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1 Inledning 

1.1 Riktlinjer 

Budget- och måldokumentet är kommunens viktigaste styrdokument, genom vilket kommunfullmäktige styr 
den kommunala verksamheten. Budget- och Måldokumentet utgör en länk mellan kommunens vision, mål 
och det dagliga arbetet i verksamheterna. 

Utgångspunkten för resurstilldelningen är kommunfullmäktiges finansiella mål. Förutom detta så ligger även 
demografiutvecklingen till grund för resurstilldelningen till FOKUS-nämnden och socialnämnden. Ytterligare 
faktorer för tilldelningen är kostnadsjämförelser mot standardkostnader inom förskola, grundskola, 
gymnasieskola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg och slutligen det politiska perspektivet. 

1.2 Budgetramar 

 

Boksl
ut 

2014 

Budge
t 2015 

Uppräk
ning 

Demo
grafi 

Kostn
ads-

kontro
ll 

Övriga 
förändri

ngar 

Avskri
vning 

Internr
änta 

Budget 
2016 

Kommunfullmäktige -451 -504       -504 

Kommunstyrelsen -37 
457 

-34 
911 

  165 -215 -343 -143 -35 447 

KS Teknik o Service 1 312 -3 723   300 1 604 -1 068 -494 -3 381 

Plan- o 
byggnadsnämnden 

-1 573 -1 729     -10 -2 -1 741 

FOKUS-nämnden -110 
803 

-115 
771 

 -417   173 5 -116 
010 

Socialnämnden -100 
932 

-105 
113 

 -2 149 1 500 -4 294 -75 -22 -110 
153 

Valnämnden -78 -5       -5 

Gem. ansvar Utsikten 0 -2 300       0 

Gem. ansvar IFO-vht 0 -2 000       0 

Central 
löneökningspott 

0 0       -6 825 

Indexuppr. köp av 
huvudvht 

0 0       -1 355 

Totalt nämnderna -249 
982 

-266 
056 

 -2 566 1 965 -2 905 -1 323 -656 -275 
421 

Finansiering 253 82
0 

267 69
6 

      277 370 

Resultat 3 838 1 640  -2 566 1 965 -2 905 -1 323 -656 1 949 
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2 Verksamhetsbeskrivning 

2.1 Verksamhetsområde 

FOKUS-nämndens uppgift är att fullgöra kommunens ansvar inom fritids- och kulturverksamhet och det 
offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna.  Det omfattar förskoleverksamhet, grundskola, 
särskola, gymnasiesärskola och därtill hörande LSS-boende, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.  
Nämnden ansvarar också för svenskundervisning för invandrare, uppdragsutbildning för vuxna och 
ungdomsplatser. 

 
 
 

2.2 Styrdokument och lagar 

Nämndens verksamheter styrs av en lång rad lagar, riktlinjer och mål, såsom: 

Kommunala mål och riktlinjer 

Kommunallagen 

Förvaltningslagen 

Offentlighets- och sekretesslagen 

Bibliotekslagen 

LSS 

Hälso- och sjukvårdslagen 

Skollagen med därtill hörande förordningar och allmänna råd 

Barnkonventionen 

Diskrimineringslagen 

Salamancadeklarationen 

Arbetsmiljölagen 

Socialtjänstlagen 

2.3 Bemanning 

  2014 2015 2016 

Antal personal förskola     

Antal personal pedagogisk omsorg     

Antal personal fritidshem     

Antal personal grundskola F-9     

Antal personal Utsikten gy (HT)     

Antal personal Utsikten gy (IM)     

Antal personal LS-boende gysär     

Antal personal vuenutbildning     

Antal personal fritid o kultur     

FOKUS-kansli, inkl gemensam elevvård  3   

Se respektive verksamhetsansvarigas redovisning av bemanning. 

2.4 Verksamhetsmått 

 2013 2014 2015 2016 
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 2013 2014 2015 2016 

Antal barn i förskola     

Antal barn i pedagogisk omsorg     

Antal barn fritidshem     

Antal elever förskoleklass     

Antal elever grundskola     

Antal elever obl särskola     

Antal elever 16-19 år Dals-Eds kommun     

Antal elever Utsikten gy     

Antal elever Utsikten gysär     

Antal elever kulturskola     

     

Se respektive verksamhets rapporter. 

2.5 Kvalitet 

Årshjul med mål/budget och uppföljning 

Delårsbokslut 

Delårsbokslut ska upprättas och omfatta per augusti. Bokslutet ska omfatta en ekonomisk analys samt en 
förvaltningsberättelse innehållande en avstämning av nämndernas mål. 

Årsredovisning 

Kommunens årsredovisning upprättas enligt god redovisningssed. Årsredovisningen skall lämnas över till 
revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Kommunfullmäktige skall 
behandla årsbudget senast månaden därefter. 

Årsredovisningen skall innehålla en samlad redovisning av all den verksamhet som Dals-Eds kommun 
bedriver, oavsett om verksamheten bedrivs i, nämnds-, eller bolagsform sk. sammanställd redovisning. 

Intern kontroll 

Varje nämnd ansvarar för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. En nämnd kan aldrig 
överföra detta ansvar på någon annan. Internkontrollplan upprättas årligen i samband med att 
verksamhetsplaner tas fram. Uppföljning av internkontrollplanen genomförs också årligen i samband med 
bokslut. Arbetet med internkontrollen kan därför med fördel arbetas in i tidplanen för budget och bokslut. 

Målarbete  

Mål och utvecklingsområden för kommande period utarbetas i dialog mellan nämnd och 
verksamhetsansvariga under våren inför beslut kopplat till budgetarbetet. 

Systemstöd för mål och rapporter 

För att bedriva en effektiv planering och styrning inom förvaltningarna är det värdefullt med någon form av 
systemstöd. För närvarande används verktyget Stratsys för planering och rapportering av kommunens 
verksamhetsmål inklusive de ekonomiska målen. 

Stratsys är primärt ett tjänstemannaverktyg. Ur verktygen ska färdiga rapporter framställas (i form av PDF-
filer) och diarieföras för att på så sätt tydliggöra att det material som framläggs för politiken är färdigberett 
och klart att behandla. 

Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet 

Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för 
utbildningen. Kravet innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa 
upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och 
utveckla utbildningen. 

