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1 INLEDNING 

1.1 Syfte och målgrupp för rapporten 

Vad är en verksamhetsplan? 

En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten. 
Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och övriga strategier ska förverkligas det kommande året. 

Verksamhetsplanen utgör förvaltningens tolkning av Kommunfullmäktiges utvecklingsmål samt nämndens 
och förvaltningens grunduppdrag och ambitioner. 

En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens 
budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund för 
verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna verksamheten planerar. 

Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som 
verksamheten beräknar att genomföra. 

Verksamhetsberättelsen som skrivs till delårsbokslutet per sista augusti och till årsredovisningen efter årets 
slut återkopplas mot verksamhetsplanen för att stämma av om aktiviteterna genomförts som planerat. 

Vem är verksamhetsplanen till för? 

Verksamhetsplanen är till för alla medarbetare i verksamheten. Tanken är att den ska fungera som en 
vägvisare och ett hjälpmedel i det dagliga arbetet i verksamheten. Verksamhetsplanering är ett kontinuerligt 
arbete under hela året och oförutsedda händelser kan medföra förändringar i den planerade inriktningen, 
men det är alltid lättare att ändra färdväg om man från början vet vart man är på väg. 

1.2 Kommunens styrmodell 

Grunden i kommunens styrmodell är verksamheternas grunduppdrag som utgår från den kommunala och 
statliga styrningen samt kommunens övergripande vision och värdegrund. Detta är fundamentet och är den 
mera statiska delen av styrmodellen. 

Utöver detta så finns de tre mera över tid föränderliga delarna i styrmodellen där förutsättningarna kan 
ändras utifrån ekonomi, behov och lokala politiska ambitioner. 

 

I verksamhetsplanen återfinns de olika delarna enligt följande: 

Blå ruta = Avsnitt 2 
Grå ruta = Avsnitt 3 
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Röd ruta = Avsnitt 4 
Grön ruta = Avsnitt 5 
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2 VERKSAMHETENS GRUNDUPPDRAG 

Verksamhetsbeskrivningen utgör grunden i styrmodellen och kvalitetsledningssystemet och syftar till att 
skapa gemensamma definitioner på begrepp vilket i sin tur underlättar kommunikation och utvecklingsarbete. 

En gemensam syn på verksamhetens grunduppdrag är en förutsättning för att kunna arbeta med 
systematiskt kvalitetsarbete och vi behöver därför säkerställa att vi har en gemensam bild av verksamheten 
och dess uppdrag. Fokus ska vara på de vi är till för och deras behov. 

Beskrivningen av verksamheten och uppdraget ska användas för intern och extern kommunikation. 

2.1 Metod för att beskriva verksamhetens uppdrag 

 

Rubrik Beskriver 

Verksamhetsidé Vad vi gör, för vem och varför 

Styrande dokument Lagar, riktlinjer, mål, mm som styr vår verksamhet 

Vision, värdegrund och 
målområden 

Vad vi önskar åstadkomma och hur vi förhåller oss till de vi är till för och varandra 

Målgrupper De vi är till för och deras behov vi ska tillgodose 

Tjänster/processer Det vi gör och våra roller i arbetet 

Organisation Hur vi är organiserade i olika funktioner 

Humankapital Utbildning, kompetens-/specialistområden, förmågor 

Materiella resurser System, anläggningar, verktyg, metoder, maskiner 

Kritiska kvalitetsfaktorer Faktorer som är särskilt viktiga för att vår verksamhet ska ha hög kvalitet (kvalitet 
i strukturer och processer samt det resultat vi förväntas uppnå) 

  

2.2 Verksamhetsidé 

Verksamhetsidén är en sammanfattning om 

 vad verksamheten gör (har för uppdrag/uppgift) 

 för vilka den finns till 

 varför den finns till 
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Vår verksamhetsidé 

 Sammanfatta 

Vi ska FOKUS-nämndens uppdrag gäller alla samhällsmedborgare, med ett särskilt fokus på barn och unga.  
 
FOKUS-nämnden (Fritid Och Kultur Utbildning i Samverkan) ansvarar för barnomsorg, grundskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevboende med internat, vuxenutbildning, kulturskola samt fritids- 
och kulturförvaltning i Dals-Ed.  
 
För FOKUS-nämndens verksamheter gäller samma grundläggande perspektiv och värderingar som styr 
utbildningsväsendets arbete: 
 
"Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.  
 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 
 
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 
och elevernas förutsättningaratt tillgodogöra sig utbildningen. 
 
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmenfrämja barns och elevers allsidiga personliga 
utveckling tillaktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individeroch medborgare. " 
(1 kap. 4 § Skollagen) 

Åt/till/för  

För att/så 
att 

 

2.3 Verksamhetens styrande dokument av särskild betydelse 

Styrdokument Beskrivning/kommentar Vad är särskilt kritiskt? 

Skollagen Verksamhetens syfte, ramar och mål. Huvudmannens 
ansvarsområden 

Kommunallagen Verksamhetens syfte, ramar och mål Demokratins organisering 

Förvaltningslagen Verksamhetens ramar Myndighetens organisering 

OSL Verksamhetens ramar Styr rutiner och handläggning 

Kommunala mål och riktlinjer, 
Bibliotekslagen, LSS, Hälso- och 
sjukvårdslagen, Skollagen 
tillhörande förordningar och 
allmänna råd, 
Barnkonventionen, 
Diskrimineringslagen,Salamanc
adeklarationen, 
Arbetsmiljölagen, 
Socialtjänstlagen m.fl. 

