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1 VERKSAMHETSBERÄTTELSER SAMT MÅLUPPFYLLELSE 

1.1 Barn- och utbildningsnämnden 

1.1.1 Uppdrag 

Uppdraget omfattar verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt fritidsverksamhet. 

Under året har uppdraget fokuserats på följande: 
 Kompetensutveckling av rektorer 
 Utveckling av bemötande utifrån ICDP – Vägledande samspel *) 
 Formativ bedömning 
 Deltagande i SKL:s PISA-projekt kring matematik 
 Mål- och resultatstyrning 
 Systematiskt kvalitetsarbete 
 Internkontrollarbete 

Kommunfullmäktige har beslutat om visionen: 
Sveriges mest gästvänliga stad med sin grund i fyra värdeord; genuin, omtänksam, aktiv och modig. 

I barn- och utbildningsnämndens verksamheter innebär visionen att barn/elever och vårdnadshavare samt interna 
kontakter och besökare ska få ett vänligt, hjälpsamt och professionellt bemötande i alla sammanhang. 

Värdeorden handlar om för barn- och utbildningsnämnden om följande: 
 genuin - en äkta, öppen och trovärdig verksamhet 
 omtänksam - att bry sig om 
 aktiv - ta sig församhet och ta för sig-samhet 
 modig - att våga vara i framkant, inom samtliga områden 

Kommunfullmäktige har även antagit ett Välfärds- och folkhälsoprogram, som ska genomsyra Åmåls kommuns 
verksamheter. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om ett antal strategier utifrån prioriterade områden i 
välfärds- och folkhälsoprogrammet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har för att uppnå visionen och barn- och utbildningsnämndens mål fortsatt 
arbetet med att implementera ICDP - Vägledande samspel. 

1.1.2 Viktiga händelser 

Barn- och utbildningsnämnden har under 2013 hanterat ett antal ärenden av särskilt stor vikt: 
Enheten Förskola 

 Flytt av Sveaparkens förskola till Nolby, samtidigt som en ny förskoleavdelning startades upp på Nolby. 
 Flytt av förskola i Fengersfors till skolans lokaler. 
 Start av förberedelseförskola. 
 Start av familjeförskola i samverkan med socialtjänsten. 

Enheten Grundskola 
 Flytt av årskurs 6 från Rösparksskolans lokaler till Kristinebergskolan, paviljongen. 
 Flytt av förskoleklass och fritidshem från Nolby till Rösparksskolan. 
 Flytt av årskurs 4 - 6 från Fengersfors till Tösse. 

Enheten Gymnasium 
 Förändrad samverkan, från Fyrbodal till Region Värmland. 
 Beslut om att starta Vård- och omsorgsprogram från och med läsåret 2014/2015 



  2014-02-07 
 

   

 
 
Verksamhetsberättelse 2013, Barn- och utbildningsnämnden      6(9) 
 

1.1.3 Mål- och resultatuppföljning 

Nedan beskrivs och kommenteras måluppfyllelsen för inriktningsmålen som styr styrelsens/nämndens verksamhet 
utifrån Vision 2020: 

 Målet uppnått 

 Målet delvis uppnått 

 Målet inte uppnått 

 Inget utfall 

Inriktningsmålen har sin utgångspunkt i de strategiska utvecklingsområden och strategiska målen som fullmäktige 
tog beslut om i april 2013. Under året har införts ett nytt arbetssätt för mål- och resultatarbete, vilket innebär att 
rapporteringen för 2013 inte kommer att vara komplett på alla nivåer. 

Enheten Förskola 

Verksamheten har under året fokuserats på följande: 
 ICDP  – vägledande samspel/implementering och utveckling 
 Småbarnspedagogik 
 Språktråden 
 Likabehandling 
 Familjecentralen – samverkan med socialtjänst och barnhälsovård 
 Arbetslagsutveckling 
 Systematiskt kvalitetsarbete 

Enheten Grundskola 

Verksamheten har under året fokuserats på följande: 
 Läs- och skrivutveckling 
 Matematikutveckling inkl. deltagande i SKL:s PISA (Programme for International Student Assassment)-

projekt 
 Teknikundervisning 
 Hem- och konsumentkunskapsundervisning 
 Fritidshem – kompetensutveckling fritidspedagoger (förvalta och utveckla) 
 Utveckling av likabehandlings- och jämställdhetsarbete 
 Systematiskt kvalitetsarbete 