För FOKUS-nämndens skolformer och fritidshem har ett årshjul upprättats som beskriver arbetsgången i 
utvecklings- och uppföljningsarbetet på huvudmanna- respektive enhetsnivå. I verksamheterna följs årets 
resultat upp efter läsårets slut och dokumenteras i en kvalitetsberättelse i samband med höstens 
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delårsbokslut. Årsredovisningen ligger till grund för upprättande av kommande utvecklingsområden. 

Kvalitetsberättelsen synliggör kvalitetsarbetet  

Arbetet med kvalitetsberättelser görs som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av 
verksamheten. Detta arbete 

ska främja kommunens, skolornas, förskolornas och fritidshemmens kvalitetsarbete och 

därigenom bidra till att förverkliga utbildningarnas nationella mål. 

Kvalitetsberättelserna syftar även till att ge information om verksamheten och dess 

måluppfyllelse. 

Kvalitetsberättelsen ska innehålla en bedömning av i vilken mån de nationella målen för 

utbildningen har uppnåtts. Det ska också finnas en redogörelse för vilka åtgärder 

kommunen respektive skolan, förskolan eller fritidshemmet avser att vidta för att bättre 

nå målen. 

Skolverkets allmänna råd fungerar som stöd i hur kvalitetsarbetet ska utformas och ger 

exempel på områden som bör skildras. 

Systematiskt kvalitetsarbete  

Att redovisa och säkra kvalitet är en utvecklingsprocess. Arbetet utgår från betydelsen av förståelse, från att 
professionellt redovisa kvalitet samt vikten av delaktighet - att rektor och personal ”äger” sina egna 
redovisningar. Det är avgörande viktigt att skolans, förskolans och fritidshemmets kvalitetsberättelse 
utarbetas under medverkan av lärare, övrig personal och elever. 

Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på att utveckla verktyg och modeller som är användbara instrument 
för egen granskning och förbättring. I uppföljningsverktyget Stratsys har en struktur för den systematiska 
dokumentationen utarbetats. 

Att utveckla kvalitetsarbetet och att stärka lärandet är prioriterade områden. I detta ingår en strävan att säkra 
måluppfyllelse och kunskapsresultat, att bättre förstå sambandet mellan insatser och resultat, att förstärka 
evidensgraden i resultat och redogörelser, att utveckla synsättet målformulering – process – 
resultatredovisning - utvärdering samt att sörja för progression i utvecklingsarbetet. 

Fakta och förståelse - processer och resultat  

Det finns gott om statistik och fakta om den svenska förskolan och skolan. Varje skolhuvudman har en 
uppgiftslämnarplikt till Statistiska Centralbyrån (SCB) och Skolverket. Det gäller allt från betyg och resultat på 
nationella ämnesprov till antal elever som slutför grundskolan och vilka resurser som används. Förutom den 
rena statistikinsamlingen gör Skolinspektionen inspektioner där även kvalitativa data tas med. 

I FOKUS-nämndens kvalitetsarbete skildras och analyseras såväl resultaten på nationella prov under 
grundskolan som betygsresultat. I samtliga delar beskrivs dessa även ur könsperspektiv. Vikt läggs både 
kring graden av måluppfyllelse och kring analys av betygsresultat och elevers behörighet till 
gymnasieskolan. För år 6-9-skolans betygsresultat skildras såväl faktiska resultat (betygen) som de 
förväntade resultaten (residualvärden). Men även ”mjuka värden” skildras i syfte att få en bild av hur elever 
upplever sin skolgång och av hur målen nås på andra områden än kunskapsprestationer. Förskolorna, 
skolorna och fritidshemmen genomför elev- och föräldraenkäter. Elevhälsan intervjuar samtliga elever i 
hälsosamtal för att komplettera den samlade informationen inom områden som trivsel, arbetsro, delaktighet 
m.m. 

All denna faktainsamling vägs in i pedagogernas och skolornas bedömning och analys av elevernas lärande 
och sociala utveckling. Enbart fakta ger inte den fullständiga bilden. Bedömning av och vunna erfarenheter 
kring lärandet och lärprocesser, individuella behov hos elever, hur resurser används samt varför målen nås 
eller inte är avgörande för att bygga en ökad förståelse och därmed en allt bättre verksamhet. 

Inom FOKUS-nämndens kvalitetsarbete finns därför en lika stark fokus på både processer och resultat. I 
syfte att nå en systematik i kvalitetsarbetet - och att förstå orsakssamband och varför resultat blir som de blir 
– krävs att processer skildras och tolkas för ökad förståelse. 

Mål och utvecklingsområden alla verksamheter 

FOKUS-nämndens mål 

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål och beställningar tar nämnden fram mål för respektive 
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verksamhetsområde. Lämpliga nyckeltal fastställs för att mäta utvecklingen. Nämndsmålen bygger på 
beställningarna från kommunfullmäktige och ska redovisas till kommunfullmäktige i samband med att 
nämndernas budget- och måldokumentet redovisas i november. Målarbetet i nämnderna sker därför 
parallellt med budgetarbetet för att balansera verksamhetsmålen mot befintliga resurser. 

FOKUS-nämndens utvecklingsområden 

Med utgångspunkt i nationella styrdokument pekas ett antal utvecklingsområden ut. På samma sätt som för 
nämndsmålen definieras så kallade SMARTA mål i verksamheterna inom varje utvecklingsområde. 
Uppföljning sker i enlighet med FOKUS årshjul för systematiskt kvalitetsarbete, och redovisningen av arbetet 
görs i samband med delårsrapport respektive årsredovisning, på samma sätt som med verksamhetsplanens 
mål. 

2.5.1 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 

2.5.1.1 Tillgänglighet 

Nyckeltal Beskrivning 
Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Huvudbibliotek
ets 
öppethållande 
utöver 08-17 
på vardagar, 
timmar/vecka 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information.  Antal timmar per vecka som kommunens 
huvudbibliotek har öppet utöver tiden 08-17 på vardagar. Metoden 
innebär att kommunen gör en undersökning via en enkel 
genomgång av öppettider för biblioteket under en veckas tid vid 
normal period under året (dvs. semestermånader och storhelger 
undantas från undersökningen). Skiftar öppettiderna under 
normalperioden får ett genomsnitt av normaltid räknas ut på 
årsbasis. Om kommunen har fler bibliotek räknas det bibliotek med 
längst öppettid, men om man medvetet anordnat tiderna för att öka 
tillgängligheten så att de kompletterar varandra så får man redovisa 
dessa hopslagna. Öppettider för "meröppna" bibliotek (dvs. 
obemannade) ska räknas in i undersökningen. Källa: Egen 
undersökning i kommunen. 