  

2.4 Vision och värdegrund 

Kommunens övergripande vision 

Dals-Ed - där det goda livet erbjuds 

Visionen tydliggörs ytterligare genom kommunens tre övergripande utvecklingsmål: 

1. Dals-Ed - här jobbar vi för attraktivitet 
2. Hållbarhet ska vara en självklarhet i Dals-Ed 
3. Invånarna i Dals-Ed ska känna delaktighet 

Beskrivningar till dessa samt förvaltningarnas mål och aktiviteter kopplade till utvecklingsplanen återfinns i 
avsnitt 5 i verksamhetsplanen. 

Kommunens värdegrund 
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Grundläggande värderingar är viktiga för att vi på ett positivt och kreativt sätt ska: 
 
• Skapa förutsättningar för gemenskap, delaktighet och trivsel 
 
• Skapa trygghet i arbetssätt, kommunikation och beslutsfattande 
 
• Kunna omsätta demokratiskt fattade beslut i praktiskt handlande och bidra till en långsiktigt hållbar 
utveckling både humanitärt, miljömässigt och ekonomiskt 
 
• Skapa hälsofrämjande arbetsplatser 

Våra värderingar Vår definition 
Detta betyder för oss 
externt 

Detta betyder för oss 
internt 

Engagemang, glädje och 
humor 

Arbetsglädje är en 
grundläggande drivkraft i 
vår organisation. Vi 
ansvarar gemensamt för 
skapandet av en god 
arbetsmiljö. Vår 
organisation ska präglas av 
kreativitet, flexibilitet och 
engagemang 

Att vi i våra kontakter med 
andra ska bemöta alla med 
respekt, engagemang och 
en positiv inställning 

Att vi ska visa varandra 
öppenhet, vänlighet och 
humor,  vara lyhörda för 
varandras idéer och åsikter 
samt stimulera varandra till 
utveckling 

Kompetens och 
professionalism 

Vi ska ha kunskap och 
kompetens för att möta alla 
dagens och morgondagens 
uppgifter. Den kompetens 
som finns i hela 
organisationen ska tas 
tillvara oavsett befattning. 
Alla ska därför uppmuntras 
att synliggöra 
specialkompetens som på 
något sätt kan tillföra 
organisationen värdefulla 
kunskaper 

Att vi i våra kontakter med 
andra ska vara kunniga 
inom det aktuella 
arbetsområdet,  hänvisa till 
den som är mest 
kompetent inom det 
aktuella arbetsfältet samt 
föra en rak, enkel och 
tydlig kommunikation 

Att vi ska vara en arena för 
utveckling och stimulera 
varandras initiativ, ge 
varandra konstruktiv 
feedback samt uppmuntra 
till vidareutbildning och 
kompetensutveckling 

Respekt och integritet 
Vi är alla olika och det 
måste alltid finnas utrymme 
för olika uppfattningar 

Att vi i våra kontakter med 
andra ska uppträda med 
respekt för alla människor, 
så att de känner sig väl 
bemötta i kontakter med 
kommunen,  respektera 
individens integritet, inte 
involverar oss i ärenden 
som berör nära vänner 
eller nära släktingar och 
alltid uppträder objektiv 

Att vi ska respektera 
varandra, ha förståelse för 
varandras verksamheter, 
kompetensområden och tid 
samt använda och dela 
med oss av var och ens 
kompetenser 

Lojalitet 
Det är viktigt att kommunen 
upplevs som en 
sammanhållen enhet 

Att vi i våra kontakter med 
andra ska vara 
kommunens 
ambassadörer, ska visa 
respekt för de beslut som 
fattats i organisationen 
även om dessa inte 
stämmer överens med vår 
egen uppfattning och ska 
motarbeta fördomar och 
skvaller om kommunen 

Att vi ska visa respekt för 
medarbetare, vara lojal 
med kommunens mål och 
beslut, ta upp kritik med 
den person som är berörd 
samt prata med varandra, 
inte negativt om varandra. 
Lojaliteten får dock aldrig 
hindra oss från att fästa 
ansvarigas 
uppmärksamhet på 
missförhållanden. 
Lojaliteten innebär ingen 
begränsning av våra 
skyldigheter och rättigheter 
enligt gällande lagstiftning 
t.ex. 
offentlighetslagstiftningen. 

Samarbete Samarbetet ska utveckla 
en stark ”vi känsla” där tillit, 

Att vi i våra kontakter med 
andra ska vara raka, ärliga 

Att vi ska stötta och 
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Våra värderingar Vår definition 
Detta betyder för oss 
externt 

Detta betyder för oss 
internt 

öppenhet, ansvar och 
medbestämmande präglar 
arbetsmiljön 

och hjälpsamma, ska ta 
initiativ och vara positiva till 
all typ av samverkan och 
vara lyhörda för andras 
tankar och idéer 

uppmuntra varandra 

  

Kommunens vision och värdegrunds betydelse för verksamheten 

  Beskrivning/kommentar Vad är särskilt kritiskt? 

