten gäller följande ekonomiska grundramar. Ekonomiska ramarna kommer under 

verksamhetsåret att justeras på grund av utfördelning av det centrala anslaget för pris- och 

löneökningar samt för avskrivningar och internränta. Samtliga regleringar görs inom de driftanslag 

som fastställts av fullmäktige. 

Verksamhet (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Arbetsmarknadsåtgärder 13 048 13 350 13 395 13 441 

Bilpool 0 0 0 0 

Ekonomiskt bistånd 32 918 33 005 33 005 33 005 

Elevhälsa 16 560 15 451 15 457 15 463 

Familjedaghem 723 723 723 723 

Familjehemsvård, 
barn/ungdom 

15 404 15 404 15 404 15 404 

Familjerätt 2 311 2 347 2 348 2 349 

Flyktingmottagning 1 066 1 102 1 102 1 102 

Friskvård 184 184 184 184 

Fritidsgård 3 084 2 461 2 494 2 528 

Förskola 183 799 188 641 189 207 189 787 

Förskoleklass 17 377 17 714 17 785 17 858 

Grundskola 316 945 326 353 327 588 328 852 

Gymnasieskola 122 911 126 519 129 994 130 381 

Insatser enligt LSS 10 555 10 577 10 577 10 577 

Institutionsvård, barn/ungdom 42 162 42 956 42 969 42 982 

Konsument- o skuldrådgivning 866 884 884 884 

Ledning och adm. IFO 11 926 11 961 11 989 12 017 

Ledning och adm. Lärande o 
stöd 

6 001 8 177 8 186 8 195 

Missbruksvård, vuxna 8 736 8 255 8 255 8 255 

Musikskola 10 387 10 570 10 600 10 631 

Skolbarnomsorg 35 276 36 198 36 381 36 572 

Särskilt boende, socialpsykiatri 16 107 16 318 16 337 16 357 

Ungdomsverksamhet 166 166 166 166 

Vuxenutbildning 16 321 16 226 16 253 16 279 

Öppen förskola 957 974 979 985 

Öppna insatser, barn/unga 5 226 5 259 5 264 5 270 

Öppna insatser, vuxna 631 646 656 666 

Övrig vuxenvård 1 000 1 000 1 000 1 000 

Verksamhetens nettokostnad 892 648 913 420 919 180 921 910 
Tabell 5 
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Investeringsbudget 2023 och plan 2024–

2025 

Investeringsplanen för perioden omfattar 16 500 tkr och investeringsbudgeten 2023 uppgår till  

6 250 tkr. Investeringar i kommunens verksamhetslokaler görs av Arvika Fastighets AB och regleras 

genom förändrad hyressättning för kommunens verksamheter. 

Investering (tkr) Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Inventarier, Taserudsgymnasiet 4 000 5 000 0  

AV-utrustning, Taserudsgymnasiet 750 2 250 0  

Reinvesteringar inom Lärande och stöd 1 500 1 500 1 500 

Summa: 6 250 8 750 1 500 
Tabell 6 
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Större verksamhetsförändringar och 

investeringar under planperioden 

Organisationen inom förskola och grundskola har under flera år varit under förändring där rätt 

anpassade kompletta skolenheter är målet. Under planperioden 2023–2025 kommer fler enheter att 

färdigställas och tas i bruk.  

Arbetet med att utveckla förskolor med fler avdelningar fortsätter. 

ROT-renovering och verksamhetsanpassning av Taserudsgymnasiet frigör lokaler för Gateskolan och 

tillfälliga moduler tas bort.   

Utredning genomförs gällande upptagningsområden för Styckåsen, Gate och Graninge, vilket 

möjliggör en bättre ytoptimering av grundskolans lokaler i området.  

Lärande och stöd genomför byte av verksamhetssystem för förskola, grundskola, gymnasium och 

vuxenutbildningen. Detta kommer att innebära uppstartskostnader för verksamheterna. 

Verksamheten tillförs från 2023 ytterligare 7 mnkr i ram för ett ökat behov inom anpassad 

grundskola samt för ökade skolskjutskostnader. 

Lärande och stöd genomför åtgärder för att nå en budget i balans. Åtgärderna kombineras med 

anpassningar av ambitionsnivåer: 

Förskolan fortsätter anpassningen av organisationen med anledning av färre barn och höga 

kostnader för stöd. 