Meritvärdet har sjunkit från föregående år (206,4 jämfört med 211,0) vilket främst kan förklaras av att 
Kristinebergskolan arbetat mot en så hög gymnasiebehörighet som möjligt. För att nå gymnasiebehörighet har 
elever med stor frånvaro haft olika anpassningar av sina studier vilket medfört ett lägre meritvärde, men samtidigt 
större möjlighet för eleverna att välja det gymnasieprogram som de önskar. I detta arbete har skolan varit 
framgångsrik och gymnasiebehörigheten uppgår till 90,6 % jämfört med rikets 87,5 %. 

Resursenheten  

Resursenheten har under 2013 fokuserat sin verksamhet på implementering och utveckling av läs- och skrivplan, 
utveckling av elevhälsoarbetet inklusive samverkan med Socialtjänst och externa intressenter i enlighet med 
Västbus riktlinjer. 

Enheten Gymnasium  

Verksamheten har under året fokuserats på följande: 
 Samverkan Region Värmland 
 Teknikcollege 
 Implementering av STEPS (strategiskt entreprenörskap i skolan) 
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Strategiska utvecklingsområden: 
1.1.3.1 Barn och unga 

Strategiska mål : 
1.1.3.1.1 Barn och unga i Åmåls kommun ska växa upp under trygga och goda förhållanden. 

Inriktningsmål  Kommentar 

Åmåls internationella 
arbete och kontakter 
ska användas och 
integreras i de olika 
utbildningsformerna. 
(KF) 

 

Enheten förskola och Enheten grundskola har ej ännu påbörjat arbetet. 
På enheten gymnasium har arbete påbörjats med internationalisering av olika mer 
eller mindre stora projekt inom ramen för respektive program, studieutbyte med 
olika skolor, möjlighet att ta Cambridge Certificate i Engelska där Enheten 
Gymnasium står för halva kostnaden och eleven halva kostnaden, 
arbetsplatsförlagt lärande (APL) utomlands (för närvarande i Tyskland och 
Turkiet), genomförda och avslutade projektarbeten med Uganda och Thailand 
samt återkommande studieresor till Spanien och Tyskland. 

Åmåls skolor ska vara 
kända för sin höga 
kvalitet. (KF) 

 

Enheten förskola har under de senaste åren deltagit med flest personal i Regionalt 
utvecklingscentrums Karlstads utbildning i Småbarnspedagogik i samverkan med 
Karlstad universitet vilket har rönt stort intresse från såväl media som andra 
universitet. 
Enheten grundskola har visat sig ha mycket goda resultat i PISA-undersökningen i 
matematik, vilket har rönt intresse från Skolverket och SKL (Sveriges kommuner 
och landsting) 
Enheten gymnasium är sedan hösten 2013 en uppskattad samverkanspart i 
Region Värmlands gymnasiesamverkan. 

Strategiska utvecklingsområden: 
1.1.3.2 Samverkan och service 

Strategiska mål : 
1.1.3.2.1 En effektiv verksamhet, professionellt bemötande och hög kvalitet ska prägla våra 

verksamheter. 

Inriktningsmål  Kommentar 

Åmåls kommun ska 
bedriva en effektiv 
verksamhet med hög 
kvalitet med ett 
vänligt, hjälpsamt och 
professionellt 
bemötande med 
målet att nå social, 
ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet. 
(KF) 

 
All personal inom enheten förskola och enheten grundskola har genomfört nivå 1 i 
ICDP - vägledande samspel. 
Enheten gymnasium har påbörjat nivå 1 under hösten 2013. 

 
Arbete med att implementera Åmåls kommuns vision 2020, strategiska 
utvecklingsområden och strategiska mål pågår. 

 Varje år genomförs en enkät kring bemötande. 