Vision Leda, stödja och samordna politikens och 
verksamheternas utveckling i linje med 
uppdrag och mål och i detta arbete förmedla 
och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. 

 

Värdegrund   

Särskilt viktigt i 
förhållande till de 
vi arbetar för 

Alla tar sin yrkesroll på allvar i sakligt och 
objektivt bemötande, bidrar till god 
verksamhetsmiljö och ser varje människas 
värde. 

 

Särskilt viktigt i 
förhållande till 
varandra i 
verksamheten 

FOKUS-förvaltningen ska stå för pålitlighet och 
positiva förväntningar och arbeta enligt 
hållningen “Kloka tillsammans”. 

 

2.5 Verksamhetens målgrupper av särskild betydelse 

Målgrupp Beskrivning/kommentar Vad är särskilt kritiskt? 

   

   

2.6 Verksamhetens kvalitet i helheten utifrån olika nyttoperspektiv 

2.6.1 Kundnytta - kvalitet och effektivitet utifrån målgruppernas perspektiv (de vi är till 

för) 

Kritiska kvalitetsfaktorer för perspektivet Kundnytta 

Kritisk kvalitetsfaktor Kundnytta Definition Kvalitetsindikator 

En viktig faktor för god kvalitet utifrån 
uppdraget 

Beskrivning/definition/förklaring 
avkvalitetsfaktorns betydelse och 
olika delar 

Ett mått (obs ej mätmetoden).Inleds 
med antal, andel eller liknande 

Hög personalkompetens Gäller respektive 
verksamhetsområde 

Antal anmälningar där statliga 
myndigheter anför kritik 

   

   

   

   

Kvalitetsindikatorer för perspektivet Kundnytta 

Kvalitetsindikator Kundnytta Mätmetod Rutin för mätning 
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Överför indikatorn från ovanstående 
tabell 

Metod för genomförande av 
mätningen, t.ex enkät, fokusgrupp, 
intervju, statistik, stickprov m.m. 

En beskrivning av hur rutinen för att 
genomföra mätmetoden ska gå till 

Antal anmälningar där statliga 
myndigheter anför kritik 

Uppföljning årsvis i internkontrollplan Följs upp per kvartal i enlighet med 
rutin för internkontroll 

   

   

   

   

2.6.2 Medarbetarnytta - kvalitet och effektivitet med avseende på kompetens, 

medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö 

Kritiska kvalitetsfaktorer för perspektivet Medarbetarnytta 

Kritisk kvalitetsfaktor 
Medarbetarnytta 

Definition Kvalitetsindikator 

En viktig faktor för god kvalitet utifrån 
uppdraget 

Beskrivning/definition/förklaring 
avkvalitetsfaktorns betydelse och 
olika delar 

Ett mått (obs ej mätmetoden).Inleds 
med antal, andel eller liknande 

Tillitsbaserat lednings- och 
samordningsarbete 

För att stödja medarbetares känsla 
av meningsfullhet, begriplighet och 
hanterbarhet genom att skapa 
utrymme för frihet under ansvar 

Resultat HME-enkät 

   

   

   

   

Kvalitetsindikatorer för perspektivet Medarbetarnytta 

Kvalitetsindikator Medarbetarnytta Mätmetod Rutin för mätning 

Överför indikatorn från ovanstående 
tabell 

Metod för genomförande av 
mätningen, t.ex enkät, fokusgrupp, 
intervju, statistik, stickprov m.m. 

En beskrivning av hur rutinen för att 
genomföra mätmetoden ska gå till 

Resultat HME-enkät Enkät årligen enligt årshjul Digital hantering samordnat av 
personalkontoret 

   

   

   

   

2.6.3 Ekonominytta - kvalitet och effektivitet i verksamheten och processerna 

Kritiska kvalitetsfaktorer för perspektivet Ekonominytta 

Kritisk kvalitetsfaktor 
Ekonominytta 

Definition Kvalitetsindikator 

En viktig faktor för god kvalitet utifrån 
uppdraget 

Beskrivning/definition/förklaring 
avkvalitetsfaktorns betydelse och 
olika delar 

Ett mått (obs ej mätmetoden).Inleds 
med antal, andel eller liknande 

Fokus på grunduppdragen För att återkommande definiera de 
faktiska uppdrag som åligger 
verksamheterna 

Andel elever som fullföljer 
gymnasiestudier inom tre år 
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Kvalitetsindikatorer för perspektivet Ekonominytta 

Kvalitetsindikator Ekonominytta Mätmetod Rutin för mätning 

Överför indikatorn från ovanstående 
tabell 

Metod för genomförande av 
mätningen, t.ex enkät, fokusgrupp, 
intervju, statistik, stickprov m.m. 

En beskrivning av hur rutinen för att 
genomföra mätmetoden ska gå till 

Andel elever som fullföljer 
gymnasiestudier inom tre år 

Öppna jämförelser gymnasieskola Ansvarig för KAA/IKE följer upp i 
samband med SKL:s 
sammanställning varje höst 
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3 EKONOMISKA RAMAR 

Enligt årets tidplan så ska beslut tas om Budget 2018 och plan 2019-2020, taxor och avgifter samt skattesats 
för år 2018 i KF den 15 november. Beslut om nämndernas driftsbudget och mål tas i respektive nämnd 
senast i december månad, därefter ska KS-au ta del av nämndernas detaljbudget och mål i januari, KS och 
slutligen KF i februari. 