Individ- och familjeomsorgen fortsätter översynen av placeringar. Arbetet sker genom att hitta mer 

strukturerade arbetssätt med aktuell målgrupp för att både minska antalet placeringar samt 

placeringstid. 

Verksamheten kommer under 2023 verka för att: 

- minska sjukfrånvaron 

- arbeta för att fler elever ska lämna grundskolan med godkända betyg samt utjämna 

skillnader i resultat mellan könen 

- stärka det förebyggande och främjande arbetet för god hälsa hos barn och unga 

- IFO fortsätter sitt utvecklingsarbete för att stärka barnrättsperspektivet och bidrar med 

lärande exempel som pilotkommun för SKR 
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Nyckeltal 

Nyckeltal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Förskola    

Antal placerade barn 1 315 1 307 1 263 

Bruttokostnad/barn, kr 148 589 147 974 162 405 

Fritidshem    

Antal placerade barn 1 068 1 095 1 086 

Bruttokostnad/barn, kr 41 755 42 195 43 440 

Avgiftsfinansieringsgrad i procent 17,6 17,8 17,8 

Andel av antal barn 6–9 år, procent 82 82 84 

Förskoleklass och grundskola    

Antal elever 2 603 2 637 2 660 

Bruttokostnad/elev, kr (exkl. 
interkommunal ersättning) 

112 932 114 927 128 843 

Varav lokalkostnad/elev, kr (kommunal 
skola) 

15 611 15 531 26 760 

Gymnasieskola    

Antal elever 826 830 769 

Bruttokostnad/elev, kr (exkl. 
interkommunal ersättning och 
inackorderingstillägg) 

134 958 136 503 149 654 

Varav lokalkostnad/elev, kr 23 634 24 184 27 114 

Familjehem1    

Antal placeringar i familjehem 78 60 66 

Antal vårddygn 22 879 20 282 18 743 

Bruttokostnad/vårddygn, kr 609 753 850 

Tvångsvård enligt LVU2    

Antal vårddygn 2 708 2 203 2 549 

Bruttokostnad/vårddygn, kr 6 104 6 265 7 371 

Tvångsvård enligt LVM    

Antal vårddygn 405 482 249 

Bruttokostnad/vårddygn, kr 3 283 4 766 4 667 

Frivilligvård enligt SoL, barn och unga3    

Antal vårddygn 2 193 1 743 1 699 

Bruttokostnad/vårddygn, kr 3 820 3 799 4 682 

Frivilligvård enligt SoL, vuxna    

Antal vårddygn 2 781 1 394 550 

Bruttokostnad/vårddygn, kr 2 341 2 211 2 080 
Tabell 7  

                                                           
1 Exklusive ensamkommande barn 
2 Exklusive ensamkommande barn 
3 Exklusive ensamkommande barn 
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Definition indikatorer 

Invånare 

Elever i åk 7-9: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter (%) 

Resultat från fråga ställd i den årliga grundskoleenkäten internt inom kommunen.  

Resultat värde: 2021: 87,5 

Andel elever i musikskolan som upplever möjlighet att vara delaktiga i utformandet av sin 

utbildning (%) 

Andel av musikskolans elever som känner att de har möjlighet att vara delaktiga i utformandet av 

utbildningen.  

Psykisk hälsa åk 4 och 7 i grundskolan och åk 1 på gymnasiet. 

Definition: Elevhälsodatabasen ELSA baseras på data från elevens hälsobesök hos skolsköterskan i 

Värmland. Grupper på mindre än 20 elever redovisas endast på länsnivå. I en del kommuner är det få 

elever och resultaten behöver därför tolkas med viss försiktighet och kan därför inte alltid 

sammanställas på skolnivå. 

Resultat värde snitt: 2018: 84, 2019: 90, 2020: 91. 

Genomföra Må Bra-projektet inom förskolan, andel förskolor (%).  

Definition: Må Bra-projektet är ett pilotprojekt inom förskolan där kommunen samarbetar med 

Region Värmland (Barnavårdscentralen och folktandvården).  

Resultat värde 2021: 8 

Andel kariesfria 6-åringar i Arvika kommun.  

Definition: Folktandvården i Arvika tar fram statistik utifrån att de möter alla 6-åringar för kontroll av 

kariesförekomst.  