   

Plats på 
förskola på 
önskat 
placeringsdatu
m, andel barn 
(%) 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information.  Andel (%) barn som erbjudits plats före eller på 
önskat placeringsdatum. Om önskat placeringsdatum infaller på 
lördag, söndag, helgdag eller klämdag räknas första kommande 
vardag som förskolan är öppen som önskat placeringsdatum. 
Mätperiod årets 6 första månader. Data hämtas från kommunens 
centrala kö till förskola. Förskolebarn som inte får plats via den 
centrala kön ska inte räknas med. Källa: Egen undersökning i 
kommunen. 

100%   

Väntetid i antal 
dagar för de 
barn som inte 
fått plats på 
förskola på 
önskat 
placeringsdatu
m, medelvärde 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information.  Genomsnittligt antal dagar mellan önskat 
placeringsdatum och faktiskt erbjudet placeringsdatum. Mätperiod 
årets 6 första månader. Källa: Egen undersökning i kommunen. 

0%   

2.5.1.2 Trygghetsaspekter 

Nyckeltal Beskrivning 
Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Barn per 
årsarbetare  i 
förskolan, 
antal 

Antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt, dividerat med totalt antal 
årsarbetare i förskolan. Avser alla förskolor i kommunen oavsett 
regi. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Källa: Skolverket. 

5,5% 5,5% 5,5% 

Personal i 
förskola, antal 
barn/heltidsper
sonal 
(närvarande) 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Antal närvarande barn per närvarande personal i 
förskola. Mätning under tvåveckorsperiod i oktober. Personal räknas 
om till heltidspersonal. För barnen räknas det faktiska antalet. 
Chefer som arbetar i barngrupp samt resurs-/stödpersonal ingår. 

 4,1%  
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Nyckeltal Beskrivning 
Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Praktikanter, ambulerande modersmålslärare och städ- och 
kökspersonal ingår inte. Avser total tid, ej tid i barngrupp. Avser alla 
förskolor i kommunen oavsett regi. Källa: Egen undersökning i 
kommunen. 

2.5.1.3 Delaktighet och information 

2.5.1.4 Effektivitet 

Nyckeltal Beskrivning 
Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Elever i åk 3 
som deltagit i 
alla delprov 
som klarat alla 
delprov för 
ämnesproven i 
SV, Sv2 och 
MA, 
hemkommun, 
genomsnittlig 
andel (%) 

Genomsnittlig procentsats för de elever som klarat samtliga 
ämnesprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik i 
årskurs 3. Beräknas som antal godkända elever i matematik + antal 
godkända elever i svenska och svenska som andraspråk / 
hemkommun antal deltagande elever i matematik +hemkommun 
antal deltagande elever i svenska och svenska som andraspråk. 
Avser elever folkbokförda i kommunen oavsett var de går i skolan. 
Källa: Skolverket och SCB. 

75% 94% 80,5% 

Elever i åk 6 
med lägst 
betyget E för 
ämnesproven i 
SV, Sv2, EN 
och MA, 
hemkommun, 
genomsnittlig 
andel (%) 

Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E för 
ämnesprovet i svenska, svenska som andraspråk, engelska och 
matematik, hemkommun, genomsnittlig andel (%). Avser elever 
folkbokförda i kommunen oavsett var de går i skolan. Källa: 
Skolverket och SCB. 

 98% 95,1% 

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

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. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. 
Uppgiften avser läsår. Källa: SCB och Skolverket. 

85,1% 92% 81,4% 

Elever i 
årskurs 8: 
Sammanvägt 
resultat -
 elevernas syn 
på skolan och 
undervisninge
n, andel (%) 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Genomsnitt av andelen elever som på en fyrgradig 
skala svarat stämmer helt och hållet och stämmer ganska bra 
(positiva svar) på de gemensamma enkätfrågorna om elevernas syn 
på skolan och undervisningen. Avser elever i årskurs 8 i kommunen. 
Källa: Egen uppgift från kommunen och SKL. 

59,3% 71,7% 80,3% 

Gymnasieelev
er som 
fullföljer sin 
utbildning 
inom 4 år, inkl. 
IV, andel (%) 
(-2014) 

Andel (%) av kommunens folkbokförda elever år 1 i gymnasieskolan 
som inte fanns i gymnasieskolan något av de två närmast 
föregående åren och som erhållit slutbetyg eller motsvarande inom 
loppet av fyra läsår. IV-programmet är inkluderat. Uppgifterna avser 
elever i gymnasieskolan folkbokförda i kommunen oavsett 
huvudman för skola eller elevens studieort. Källa: Skolverket 

73,8% 73,7% 85,7% 

Kostnad 
förskola, 
kr/inskrivet 
barn 

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra 
kommuner och landsting för förskola, dividerat med genomsnittligt 
antal inskrivna barn i förskola vid mätning 15/10 föregående och 
innevarande år. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Skolverket. 

130 
847kr 

134 
838kr 

128 
956kr 

Kostnad i 
förhållande till 
andel som ej 
fullföljer ett 
gymnasieprogr

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information.  Kostnaden i kronor per elev multiplicerat med 
andelen (kvoten) elever som ej fullföljer ett gymnasieprogram inom 
4 år (inkl IV). Andelen som ej fullföljer avser år T, kostnaden avser 
år T-1. Avser elever folkbokförda i kommunen. Eftersträvansvärt är 
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Nyckeltal Beskrivning 
Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

am, kr/elev ett lågt värde. Källa: SCB och Skolverket. 

Kostnad per 
betygspoäng i 
åk. 9 i 
kommunala 
skolor, 
kr/betygspoän
g 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information.  Kostnad per betygspoäng (meritvärde) i årskurs 9, 
kommunala skolor. Uppgifterna avser elever i kommunens egna 
skolor, oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Kostnaderna 
avser total kostnad exklusive lokaler. Betygspoängen avser år T, 
kostnaderna år T-1. Källa: RKA:s beräkning utifrån Skolverket och 
SCB. 

408kr 303kr 328kr 

2.5.1.5 Samhällsutvecklare 

2.5.1.6 Vad kostar verksamheten i din kommun 

Nyckeltal Beskrivning 
Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Nettokostnad 
grundskola, 
kr/elev 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Kommunens samtliga kostnader för grundskola 
minus intäkter utslaget per elev som är folkbokförd i kommunen. 
Källa: SCB och SKL. 