Som utgångspunkt för verksamheternas arbete med mål och aktiviteter samt detaljbudget tog KF beslut om 
finansiella mål samt utvecklingsmål och prioriteringar i april månad samt de ekonomiska ramarna för 2018 
för respektive nämnd i juni månad. De ekonomiska ramarna grundade sig på de då kända 
volymförändringarna samt beräknade indexuppräkningar för löner och övriga kostnader och intäkter. 
Underlaget har för första gången beretts i tjänstemannagrupp bestående av samtliga förvaltningschefer 
tillsammans med ekonomi- och personalchef. 

Höstens arbete med att tydliggöra verksamheternas grunduppdrag och effekten av det vi får ut av de 
verksamheter kommunen bedriver kommer att vara ytterligare faktorer som kan komma att påverka 
tilldelningen av resurser till nämnderna. 

Beslutade ekonomiska ramar för år 2018 KF 2017-06-21 § 43 

tkr 2018 

Finansförvaltning -298 716 

Kommunfullmäktige 517 

Kommunstyrelse 37 285 

KS - Teknik o Service 4 393 

Plan- och byggnadsnämnd 2 088 

FOKUS-nämnd 120 350 

Socialnämnd 115 103 

Valnämnd 150 

Utvecklingsanslag  (per år 2017-2019) 1 800 

Ej utfördelat 2017 8 754 

Löneökningar 2018 6 968 

Resultat 1 308 

Reviderade ekonomiska ramar för år 2018 KF 2017-12-13 § ?? 

tkr 2018 

Finansförvaltning -295 318 

Kommunfullmäktige 617 

KS - Kommunledningsförvaltning 28 450 

KS - Samhällsbyggnadsförvaltning 14 798 

Plan- och byggnadsnämnd 2 140 

FOKUS-nämnd 119 384 

Socialnämnd 120 211 

Valnämnd 150 

Löneökningar 2018 6 968 

Anpassningar att hantera på kommunövergripande nivå -1 200 

Tidigareläggning kostnader för ombyggnation äldreboende 3 800 

Resultat 0 
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3.1 Verksamhetens ekonomiska resurser 

Driftbudget 

Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 

Intäkter 71 532 72 244 

Personalkostnader 121 140 121 140 

Övriga kostnader 71 767 69 895 

Kapitalkostnader 593 593 

Resultat/nettoram 121 968 119 384 

Investeringsbudget 

Belopp i tkr Budget 2017 Budget 2018 

Nettoinvesteringar 0 0 

3.2 Verksamhetens volymer 

  
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Antal 1-5 år i förskola och pedagogisk 
omsorg 

217 219 238 244   

Antal 6-11 år i skolbarnsomsorg 161 172 158 158   

Antal 6-15 år i grundskole-verksamhet 510 531 517 523   

Antal 16-19 år i gymnasieskola - egen 
verksamhet 

 133 115 94   

Antal elever i gymnasieutbildning 187 207     

3.3 Verksamhetens nyckeltal kopplade till resurser 

  
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Kostnad förskola kr/inskrivet 
barn 

128 956 133 554      

Nettokostnad grundskola 
kr/inskrivet barn 

100 568 101 585      

Nettokostnad 
gymnasieskola kr/elev 

139 939 114 979      

Kostnad kulturverksamhet 
kr/invånare 

1 259 1 268      

Resursfördelning budget 2018 avvaktas pga att nytt budgetbeslut för 2018 inväntas. 
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4 KVALITETSSÄKRING AV GRUNDUPPDRAGET 

4.1 Omvärlds- och nulägesanalys 

Omvärldens påverkan 

En rad nya statliga uppdrag tillkommer 2018. Obligatorisk lovskola, stadieindelad timplan för grundskolan, 
utökad timplan Matematik, programmering som nya kunskapskrav, striktare uppföljning av det kommunala 
aktivitetsansvaret och rätt till gymansial vuxenutbildning är några av dem. 

Lärarbristen fortsätter att påverka förutsättningarna. FOKUS kompetensförsörjningsplan kanske redan 
hösten 2017 börjat ge effekt, och bedömningen är att andelen behörig förskole- och skolpersonal ökar under 
2018. 

Statens generella bidrag följer inte kostnadsutvecklingen och värdet av dem minskar därmed. I stället riktas 
statsbidragen i högre grad mot särskilda ändamål där en motprestation från kommunerna krävs för att få 
statsbidraget. Den belastning det innebär att bevaka, söka, redovisa och rekvirera riktade statsbidrag, har 
mötts genom en externfinansierad extra samordningsfunktion med utvecklingsfokus. 