Resultat värde 2021: 98 

Andel 4-åringar i Arvika kommun med övervikt eller fetma.  

Definition: Barnhälsovården i Arvika tar fram statistik utifrån att de följer samtliga barns viktökning 

från 0 till 6 år. Övervikt är när ett barn väger så mycket att det räknas som ohälsosamt. Kraftig 

övervikt kallas fetma och räknas som en sjukdom. 

Resultat värde 2021: 15 

Antal medarbetare inom Lärande och stöd som har genomgått utbildning inom ämnet, mäns våld 

mot kvinnor och våld i nära relationer, andel (%). 

Definition: Utbildningen kan ske via webbkurs om våld genom Nationellt centrum för kvinnofrid 

(https://webbkursomvald.se/) eller via annan utbildningsform som bedöms likvärdig. 

   

https://webbkursomvald.se/
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Medarbetare 

Heltidsarbetande månadsavlönade inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, kvinnor, 
andel (%) 
Heltidsarbetande (100 % faktisk sysselsättningsgrad) månadsavlönade inom förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg dividerat med sysselsatta månadsavlönade inom samma verksamhetsområde, 
multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Avser kommunalt anställda i november månad. 
Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKR:s personal- och 
lönestatistik (novemberstatistiken). 
Resultat värde, kvinnor 2018: 57, 2019: 63, 2020: 63, 2021: 64 
ID: N11209 

Heltidsarbetande månadsavlönade inom grundskola inkl. förskoleklass, kvinnor, andel (%) 
Heltidsarbetande (100 % faktisk sysselsättningsgrad) månadsavlönade inom grundskola inkl. 
förskoleklass dividerat med sysselsatta månadsavlönade inom samma verksamhetsområde, 
multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Avser kommunalt anställda i november månad. 
Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKR:s personal- och 
lönestatistik (novemberstatistiken). 
Resultat värde, kvinnor 2018: 61, 2019: 64, 2020: 66, 2021: 68 
ID: N15209 

Sjukfrånvaro 
Definition: Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel (%) av den tillgängliga 
ordinarie arbetstiden. Avser verksamheten Lärande och stöd. Källa: Egna uppgifter i kommunens 
årsredovisning (den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen). 
Resultat värde 2018: 6,0, 2019: 6,3, 2020: 6,7, 2021: 6,7 

Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex 
Definition: Engagemangsindex för förskola, grundskola, gymnasieskola och individ- och 
familjeomsorg totalt enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för Hållbart 
medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och 
organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor 
som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; 
Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket 
dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index med 
skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio frågorna. Ett högt värde indikerar en 
hög nivå på hållbart medarbetarengagemang. Avser egen regi. Källa: Egen undersökning i 
kommunen. 
Resultat värde 2018: 81, 2020: 83 
ID: U00200 
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Tillväxt och utveckling 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 
Definition: Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever 
som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända 
betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen 
från grundskolan. Fram t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, 
engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet till gymnasiet. Uppgiften avser elever 
folkbokförda i kommunen. Elever med okänd bakgrund ingår inte. Uppgiften avser läsår. Källa: SCB 
och Skolverket. 
Resultat värde 2018: 87,7, 2019: 84,9, 2020: 88,8, 2021: 88,1 (alla kommuner ovägt medel 2021: 
84,7). 
ID: N15428 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 
Definition: Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för 4 år sedan som 
med examen inom 4 år, inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på 
gymnasium för 4 år sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt 
personnummer (t ex nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej. Källa: SCB. 
Resultat värde 2018: 75,4, 2019: 81,6, 2020: 73,6, 2021: 76,8 (alla kommuner ovägt medel 2021: 
70,8). 
ID: N17461 

Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) 
Definition: Andel elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare. Alla elever 
som har klarat kurserna ingår, oavsett avbrott. Även elever som klarar fler kurser och de som klarat 
hela SFI ingår. Källa: SCB. 
Resultat värde 2018: 53, 2019: 36, 2020: 22, 2021: 29 (alla kommuner ovägt medel 2021: 39). 
ID: N18409 

Heltidstjänster i förskolan med förskollärarexamen, kommunal regi, andel (%) 
Andel anställda inom förskola med heltidstjänster som har förskollärarexamen i kommunal regi. 
Källa: Skolverket. Resultat 2018: 41, 2019: 39, 2020: 42, 2021: 42 (alla kommuner ovägt medel 2021: 
45) 
ID: N11043 