 100 
857Kr 

100 
568Kr 

Nettokostnad 
lokaler 
grundskola, 
kr/elev 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Kommunens kostnad för externa lokalhyror, interna 
lokalkostnader och kalkylerade kapitalkostnader per elev som är 
folkbokförd i kommunen. Lokalkostnad per elev hos annan 
huvudman och avdrag för elever från annan kommun har 
schablonberäknats. Källa: SCB och SKL. 

 15 
219kr 

 

Nettokostnad 
skolskjuts 
grundskola, 
kr/elev 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Kommunens totalkostnad för skolskjutsar dividerad 
med antalet elever folkbokförda i kommunen. Källa: SCB och SKL. 

 7 122kr  

Sammanvägt 
resultat i 
grundskolan, 
lägeskommun, 
ranking 

Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information.  Ett sammanvägt resultat framtaget utifrån 
kommunens värden för flera indikatorer i SKLs rapport Öppna 
Jämförelser grundskola. Avser resultat för elever i kommunala och 
fristående skolor belägna i kommunen. Det redovisade resultatet är 
kommunens placering bland landets 290 kommuner. Källa Sveriges 
kommuner och landsting. 

185 84 87 

Tätortsgrad 
(senaste 
mätning) 

Andel (%) av kommunens invånare som bor i tätort. Som tätort 
räknas hussamlingar med minst 200 invånare, såvida avståndet 
mellan husen normalt inte överstiger 200 m. Källa SCB. 

62,5% 62,5% 62,5% 
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3 Verksamhetsplan 

3.1 2016 

Inom FOKUS' verksamhetsområden råder ständigt ändrade förutsättningar. Befolkningsförändringar 
påverkar barnomsorg, skola och fritidshem. Initiativen från statsmakterna inom framförallt skolområdet ser 
inte ut att minska i antal. Ändrade förutsättningar utifrån skiftande statsbidrag försämrar möjligheterna till 
långsiktig planering. Samordning och samarbete inom kommunen är avgörande för att framgångsrikt klara 
utmaningarna. 

Kultur och Fritid har små men mycket produktiva och för samhället värdefulla verksamheter. En spännande 
utveckling är införandet av RFID på biblioteket, som kan skapa förutsättningar för så kallat meröppet. 

Inom grundskolan är renoveringsprojekten nära förestående. Att samordna och ställa om verksamheterna på 
ett för eleverna säkert och tryggt sätt under projekttiden kommer att kräva stora ansträngningar i 
verksamheterna. Parallellt med detta prioriteras insatser för ökad måluppfyllelse och säkerställande av 
rutiner och dokumentation kopplat till de tydligare kraven kring särskilt stöd i grundskolan från 2014. Nya 
elevhälsorutiner och dokumentationsrutiner implementeras under läsåret 2015/2016. 

Förstelärargruppens arbete börjar få genomslag i skolutvecklingen. Så kallat kollegialt lärande växer och 
bidrar till att bredda kunnande. 

Fyrbodal arbetar mot ett nytt samverkansavtal för gymnasieutbildning, i vilket Dals-Ed driver frågan om att 
bredda avtalet till att även gälla gymnasiesärskola, samt frågan om en gemensam prislista för utbildningarna. 

Förskoleverksamheterna har vuxit snabbt de senaste två åren. Ytterligare en nybyggnationsprocess har 
inletts. Antalet dagbarnvårdare har minskat och där syns ingen föryngring. Men i riket växer antalet privata 
aktörer inom förskoleverksamheten, något som kanske landar i Dals-Ed också. 

En av de allra största utmaningarna för FOKUS, liksom för kommunen i sin helhet, är 
kompetensförsörjningen. Att jobba aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare, att stödja kompetensutveckling 
och att arbeta för att kommunen i sin helhet upplevs attraktiv, kan vara av avgörande betydelse för 
verksamheternas framtida kvalitet. 

Utsikten med sina sex olika verksamhetsformer står stabilt och har ett tydligt utvecklingsfokus, även om just 
Hotell- och turismprogrammet kämpar. En utvecklingsgrupp har startat under 2015 och frukterna av 
gruppens arbete bör kunna njutas inom en tvåårsperiod. Huvudsyftet är att säkerställa Utsikten som 
utbildningsinstitution genom att använda det entreprenörskap och den kompetens som verksamheterna 
äger. Det råder ingen tvekan om att utveckling står i FOKUS. 

3.2 2017-2018 

Se avsnitten 2016 samt omvärldsanalys. 
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4 Mål 

4.1 2016 Dals-Ed - här jobbar vi för attraktivitet 

Beskrivning 

Vi ska tillsammans i Dals-Ed, genom trivsel, trygghet och framtidstro, skapa förutsättningar för alla 
människors möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer.   
 
Boende- och verksamhetsmiljöer ska vara så attraktiva att vi som bor och verkar i kommunen trivs och 
önskar bo kvar samtidigt som nya attraktiva boenden, bra kommunikationer och infrastruktur, bidrar till att fler 
invånare, investerare och företagare dras till kommunen. 
 
Dals-Ed ska vara attraktivt genom att kommuns verksamheter upprätthåller en hög kvalitet och service, 
flexibilitet och prestigelöshet. Kommunens verksamheter ska genom ständiga förbättringar, alltid erbjuda lite 
mer än förväntat. 
Vi ska som kommun fortsatt vara känd för vårt företagsvänliga klimat. Entreprenörskap som förhållningssätt 
och möjligheter till valfrihet ska vara en naturlig del. Naturen har format särskilt goda förutsättningar i vår 
kommun som utgör en resurs för utveckling av besöksnäringen och fritidslivet.   Det goda livet i Dals-Ed ska 
vara ett känt begrepp. 