Uppväxtvillkoren påverkar möjligheterna i vuxenlivet. Det gäller både stödet för studier och tillgången till 
välfärd. Att växa upp i låginkomsthem innebär ofta dålig hälsa, lägre utbildningsnivå, tidigt barnafödande och 
en svagare anknytning till arbetsmarknaden. Vart tredje barn med ensamstående förälder är ekonomiskt 
utsatt, jämfört med vart tionde barn till samboende föräldrar. Störst risk att vara ekonomiskt utsatta är barn 
vars föräldrar saknar arbete. Dessutom riskerar situationen att gå i arv. Skillnader mellan elevers 
socioekonomiska bakgrund resulterar i skillnader i skolresultat. Det är viktigt att skolan kan kompensera för 
skillnaderna i bakgrund och att samhället i övrigt med fritidshem och ungdomsgård som exempel, kan 
bedriva ett aktivt arbete för att motverka riskfaktorer. 

Nulägesbild av verksamheten genom SWOT-analys 

Styrkor Svagheter 

  

  

  

  

  

Möjligheter Hot 

  

  

  

  

  

Sammanfattning av föregående års slutsatser från uppföljningen 

Ekonomi 

Delårsbokslutet ger en prognos om budget i balans. Effektiviseringar har genomförts på en mängd områden, 
liksom anpassningar utifrån ändrade volymer. Förskolan har till exempel haft en minskad budget om 1,9 mkr 
att hantera under 2017 på grund av prognos om färre barn. 

Antalet statsbidrag via framförallt Skolverket och Migrationsverket gör den ekonomiska planeringen svår. 
Ofta beviljas bidrag retroaktivt vilket är svårhanterligt, men framförallt finns en stor osäkerhet om när bidrag 
kan räknas in, eftersom det händer att kommunen blir återbetalningsskyldig när bidragsperioder avslutas. Ett 
exempel av många är att grundskolan beviljades 300 tkr för läxhjälp läsåret 16/17, men fick återbetala 
200 tkr av dessa vid läsårets slut. Därför försöker FOKUS-nämnden i budgethanteringen att balansera 
bidrag och därmed undvika att räkna in intäkter innan man vet deras faktiska storlek. 

Kvalitet 

Kvalitet och resultat följs upp i kapitel 7 och 8 i Delårsbokslut 2017. En mycket kort sammanfattande 
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bedömning är att verksamheterna inom FOKUS håller god kvalitet. Det finns områden som definitivt måste 
förbättras, och medarbetare jobbar ständigt för att göra bra bättre. Beslut om större förbättringssatsningar 
tas med utvärderingarna och analyserna vilka görs i årsbokslut och delårsbokslut som grund, så som 
beskrivs i FOKUS årshjul för kvalitetsarbetet. Beslut om mindre justeringar och ändringar i arbetet sker 
löpande i alla verksamheter. Frågan om medarbetarnas arbetsmiljö och engagemang är helt avgörande för 
kvaliteten inom FOKUS verksamheter. Den oro som lärarbristen i landet skapar med ökad rörlighet och 
snabb löneglidning inom lärarkollektivet är en av de viktigaste frågorna att komma tillrätta med för att 
verksamheterna ska kunna fokusera på kvalitetsutveckling. Kontinuitet måste premieras från arbetsgivarens 
sida, eftersom det är en av de viktigaste grunderna för god kvalitet 

Sammanfattning av viktiga utvecklingsfrågor/behov 

Sammanfattningsvis behöver de verksamheter FOKUS-nämnden ansvarar för särskilt inrikta sig mot 
utveckling inom kompetensförsörjning, digitalisering, externfinansiering, varumärkesbyggande och 
satsningar som driver en positiv samhällsutveckling och skapar förutsättningar för minskat utanförskap. 

4.2 Resultatanalys 

Kvalitetsindikatorer 

Kvalitetsindikator 2014 2015 2016 

Antal anmälningar där statliga myndigheter 
anför kritik 

1 3 0 

Resultat HME-enkät - - 81 

Andel elever som fullföljer gymnasiestudier 
inom tre år 

72,2 63 69,2 

    

Utvärdering och sammanfattning 

4.3 KKiK - Kommunens Kvalitet i Korthet 

4.3.1 Tillgänglighet 

Nyckeltal Beskrivning Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 

Huvudbiblioteket
s öppethållande 
utöver 08-17 på 
vardagar, 
timmar/vecka 

Detta är ett 
utvecklingsnycke
ltal, se frågor och 
svar på 
kolada.se för 
mer 
information.  Ant
al 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. 
semestermånad
er och storhelger 
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Nyckeltal Beskrivning Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 

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 
placeringsdatum, 
andel barn (%) 

Detta är ett 
utvecklingsnycke
ltal, se frågor och 
svar på 
kolada.se för 
mer 
information.  And
el (%) 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 

   100% 
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Nyckeltal Beskrivning Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 

som inte får plats 
via den centrala 
kön ska inte 
räknas med. 
Källa: Egen 
undersökning i 
kommunen. 

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

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

   0% 

4.3.2 Trygghetsaspekter 

Nyckeltal Beskrivning Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 

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 5,3 4,9 

Personal i 
förskola, antal 
barn/heltidsperso
nal (närvarande) 

Detta är ett 
utvecklingsnycke
ltal, 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. 

4,1  4  
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Nyckeltal Beskrivning Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 

Chefer som 
arbetar i 
barngrupp samt 
resurs-
/stödpersonal 
ingår. 
Praktikanter, 
ambulerande 
modersmålslärar
e 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. 