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola åk 1-9, andel (%) 
Andel (%) lärare i årskurs 1-9, omräknat till heltidstjänster, med lärarexamen, förskollärarexamen 
eller fritidspedagogexamen och med utfärdat examensbevis, i kommunala skolor i kommunen. Avser 
läsår, mätt den 15 oktober. Källa Skolverket (Siris). 
Resultat värde 2018: 89,7, 2019: 90,5, 2020: 90, 0, 2021: 88,1 (alla kommuner ovägt medel 2021: 
83,4) 
ID: N15031 
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Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola, andel (%) 
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola belägen i kommunen (omräknat 
till heltidstjänster), andel (%). Uppgifter om lärares utbildning hämtas från SCB:s register över 
högskoleexamina (Högskoleregistret) och från SCB:s register över befolkningens utbildning. 
Utländska lärarutbildningar och lärarutbildningar som bedrivs i Waldorfrörelsens regi finns inte alltid 
med i dessa register. Avser läsår, mätt den 15 oktober. Källa Skolverket (Siris).  
Resultat värde 2018: 81,5, 2019: 84,9, 2020: 83,8, 2021: 84,3 (alla kommuner ovägt medel 2021: 
80,6) 
ID: N17814 

Barn 1-5 år inskrivna i förskolan, andel (%)  
Antal barn 1-5 år inskrivna i förskola i kommunen dividerat med antal barn 1-5 år. Avser förskolor i 
kommunen, oavsett regi. Eftersom täljaren inte tar hänsyn till om ett inskrivet barn är skrivet i 
kommunen utan kan vara skrivet i en annan kommun kan andelar över 100% förekomma. Källa: 
Skolverket och SCB.  
Resultat värde: 2018: 87,5, 2019: 86,9, 2020: 89,7, 2021: 89,9 
ID: N11800 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller 
studera, andel (%) (U40455) 
Andel (%) av totalt antal deltagare som avslutats inom den kommunala 
arbetsmarknadsverksamhetens insatser som börjat arbeta eller studerat. Börjat arbeta avser 
osubventionerade och subventionerade anställningar på den reguljära arbetsmarknaden. För att 
räknas som en anställning ska denna ha pågått minst en sammanhängande månad. Som arbete 
räknas inte kommunala arbetsmarknadsanställningar eftersom dessa anställningar kommit till för att 
mildra verkningar av arbetslöshet och varit förbehållna en viss grupp arbetssökande. Börjat studera, 
avser utbildning inom ramen för Komvux, folkhögskola, högskola eller annan utbildning. För att ha 
studier som avslutsorsak, måste studierna vara studiemedelsberättigad. Källa: Egen undersökning i 
kommunen (insamlingen Kommunal arbetsmarknadsstatistik).  
Resultat värde 2018: 37, 2019: 30, 2020: 23, 2021: 37 
ID: U40455 

Samverkan mellan gymnasieskolan och näringslivet genom programråd 2 ggr/termin, andel % av 
yrkesprogram 
Andel yrkesprogram inom gymnasieskolan som har samverkan med näringslivet inom ramen för 
programråd. 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen 
Definition: Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under året dividerat med 
antalet vuxna invånare (18 år och äldre). Långvarigt bistånd avser 10 - 12 månader under året. Källa 
Socialstyrelsens register över ekonomiskt bistånd samt Registret över totalbefolkningen. 
Resultat värde 2018: 1,06, 2019: 1,29, 2020: 1,21, 2021: 1,03 (alla kommuner ovägt medel 2021: 
1,06). 
ID: N31816 
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Miljö och klimat 

Inslag i utbildningen som innefattar människans påverkan på naturen samt hur man på individ- och 
samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Genomförs. Andel klasser åk 7-9 i % 
Andel klasser i åk 7-9 som genomfört arbete med detta inslag i utbildningen. 

Andel barn och elever i % som har tillgång till källsortering inom kommunens verksamheter. 
Andel barn och elever som har tillgång till källsortering på förskola, skola eller fritids. 

Elever i grundskolans årskurs 2 ska ha fått undervisning i källsortering, andel (%) 
Andel elever i årskurs 2 som har fått undervisning i källsortering. 
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