Nämndsmål Verksamhetsmål Nyckeltal 

Alla barn och unga ska trivas i sin 
verksamhet 

Snörrumskolan och fritidshemmen 
ska arbeta förebyggande och 
främjande för elevernas trivsel  
(Rektor Snörrumskolan) 

 

Alla unga i Utsiktens gymnasieskola 
HT ska trivas i verksamheten  
(Rektor Utsiktens gymnasieskola) 

 

Alla unga i Utsiktens gymnasieskola 
IM ska trivas i verksamheten  (Rektor 
IM Utsikten) 

 

Alla unga i Utsiktens 
gymnasiesärskola ska trivas i 
verksamheten  (Rektor Utsiktens 
gymnasiesärskola) 

 

Alla unga i Utsiktens SOL- och LSS-
boende ska trivas i verksamheten  
(Chef Boende med särskild service) 

 

 Andel barn och unga som trivs i 
verksamheten  

 Andel föräldrar som anger att deras 
barn/elever trivs i verksamheten  

Alla barn och unga ska känna sig 
trygga i sin verksamhet 

Snörrumskolan och fritidshemmen 
ska arbeta förebyggande och 
främjande för elevernas trygghet  
(Rektor Snörrumskolan) 

 

Alla unga i Utsiktens gymnasieskola 
HT ska känna sig trygga i sin 
verksamhet.  (Rektor Utsiktens 
gymnasieskola) 

 

Alla unga i Utsiktens gymnasieskola 
IM ska känna sig trygga i sin 
verksamhet.  (Rektor IM Utsikten) 

 

Alla unga i Utsiktens 
gymnasiesärskola ska känna sig 
trygga i sin verksamhet.  (Rektor 
Utsiktens gymnasiesärskola) 

 

Alla unga i Utsiktens SOL- och LSS-  
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Nämndsmål Verksamhetsmål Nyckeltal 

boende ska känna sig trygga i sin 
verksamhet.  (Chef Boende med 
särskild service) 

 Andel barn och unga som anger att 
de känner sig trygga i verksamheten  

 Andel föräldrar som anger att deras 
barn/elev får den trygghet som 
barnet behöver  

Alla barn, unga och föräldrar ska 
känna sig nöjda med den 
verksamheten de befinner sig 

Snörrumskolan's och fritidshemmen's 
verksamheter ska hålla en hög 
kvalitetsnivå  (Rektor Snörrumskolan) 

 

 NKI - Nöjd kund index - föräldrar  

 NKI - Nöjd kundindex - elever  

 Verka för ett varierat utbud av kultur, 
idrott och motionsaktiviteter  (Fritid 
och kulturchef) 

 

 Svea Bio ska visa film regelbundet 
större delen av året  (Fritid och 
kulturchef) 

 

 Biblioteket ska ha hög tillgänglighet  
(Fritid och kulturchef) 

 

 Kulturskolan ska ge ungdomar ett 
livslångt intresse för kultur.  (Fritid 
och kulturchef) 

 

4.2 2016 Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals-Ed 

Beskrivning 

Med hållbarhet avser vi ett helhetsperspektiv innehållande tre delar; den sociala, den ekologiska och den 
ekonomiska. Delarna påverkar och förutsätter varandra. Ekonomiska framgångar kräver ekologisk hållbarhet 
och är en förutsättning för att skapa god folkhälsa och stabila sociala förhållanden. Hög sysselsättning bidrar 
till att upprätthålla välfärd och kvalitet i våra verksamheter samt bidrar till de gemensamma investeringar som 
fordras för omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle som i sin tur kan ge driftsekonomiska fördelar i 
framtiden. Allt hänger samman. 
 
Dals-Ed ska vara en framtidskommun där goda utbildningsmöjligheter, goda arbetsvillkor och miljö-hänsyn 
utgör viktiga förutsättningar för hög sysselsättning inför framtiden. Ungas möjligheter till utbildning och arbete 
ska vara i fokus. Kommunens verksamheter ska vara effektiva och kontinuerligt anpassas utifrån aktuella 
förut-sättningar och hålla budget i balans för att även i framtiden ha resurser att leverera god kvalitet. 
 
Stabil ekonomi i balans kan skapas genom en gemensam syn på god ekonomisk hushållning som bidrar till 
förståelse och respekt för våra gemensamma tillgångar. På detta sätt kan en ekonomisk reserv byggas upp 
som ger utrymme för framtida investeringar och kan möjliggöra en lägre skattenivå utan att det äventyrar 
verksamheter och utbud. 
 
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta aktivt för att verksamheterna ska klara den framtida 
personalförsörjningen. 

Nämndsmål Verksamhetsmål Nyckeltal 

Alla elever ska nå målen i den 
individuella studieplanen eller 
genomförandeplanen 

Alla elever skall få stöd i sin 
utveckling för att nå målen i samtliga 
ämnen  (Rektor Hagaskolan) 

 

Alla elever skall få stöd i sin 
utveckling för att nå målen i samtliga 
ämnen  (Rektor Snörrumskolan) 

 

 Andel elever i årskurs 9 som är 
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Nämndsmål Verksamhetsmål Nyckeltal 

behöriga till gymnasieskolans 
nationella program  

 Genomsnittligt meritvärde 
(betygspoäng) samtliga ämnen år 9  

 Andelen elever med godkänd i alla 
ämnen år 9  

 Antal beslutade åtgärder för elever 
med särskilt stöd  

 Alla elever ska efter avslutad 
utbildning ha godkänd gymnasie- och 
gymnasiesärskoleexamen  

 Andel elever som har godkända 
kursbetyg  

 Andel godkända elever ska öka inom 
Grundläggande vuxenutbildning  

 Andel godkända elever ska öka inom 
vuxenutbildningen på gymnasial nivå  

 Andel godkända lever ska öka inom 
SFI (nivå A-D)  

 Andelen elever som efter 
genomgången SFI går ut i 
sysselsättning (arbete eller 
utbildning) ska öka.  

 Andel elever som har nått målen i 
genomförandeplanen  

 Andel elever som har godkända 
nationella prov  

Antal fall av diskriminering, 
trakasserier eller kränkande 
behandling ska minska 

Grundskolan ska verka för ett 
gemensamt och positivt 
förhållningssätt gentemot barn och 
ungdomar smt barn och ungdomar 
emellan.  (Rektor Hagaskolan) 

 

Nolltolerans mot mobbing, 
diskriminering och kränkande 
behandling skall råda i Utsiktens 
gymnasieskola HT  (Rektor Utsiktens 
gymnasieskola) 

 

Nolltolerans mot mobbing, 
diskriminering och kränkande 
behandling skall råda i Utsiktens 
gymnasieskola IM  (Rektor IM 
Utsikten) 

 

Nolltolerans mot mobbing, 
diskriminering och kränkande 
behandling skall råda i Utsiktens 
gymnasiesärskola  (Rektor Utsiktens 
gymnasiesärskola) 

 

Nolltolerans mot mobbing, 
diskriminering och kränkande 
behandling skall råda i Utsiktens 
SOL- och LSS-boende  (Chef 
Boende med särskild service) 

 

 Antal fall av anmälningar och 
incidentrapporter av kränkningar, 
trakasserier och diskriminering ska 
vara färre än föregående år.  
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Nämndsmål Verksamhetsmål Nyckeltal 