4.3.3 Effektivitet 

Nyckeltal Beskrivning Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 

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. 

88,7% 76,7% 84,5% 83,1% 

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

Elever i åk 6 som 
deltagit i alla 
delprov som fått 
lägst betyget E 
för ämnesprovet 
i svenska, 
svenska som 
andraspråk, 

98% 95,1% 93,1%  
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Nyckeltal Beskrivning Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 

andel (%) engelska och 
matematik, 
hemkommun, 
genomsnittlig 
andel (%). Avser 
elever 
folkbokförda i 
kommunen 
oavsett var de 
går i skolan. 
Källa: Skolverket 
och SCB. 

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 
kunskapsrelatera
de 
betygssystemet i 
årskurs 9. 
Uppgiften avser 
elever 
folkbokförda i 
kommunen. 
Uppgiften avser 
läsår. Källa: SCB 
och Skolverket. 

92% 81,4% 73,3% 92% 

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

Detta är ett 
utvecklingsnycke
ltal, 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. 

71,7% 80,3% 75,1% 82% 

Gymnasieelever 
som fullföljer sin 
utbildning inom 4 

Andel (%) av 
kommunens 
folkbokförda 

74% 86%   
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Nyckeltal Beskrivning Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 

år, inkl. IV, andel 
(%) (-2014) 

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 

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. 

134 838kr 128 956kr 133 554kr 147 057kr 

Kostnad i 
förhållande till 
andel som ej 
fullföljer ett 
gymnasieprogra
m, kr/elev 

Detta är ett 
utvecklingsnycke
ltal, se frågor och 
svar på 
kolada.se för 
mer 
information.  Kos
tnaden i kronor 
per elev 
multiplicerat med 
andelen (kvoten) 
elever som ej 
fullföljer ett 
gymnasieprogra
m inom 4 år (inkl 
IV). Andelen som 
ej fullföljer avser 
år T, kostnaden 
avser år T-1. 
Avser elever 
folkbokförda i 
kommunen. 
Eftersträvansvärt 
är ett lågt värde. 

33 814kr 17 636kr 18 480kr 31 515kr 
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Nyckeltal Beskrivning Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 

Källa: SCB och 
Skolverket. 

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

Detta är ett 
utvecklingsnycke
ltal, se frågor och 
svar på 
kolada.se för 
mer 
information.  Kos
tnad 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. 

303kr 328kr 401kr 349kr 

Gymnasieelever 
med examen 
inom 4 år, 
hemkommun, 
andel (%) 

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. Källa: SCB. 

  75,9% 65,2% 

Gymnasiefrekve
ns, (%) 

Antal elever 16-
18 inskrivna i 
gymnasieskolan 
den 15/10 i 
kommunen 
dividerat med 
antal invånare 
16-18 år i 
kommunen den 
15/10. Källa: 
SCB och 
Skolverket. 

95% 93,9% 94,6% 92,6% 

Gymnasieelever Antal  72,2% 63% 69,2% 
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Nyckeltal Beskrivning Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 

med examen 
inom 3 år, 
hemkommun, 
andel (%) 

folkbokförda 
elever i 
kommunen som 
började på 
gymnasium för 
tre år sedan som 
med examen 
inom tre år, inkl. 
IM dividerat med 
antal 
folkbokförda 
elever i 
kommunen som 
började på 
gymnasium för 
tre år sedan, inkl. 
IM. Källa: SCB. 

4.3.4 Vad kostar verksamheten i din kommun 

Nyckeltal Beskrivning Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 

Nettokostnad 
grundskola, 
kr/elev 

Detta är ett 
utvecklingsnycke
ltal, 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 101 585kr 101 328kr 

Nettokostnad 
skolskjuts 
grundskola, 
kr/elev 

Detta är ett 
utvecklingsnycke
ltal, 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 6 864kr 6 695kr 6 812kr 

Sammanvägt 
resultat i 
grundskolan, 
lägeskommun, 
ranking 

Detta är ett 
utvecklingsnycke
ltal, se frågor och 
svar på 
kolada.se för 
mer 
information.  Ett 
sammanvägt 
resultat 
framtaget utifrån 
kommunens 
värden för flera 

84 87 236 33 
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Nyckeltal Beskrivning Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 

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. 

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% 62% 

4.4 Slutsats av resultatanalys 

Ställningstagande och bedömning av måluppfyllelsen 

Sett i ett nationellt perspektiv klarar FOKUS verksamheter ett mycket stort antal inspektioner och 
anmälningar utan att kritik anförs. I landet har antalet förelägganden från statliga verk ökat markant. För 
Dals-Eds kommun har antalet anmälningar och inspektioner också ökat, men i mycket få fall utmynnat i 
annat än godkännande och utvecklingsområden. 

HME-resultat finns endast från 2016, vilket är ett för litet underlag för att dra några omfattande slutsatser. 
Oro inom lärarkollektivet i samband med att lärarbrist och löneglidning slagit igenom påverkar arbetsmiljön 
negativt. Lärarlönelyftet som infördes av regeringen 2016 påverkar i högsta grad fortfarande arbetsklimatet 
inom förskola och skola. En nedåtgående trend förväntas, men proaktiva insatser görs 2017 med 
förhoppningen att de ska få genomslag i HME-undersökningen 2018. 

