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MÅL 2020 
Det övergripande målet för förbundet är att uppnå god ekonomisk hushållning 

genom att både verksamhetsmålen och de finansiella målen uppnås.  

 

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

prioriterade mål.   

Gymnasieutbildningen 

• 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  

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: För program som har för få elever för att synas i Skolverkets statistik tas eget 

underlag fram 

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 

 

• Samtliga elever på IM följer den individuella studieplanen 

Kommentar: 

Grad av måluppfyllelse:  

Målet uppnås för färre än 95% = målet ej uppnått 

Målet uppnås till 95% = målet uppnått 

Målet uppnås till 100% = målet ej uppnått 
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• Alla elever på gymnasiesärskolans nationella program uppnår minst 

betyget E i samtliga ämnen på genomförd utbildning 

Kommentar: 

Grad av måluppfyllelse:  

Målet uppnås för färre än 95% = målet ej uppnått 

Målet uppnås till 95% = målet delvis uppnått 

Målet uppnås till 100% = målet uppnått 
 

Vuxenutbildningen 

• Andelen elever med fullföljd utbildning/avslutad kurs ska ligga över 

genomsnittet för såväl länet som landet i sin helhet 

Kommentar: Målet mäts i september 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 

 

• Antal YH-studerande som nyttjar CFL:s lärcentra där utbildningen 

arrangeras av annan utbildningsanordnare ska öka 

Kommentar:   

Grad av måluppfyllelse:   

0-89% = målet ej uppnått 

90-100% = målet delvis uppnått.  

>100% = målet uppnått 

 

• Antalet högskolestuderande som nyttjar lärcentra ska årligen öka 

Kommentar: Målet mäts i december varje år och förändringen i procent jämfört med 

föregående år 

Grad av måluppfyllelse:   

0-74% = målet ej uppnått 

75-100% = målet delvis nått  

>100% = målet uppnått 

 

• Alla våra högskolestuderande ska vara nöjda med den service vi 

erbjuder 

Kommentar: Målet mäts i december varje år.  

Grad av måluppfyllelse:  

0-89% = målet ej uppnått  

90-99% = målet delvis nått  

100% = målet uppnått 
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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. 

 

• Det egna kapitalet ska inflationssäkras  

Kommentar: Målet beräknas till delår och årsbokslut 

Grad av måluppfyllelse:  

Utfall mot budget <0 tkr = målet ej uppnått 

Utfall mot budget >0 tkr = målet uppnått. 

 

 