 Antal dokumenterade ärenden av 
kränkningar, trakasserier och 
diskriminering ska minska  

Verksamheterna ska ta fram 
strategier för att inkludera nyanlända 
och utsatta 

Snörrumskolan och fritidshemmen 
ska ta fram strategier för att inkludera 
nyanlända och utsatta  (Rektor 
Snörrumskolan) 

 

 Antal föreningar som tar fram en 
strategi för att jobba med att 
inkludera de som står längst från 
föreningslivet  

 Alla elever skall få stöd i sin 
utveckling för att nå målen i samtliga 
ämnen  (Rektor Obligatorisk 
särskola) 

 

 Skolan skall verka för att utveckla 
kontakter med kultur och arbetsliv, 
föreningsliv samt andra 
verksamheter utanför skolan som 
kan berika den som en lärande miljö.  
(Rektor Hagaskolan) 

 

 Skolan skall verka för att utveckla 
kontakter med kultur och arbetsliv, 
föreningsliv samt andra 
verksamheter utanför skolan som 
kan berika den som en lärande miljö.  
(Rektor Snörrumskolan) 

 

 Grundskolan ska verka för ett 
gemensamt och positivt 
förhållningssätt gentemot barn och 
ungdomar smt barn och ungdomar 
emellan.  (Rektor Snörrumskolan) 

 

 Verksamheterna ska vara kreativa 
samlingsplatser för kommunens 
medborgare som tillvaratar deras 
idéer och intressen.  (Fritid och 
kulturchef) 

 

 Verksamheterna ska främja 
medborgarnas personliga utveckling  
(Fritid och kulturchef) 

 

 Alla elever i Dals-Eds kommuns 
skolor ska vara hemmastadda på 
folkbiblioteket  (Fritid och kulturchef) 

 

 Verksamheterna ska bedrivas inom 
tilldelad budgetram.  (Fritid och 
kulturchef) 

 

 Grundskolan ska öka 
miljömedvetenheten hos personal 
och elever.  (Rektor Hagaskolan) 

 

 Grundskolan ska öka 
miljömedvetenheten hos personal 
och elever.  (Rektor Snörrumskolan) 

 

 Verksamheten i 
Utsiktensgymnasieskola HT ska vara 
av god kvalitet  (Rektor Utsiktens 
gymnasieskola) 

 

 Verksamheten i Utsiktens 
gymnasieskola IM ska vara av god 
kvalitet  (Rektor IM Utsikten) 
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Nämndsmål Verksamhetsmål Nyckeltal 

 Verksamheten i Utsiktens 
gymnasiesärskola ska vara av god 
kvalitet  (Rektor Utsiktens 
gymnasiesärskola) 

 

 Verksamheten i Utsiktens SOL- och 
LSS boende ska vara av god kvalitet  
(Chef Boende med särskild service) 

 

4.3 2016 Invånarna i Dals-Ed ska känna delaktighet 

Beskrivning 

I Dals-Ed ska jämlikhet råda. Alla, unga som gamla, ska kunna påverka och medverka, vilja ta ansvar och 
möta varandra med glädje, respekt och förståelse. 
Kommunens verksamheter ska präglas av öppenhet och tolerans samt främja engagemang och samverkan. 
Alla, personal och kommuninvånare, ska ha möjlighet att kunna göra sig hörda. Policydokumentet ”Våra 
värderingar” ska vara vägledande för kommunens personal.   
 
Våra barn och unga är framtiden. Därför ska vi lyssna på barnen och särskilt ta hänsyn till deras behov. 

Nämndsmål Verksamhetsmål Nyckeltal 

Barn, unga, föräldrar, personal och 
ledare ska få en samsyn över 
barnomsorg, skola, fritid och kultur 
med tydlig information och goda 
möjligheter till dialog. 

Alla vårdnadshavare skall ha goda 
möjligheter att, tillsammans med 
skolan, dela ansvaret för elevernas 
skolgång  (Rektor Hagaskolan) 

 

Verksamheten i Utsiktens 
gymnasieskola HT ska präglas av 
öppenhet, tolerans samt samverkan  
(Rektor Utsiktens gymnasieskola) 

 

Verksamheten i Utsiktens 
gymnasieskola IM ska präglas av 
öppenhet, tolerans samt samverkan  
(Rektor IM Utsikten) 

 

Verksamheten i Utsiktens 
gymnasiesärskola ska präglas av 
öppenhet, tolerans samt samverkan  
(Rektor Utsiktens gymnasiesärskola) 

 

Verksamheten i Utsiktens SOL- och 
LSS-boende ska präglas av 
öppenhet, tolerans samt samverkan  
(Chef Boende med särskild service) 

 

 Antal demokratiaktiviteter  

 Informationsinsatser per verksamhet  

 Antal framtagna vision- och 
måldokument (ex 
verksamhetsdeklarationer)  

 Andel föräldrar som är NÖJDA eller 
MYCKET NÖJDA  med 
utvecklingssamtalen  

 Andel föräldrar som är NÖJA eller 
MYCKET NÖJDA med den 
information man får från 
verksamheten  

 Andel föräldrar som är NÖJDA eller 
MYCKET NÖJDA med kontakten 
med personalen  

Barn och unga ska känna sig Eleverna ska få möjlighet att påverka 
sitt skolarbete och vistelse på fritids.  
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Nämndsmål Verksamhetsmål Nyckeltal 

delaktiga i sin verksamhet (Rektor Hagaskolan) 

Alla unga i Utsiktens gymnasieskola 
HT ska känna sig delaktiga.  (Rektor 
Utsiktens gymnasieskola) 

 

Alla unga i Utsiktens gymnasieskola 
IM ska känna sig delaktiga.  (Rektor 
IM Utsikten) 

 

Alla unga i Utsiktens gymnasieskola 
ska känna sig delaktiga.  (Rektor 
Utsiktens gymnasiesärskola) 

 

Alla unga i Utsiktens SOL- och LSS-
boende ska känna sig delaktiga.  
(Chef Boende med särskild service) 

 

 Andel barn och unga som anger att 
de är delaktiga i planering, 
genomförande och utvärdering.  