Andelen elever som fullföljer gymnasiet är ett viktigt mått på hur väl kommunen förbereder unga människor 
för vuxenlivet. Inom tre år är resultatet inte tillfredsställande, men sett till sysselsättningsgraden inom två år 
efter gymnasiestudier ligger Dals-Ed mycket bra till. Låg ungdomsarbetslöshet kan tänkas påverka 
studiemotivationen för unga vuxna. 

Motivering av ställningstagandet och bedömningen 

Anges i ovan text. 

Framtid – hur ska vi arbeta framöver inom målområdet 

Efter avsnitten 5 och 6 redovisas verksamhetens planering utifrån analys av kvalitetsindikatorer och övriga 
resultat och nyckeltal. 
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5 PRIORITERADE FRÅGOR I UTVECKLINGSARBETET 

5.1 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. 

Förvaltningens mål Nyckeltal Beskrivning 

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

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

 

Andel barn och unga som trivs i 
verksamheten 

 

NKI - Nöjd kund index - föräldrar  

NKI - Nöjd kundindex - elever  

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

 

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

 

5.2 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. 

Förvaltningens mål Nyckeltal Beskrivning 
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Förvaltningens mål Nyckeltal Beskrivning 

Alla elever ska nå målen i den 
individuella studieplanen eller 
genomförandeplanen 

Antal elever på IM år 1 Hur många av totala antalet IV elever 
går i år 1 

Antal fall av anmälningar och 
incidentrapporter av kränkningar, 
trakasserier och diskriminering. 

 

Antal dokumenterade ärenden av 
kränkningar, trakasserier och 
diskriminering. 

 

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

Kunskap om kommunens resultat 
inom skolan utifrån skolans mål att 
ge eleverna behörighet till fortsatta 
studier på gymnasiet. 

Genomsnittligt meritvärde 
(betygspoäng) samtliga ämnen år 9 

 

Antal beslutade åtgärder för elever 
med särskilt stöd 

 

Andel elever som efter avslutad 
utbildning har godkänd gymnasie- 
och gymnasiesärskoleexamen 

Avser både Utsikten och kommunens 
egna elever. 

Andel elever som har godkända 
kursbetyg 

Utfall och målvärde anges i antal 

Andel godkända elever inom 
Grundläggande vuxenutbildning 

Utfall och målvärde anges som antal 
elever. 

Andel godkända elever inom 
vuxenutbildningen på gymnasial nivå 

Utfall och målvärde anges i antal 
elever 

Andel godkända elever inom SFI 
(nivå A-D) 

 

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

 

Andel ungdomar vid internat-boendet 
som har nått målen i 
genomförandeplanen 

 

Andel elever som har nått målen i 
genomförandeplanen 

 

Andel elever som har godkända 
nationella prov 

 

5.3 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. 

Förvaltningens mål Nyckeltal Beskrivning 

Samhörighet Och Stolthet ska prägla 
verksamheterna för att skapa positiva 
förväntningar. 

Antal barn och elever som besvarar 
den årliga enkäten 

 

Andel föräldrar som är NÖJDA eller 
MYCKET NÖJDA  med 
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Förvaltningens mål Nyckeltal Beskrivning 

utvecklingssamtalen 

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

Frågorna:  
- Får du själv bestämma vad du vill 
leka med på förskolan/familjedaghem 
- Får du själv välja vad du vill göra på 
fritids 
- Brukar ni göra roliga saker i 
klassrummet - år 2 

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

 

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

 

5.4 Övriga mål 

Beskrivning 

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

Förvaltningens mål Nyckeltal Beskrivning 

Utvecklingsmål - Nyfikenhet och Lust 
att Lära ska främja utvecklingen av 
verksamheterna. 

  

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

 

 Andel föräldrar som besvarar den 
årliga enkäten 

 

 Biblioteket - Öka antalet låntagare 
och antal lån på biblioteket. 

 

 Fritid och kultur - Antal arrangemang 
för vuxna 

Antalet arrangemang för vuxna 
rapporteras/halvår. Målvärdet enligt 
budget. 

 Fritid och kultur - Antal arrangemang 
för barn 

Antalet arrangemang/halvår. 
Målvärdet enligt budget 
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6 NATIONELLA MÅL - förvaltningsnivå 

6.1 Barn och elevers utveckling mot målen 

Nämndens utvecklingsområden Resultatmål 

Alla föräldrar och elever ska ges goda möjligheter att 
framföra synpunkter samt påverka i sin nuvarande och 
framtida verksamhet. 

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

Andel föräldrar som är NÖJDA eller MYCKET 
NÖJDA  med utvecklingssamtalen 

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

Andelen elever som anser att läraren förväntar sig att 
eleven ska målen i alla ämnen. 

Barn och elevers vårdnadshavare ska fortlöpande 
informeras om elevens och barnets utveckling 

NKI - Nöjd kund index - föräldrar 

NKI - Nöjd kundindex - elever 

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

Andel föräldrar som besvarar den årliga enkäten 

Andel elever som anser att de får information om hur det 
går i skolarbetet 

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

 

6.2 Trygghet och studiero 

Nämndens utvecklingsområden Resultatmål 

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

Antal fall av anmälningar och incidentrapporter av 
kränkningar, trakasserier och diskriminering. 

Andel elever som upplever arbetsro på lektionerna 

6.3 Åtgärder mot kränkande behandling 

Nämndens utvecklingsområden Resultatmål 

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. 

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

6.4 Läroplanens uppdrag 

Nämndens utvecklingsområden Resultatmål 

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 i 
gymnasiet 

Andel anmälningar där statliga myndigheter anför kritik 

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

Andel elever med gymnasieexamen vid Utsiktens 
gymnasieskola 

Andelen elever med åtgärdsprogram 
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Nämndens utvecklingsområden Resultatmål 

Andel avgångselever som fullföljt gymnasiet inom tre år 

Andelen elever som vet vad de ska kunna för att nå 
målen i de olika ämnena 

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 

Andel elever som har nått målen i genomförandeplanen 

6.5 Elevhälsans medicinska insats - Skolhälsovård 

Nämndens utvecklingsområden Resultatmål 

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

 

6.6 Internatboende 

Nämndens utvecklingsområden Resultatmål 

Verksamheten i Utsiktens boenden ska vara av god 
kvalitet. 

Andel ungdomar vid internat-boendet som har nått målen 
i genomförandeplanen 

6.7 Bibliotekslagen 

Nämndens utvecklingsområden Resultatmål 

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

Biblioteket - Öka antalet låntagare och antal lån på 
biblioteket. 

6.8 Kultur- och fritidsverksamhet 

Nämndens utvecklingsområden Resultatmål 

Kommunen ska främja, stödja och organisera kultur- och 
fritidsverksamhet 

Fritid och kultur - Antal arrangemang för vuxna 

Fritid och kultur - Antal arrangemang för barn 
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7 VERKSAMHETENS PLANERING 

Förutom de förändringar i styrdokumenten som angivits ovan (exempelvis obligatorsik lovskola, 
stadieindelad timplan, programmering i kunskapsuppdraget mm) kan en rad fokusområden pekas ut under 
2018. I skrivande stund är inte budgetförutsättningarna klara. Kommunfullmäktige lär ta ett nytt budgetbeslut 
2018-12-14, och därefter vidtar FOKUS-nämndens budgetprocess. Detta innebär att kraften i arbetet inom 
olika områden kan minska i förhållande till tidigare planering. 

Området digitalisering slår igenom inom alla verksamheter på olika sätt. GDPR, EU:s nya 
dataskyddsförordning, kommer att påverka administration, rutiner och dokumenthantering och annat. 
Omfattande förberedelser och fortbildning kommer att behöva ta tid och resurser. Inom 
utbildningsverksamheterna stärks ämnesinnehållet med programmering och de digitala verktyg som finns 
ska fortsätta utvecklas, göras säkra och moderniseras. Samverkan med en väl fungerande IT-enhet är helt 
avgörande. På administrationssidan slår riktiga e-tjänster igenom för barnomsorgen 2018. Fortsatt 
utvecklingsarbete planeras för fritidshemmen i första hand. Biblioteket kliver in i Meröppet fullt ut, vilket 
förhoppningsvis ytterligare ökar nyttjandegraden av biblioteksverksamheten. Till detta kommer att 
skolbiblioteksverksamheten stärks och förtydligas, inte minst i samband med att en ny kultur- och fritidsplan 
utarbetas. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är i en övergångsfas från tidigare styrmodell till den kommande. Processen 
med framtagande av Verksamhesdeklarationer ska involvera all personal i dialog med nämnden, och 
utmynna i ett nytt, förenklat och förtydligat rapportsystem inför 2019. Detta hänger även samman med de 
satsningar som görs för förbättrad arbetsmiljö, med kasam-dialogen som ett verktyg och framtagandet av 
beskrivning av grunduppdrag som sker i dialoggrupper. Detta är ett arbete som måste hållas ständigt 
levande, inte minst eftersom det också påverkar kompetensförsörjningen, ännu ett avgörande 
utvecklingsområde. 

Verksamheterna inom FOKUS har tre tydliga grunduppdrag: Att stödja allas personliga utveckling, att arbeta 
med kunskapsuppdraget och att skapa förutsättningar för alla att delta fullt ut i samhället. Arbetet för ett ökat 
innanförskap är prioriterat. Och när det gäller dessa avgörande uppdrag är fortsatt satsning på extern 
finansiering för utveckling mycket väsentligt. Under 2017 har den nya rollen Samordnare för skolutveckling 
kommit på plats, vilket skapar bättre förutsättningar för alla verksamhetsområden att få stöd genom extern 
finansiering. 

Avslutningsvis bör sägas att FOKUS även under 2018 behöver lägga kraft på lokalprocesser. Under 2018 
förväntas Fågelvägen-projektet liksom grundskoleprojekten komma till avslut, vilket inte kan ske utan 
påverkan på verksamheterna. Under året påbörjas även arbetet med aktivitetsplats Haga, liksom 
aktivitetsbana Utsikten, vilka syftar till att skapa bättre förutsättningar för folkhälsa och spontanaktivitet, samt 
förstärkt arbete som ligger i linje med utomhuspedagogik och så kallat platsrelaterat lärande. 