 Alla vårdnadshavare skall ha goda 
möjligheter att, tillsammans med 
skolan, dela ansvaret för elevernas 
skolgång  (Rektor Obligatorisk 
särskola) 

 

 Alla vårdnadshavare skall ha goda 
möjligheter att, tillsammans med 
skolan, dela ansvaret för elevernas 
skolgång  (Rektor Snörrumskolan) 

 

 Eleverna ska få möjlighet att påverka 
sitt skolarbete och vistelse på fritids.  
(Rektor Snörrumskolan) 

 

 Nolltolerans mot diskriminering och 
kränkande behandling skall råda  
(Fritid och kulturchef) 

 

 Förbättrad information och dialog 
med verksamheternas målgrupper  
(Fritid och kulturchef) 

 

4.4 2016 - Övriga mål 

Beskrivning 

Verksamhetsmål, nyckeltal och aktiviteter som inte kan knytas till de av kommunfullmäktige fastställda 
utvecklingsområdena eller prioriteringarna. 

Nämndsmål Verksamhetsmål Nyckeltal 

  Antal avvikelserapporter av 
olycksfall, tillbud mm bland barn, 
elever och personal.  

  Antal barn och elever som besvarar 
den årliga enkäten  

  Antal föräldrar som besvarar den 
årliga enkäten  

4.5 Nationella mål 

4.5.1 Barn och elevers utveckling mot målen 

Nämndens utvecklingsområden Resultatmål 
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Nämndens utvecklingsområden Resultatmål 

Alla föräldrar ska ges goda möjligheter att framföra 
synpunkter samt påverka det egna barnets situation i 
förskola, skolbarnsomsorg och skola 

Andel föräldrar som är NÖJDA eller MYCKET 
NÖJDA  med utvecklingssamtalen 

FOKUS-nämndens skolenkäter ska följas upp och 
analyseras per verksamhet 

Andel barn och unga som anger att de är delaktiga i 
planering, genomförande och utvärdering. 

Dals-Eds kommun ska stödja ungdomars olika önskemål 
om utbildning både inom gymnasiet och eftergymnasial. 

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till 
gymnasieskolans nationella program 

Eleven och elevens vårdnadshavare och vårdnadshavare 
för barn i skolan ska fortlöpande informeras om elevens 
och barnets utveckling 

Andel föräldrar som är NÖJA eller MYCKET NÖJDA med 
den information man får från verksamheten 

Antal föräldrar som besvarar den årliga enkäten 

Skolan ska ha nära samverkan med arbetsliv och 
närsamhället i övrigt för att förberade eleverna inför 
framtida val - utbildning och arbetsliv. 

 

4.5.2 Trygghet och studiero 

Nämndens utvecklingsområden Resultatmål 

FOKUS-nämndens skolenkäter ska följas upp och 
analyseras per verksamhet 

 

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att all elever 
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 
studiero 

NKI - Nöjd kund index - föräldrar 

NKI - Nöjd kundindex - elever 

Antal fall av anmälningar och incidentrapporter av 
kränkningar, trakasserier och diskriminering ska vara 
färre än föregående år. 

4.5.3 Åtgärder mot kränkande behandling 

Nämndens utvecklingsområden Resultatmål 

FOKUS-nämndens skolenkäter ska följas upp och 
analyseras per verksamhet 

 

Inom varje särskild verksamhet ska bedrivas ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling 
av barn och elever 

Antal dokumenterade ärenden av kränkningar, 
trakasserier och diskriminering ska minska 

4.5.4 Läroplanens uppdrag 

Nämndens utvecklingsområden Resultatmål 

Entreprenöriella aktiviteter ska vara naturliga inslag i 
verksamheterna för att stimulera alla att bli mer ”ta-sig-
församma” och på sikt skapa fler framtida innovatörer 

Nutidsorienteringen 

FOKUS-nämndens skolenkäter ska följas upp och 
analyseras per verksamhet 

 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig 
personal i skolan/förskolan har rektorn/chefen det 
övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 
inriktas på att nå de nationella målen. 

 

Respektive förskolas och skolas ansvar att uppfylla de 
övergripande mål och riktlinjer som anges i läroplanen för 
kunskaper, normer och värden som alla barn och elever 
bör ha utvecklat när de lämnar utbildningen. 

Andel elever som uppnår målen i sin individuella 
studieplan 

Andelen elever som inte byter studieväg efter 1 år 
gymnasiet 

Andel anmälningar där statliga myndigheter anför kritik 

Andel elever i år 9 som erhåller lägst betyget E i alla 
ämnen 
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Nämndens utvecklingsområden Resultatmål 

Andel elever med slutbetyg Utsiktens gymnasieskola 

Andelen elever med åtgärdsprogram 

Andel avgångselever som fullföljd gymnasiet inom tre år 

Andel elever som efter fullföljd studiegång inom 
gymnasiesärskolan får tillgång till boende och 
sysselsättning. 

Genomsnittligt meritvärde (betygspoäng) samtliga ämnen 
år 9 

Genomsnittligt meritvärde (betygspoäng) samtliga ämnen 
år 9 - Salsa 

4.5.5 Skolhälsovård 

Nämndens utvecklingsområden Resultatmål 

Skolhälsovården ska förbättra elevernas psykiska och 
kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor 

 

4.5.6 LSSboende 

Nämndens utvecklingsområden Resultatmål 

Verksamheten i gymnasiesärskolans boenden ska vara 
av god kvalitet. 

 

4.5.7 Bibliotekslagen 

Nämndens utvecklingsområden Resultatmål 

Bibliotekets utbud av medier och tjänster ska präglas av 
allsidighet och kvalitet. 

 

4.5.8 Kultur- och fritidsverksamhet 

Nämndens utvecklingsområden Resultatmål 

Kommunen ska främja, stödja och organisera kultur- och 
fritidsverksamhet 
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5 Ekonomi 

5.1 Sammanfattning 

FOKUS-nämnden har beslutat omfördela medel från ungdomsgården verksamhet till grundskolans för att 
stärka arbetet med elever i behov av särskilt stöd (FOKUS 30/9-15). 

  

  

  

5.2 Konsekvenser och åtgärder 

Konsekvenser och åtgärder har redovisats i budgetyttranden löpande under vårens budgetprocess. 

5.3 Intäkter och kostnader 

 

Av kostnaderna utgör personalkostnaderna 59 %. resterande kostnader är i huvudsak köp av verksamheter 
och hyror från externa hyror samt interna köp av tjänster och hyror. 

Fördelningen kan komma att förändras något då Utsiktens gymnasiet- och gymnasiesärskolas 
internbudgetar revideras kontinuerligt. 

  

5.4 Driftbudget 

5.4.1 Resultaträkning 

Belopp i tkr Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 
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Intäkter -52 804 -52 474 -54 657 

Personal kostnader 94 971 98 938 100 799 

Övriga Kostnader 68 637 70 099 70 898 

Nettokostnader 110 804 116 563 117 040 

Budgetram 107 822 115 848 115 869 

Budgetavvikelse -2 982 -715 -1 171 

I (Budget 2016) personalkostnader samt övriga kostnader saknas uppräkning av lönerevision samt index för tex interkommunala 
avgifter samt skolskjutsar (köp av tjänster). Justeringar mellan intäkter, personalkostnader och övriga kostnader kommer att justeras 
något i samband med revidering av internbudget Utsiktens verksamheter. 

5.4.2 Resultaträkning från Arena 

Stratsys RR inkl kapitaltjänst 

Beskrivning Budget 2015 Budget 2016 

   

FOKUS-nämnden , FOKUS-
nämnden 

  

Summa intäkter -49 459 -54 657 

Personalkostnader 94 694 100 799 

Kapitaltjänstkostnader 991 818 

Övriga kostnader 69 404 70 080 

Summa kostnader 165 089 171 697 

Resultat 115 630 117 040 

5.4.3 Budget per ansvar 

Ansvar 
Ansvarstext Bokslut 

2014 
Prognos 

2015 
Budget 

2016 

5000 Ordförande FOKUS-nämnden 404 456 496 

5100 Fvc FOKUS-nämnden 8 968 11 015 9 933 

5103 Ekonom FOKUS-nämnden 1 163 1 508 1 193 

5104 Rektor obligatorisk särskola 5 832 6 004 5 754 

5106 SYV grund- och gymnasieskola 19 720 20 849 21 399 

5107* Kurator grundskola 10 19 0 

5108* Skolsköterska grundskola 34 30 0 

5109 Skolskjutsansvar grundskola 2 987 3 085 3 185 

5200 Fritid och kulturchef 4 895 7 582 7 619 

5210** Fritidsassistent -1 -1 0 

5220 Barn- och ungdomsbibliotekarie 120 198 198 

5300 Rektor Hagaskolan 21 585 22 175 22 052 

5400 Rektor Snörrumskolan 15 271 16 454 17 245 

5500 Rektor Utsikten HT gymnasie 2 683 981 0 

5501 Rektor Utsikten IM gymnasie 136 -198 0 

5510 Rektor Utsikten gymnasiesärskola 408 130 0 

5530 Boendechef LSS-boende gysär -728 0 0 

5600 Rektor vuxenutbildning 2 965 3 052 2 910 
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Ansvar 
Ansvarstext Bokslut 

2014 
Prognos 

2015 
Budget 

2016 

5700 Förskolechef område 1 10 052 9 926 10 568 

5710 Förskolechef område 2 11 988 13 398 14 378 

5900*** Rektor kulturskola 2 311 0 0 

Summa  110 803 116 663 116 930 

*) Ligger från 2016 under ansvar 5100. **) Ligger från 2016 under ansvar 5200. ***) Ligger från 2015 under ansvar 5200. 

2016 års budgetram: 115 869 tkr. Diff mot ram utgörs av index för externt köp av verksamhet. 

Utsiktens olika verksamheter förutsätts finansieras genom externa medel. 

5.4.4 Budget per verksamhet 

Verksamhet 
Verksamhetstext Bokslut 

2014 
Prognos 

2015 
Budget 

2016 

100 Politisk verksamhet 391 437 478 

300 Allmän fritidsverksamhet 1 151 1 190 1 031 

310 Stöd till studieorganisationer 177 81 81 

315 Allmän kulturverksamhet 553 1 023 1 159 

320 Bibliotek 2 554 2 382 2 387 

330 Kulturskola 1 212 1 081 1 125 

340 Idrotts- och fritidsanläggningar 539 937 980 

350 Ungdomsgård 717 912 936 

400 Öppen förskola 313 467 437 

407 Föreskoleverksamhet 20 179 21 872 23 568 

412 Pedagogisk omsorg 2 574 1 956 2 033 

425 Fritidshem 3 453 3 548 4 713 

435 Förskoleklass 1 738 1 667 1 976 

440 Grundskola 40 831 42 957 41 360 

443 Obligatorisk särskola 5 832 6 004 5 754 

450 Gymnasieskola 21 515 20 995 19 941 

453 Gymnasiesärskola 741 1 061 1 482 

47 Vuxenutbildning 2 965 3 047 2 907 

490 FOKUS gemensamt 3 499 4 876 4 398 

815 Internatboende -130 174 362 

Summa  110 804 116 667 117 108 

5.5 Investeringsbudget 

5.5.1 Investeringsplan 2016-2018 

Belopp i tkr   

Investeringar Budget 2016 
Kapitaltjänst 

2016 

FOKUS 480 59 
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Belopp i tkr   

Summa 480 59 

Kapitaltjänst avser kostnad för avskrivning samt ränta och har beräknats utifrån en livslängd 10 år och 2,4 % ränta. 
Kapitaltjänstkostnaden ska rymmas i innevarande driftbudget. 

Investeringsbehovet per verksamhet tas fram under våren 2016. Anslag för investering ligger centralt under 
ekonomikontoret, dock ska eventuella kapitaltjänstkostnader  finansieras inom respektive driftbudget. 
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6 Omvärldsanalys 

Reformtakten inom framförallt skolverksamheterna är fortsatt mycket hög. I samma takt som tidigare 
beslutade reformer träder i kraft, tillkommer nya reformer med kort varsel. Förändringstakten är högre än 
önskvärt, då grundlig planering och förankring inte alltid kan genomföras. Dessa förutsättningar för 
verksamheterna ser inte ut att ändras i närtid. 

Skolinspektionen har fått ökade resurser kopplat till bredare uppdrag, och genomför alltfler inspektioner i 
landet. I Dals-Ed har förutom vårens regelbundna tillsyn av alla skolformer även två ytterligare riktade 
inspektioner genomförts för förskolan. Inspektionerna är krävande för verksamheterna, men är också till stor 
hjälp i utvecklingsarbetet. 

Oro och migration i omvärlden påverkar verksamheterna och behöver hanteras, liksom förtydligandet av 
verksamheternas uppdrag. Vikten av en uppfattning av goda verksamheter bland medborgarna blir allt 
viktigare för att nå resultat i uppdragen. Att arbeta för attraktiva arbetsplatser och skapa goda förutsättningar 
för kompetensförsörjning blir allt viktigare, inte minst på skolans område. Det så kallade Lärarlönelyftet kan 
ge viss draghjälp i denna process. 

 