För att ge bästa 
möjliga service och 
kvalitet till invånare 
och besökare, och få 
ett optimalt 
resursutnyttjande, 
måste samverkan så 
långt möjligt ske 
mellan berörda 
aktörer, både inom 

 
Enheten Förskola har nått uppsatt mål för 2013 vad gäller samverkan med 
berörda intressenter. 
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Inriktningsmål  Kommentar 
kommunen men 
också med andra 
aktörer. (KF) 

Verksamheten ska 
bedrivas utifrån 
invånarnas behov så 
effektivt som möjligt 
med syfte att frigöra 
resurser för att 
bibehålla eller öka 
kvaliteten i 
verksamheten. (KF) 

 

Kostnaden för förskola, grundskola och gymnasium för 2013 är jämförbar med 
rikssnittet. 
Kostnaden för fritidshem är högre än rikssnittet, framförallt beroende på små 
verksamheter utanför centralorten samt hög andel behöriga fritidspedagoger med 
lång tjänstgöring. 

Alla människor föds 
med olika 
förutsättningar bland 
annat beroende på 
den omgivande 
miljön. Det bör inte 
finnas några 
skillnader i 
kommunen beroende 
på var man bor. (KF) 

 
Målet anses uppfyllt genom det arbete som genomförs med klagomålshantering 
och rutiner för kränkande behandling samt folkhälsa och välfärd. 

 
Nytt betygssystem infördes höstterminen 2012. Processen kring betyg och 
bedömning är av sådan karaktär att den ständigt behöver utvecklas, följas upp och 
ut värderas. 

1.1.4 Ekonomi 

I den sista ekonomiska prognosen för året har ett prognostiserat överskott om 1 100 tusen kronor (tkr) beräknats. 
Årets redovisade nettokostnader visar ett överskott på 741 tkr jämfört med budget. Ökade kostnader/minskade 
intäkter för köp/försäljning av gymnasieplatser (-2 400 tkr), skolskjutskostnader (-1 500 tkr) och kostnader för 
kost/skolmåltider (-900 tkr) balanseras av minskade personalkostnader. 

Belopp i tusentals kronor (tkr) Bokslut 
2013 Budget 2013 Bokslut 

2012 
Avvikelse 

budget 

Drift 238 392 239 163 231 629 771 

Investering 666 700 1 275 34 

1.1.5 Nyckeltal 

Utifrån nedanstående nyckeltal kan konstateras att kostnaden för förskola, grundskola och gymnasium är 
jämförbar med rikssnittet. Kostnaden för fritidshem är högre än rikssnittet, framförallt beroende på små 
verksamheter utanför centralorten samt hög andel behöriga fritidspedagoger med lång tjänstgöring. 

Personaltätheten (antal barn/elever per årsarbetare/lärare) är lägre än riket vad gäller förskola och fritidshem 
medan en högre lärartäthet kan konstateras för grundskola och gymnasieskola. 

Inriktningsmål  Nyckeltal Utfall Målvärde Kommentar 

Åmåls skolor ska vara 
kända för sin höga 
kvalitet. (KF) 

 
Andel behörig 
pedagogisk 
personal 

 100% 

Då Skolverket inte har hanterat 
samtliga ansökningar från Åmåls 
kommuns, barn- och 
utbildningsförvaltningens, lärare 
kan ingen uppföljning göras per 
2013-12-31. 



  2014-02-07 
 

   

 
 
Verksamhetsberättelse 2013, Barn- och utbildningsnämnden      9(9) 
 

 

Inriktningsmål  Nyckeltal Utfall Målvärde Kommentar 

Verksamheten ska 
bedrivas utifrån 
invånarnas behov så 
effektivt som möjligt 
med syfte att frigöra 
resurser för att 
bibehålla eller öka 
kvaliteten i 
verksamheten. (KF) 

 
Inskrivna barn per 
årsarbetare -
 Förskola 

5,5 5,4 

Målvärdet motsvarar 
Skolverkets uppgifter från 2012 
då redovisning av 2013 års 
uppgifter inte publiceras förrän 
under mars 2014. 

 
Kostnad (kronor) 
per barn -
 Förskola 

128 200 125 700 

Nyckeltalet motsvarar 
statistikuppgifter från 2012 då 
inrapportering och publicering av 
2013 års uppgifter ännu ej skett. 

 

Antal inskrivna 
elever per 
årsarbetare- 
Fritidshem 

23,2 19,7 

Målvärdet motsvarar 
Skolverkets uppgifter från 2012 
då redovisning av 2013 års 
uppgifter inte publiceras förrän 
under mars 2014. 

 
Kronor per barn -
 Fritidshem 39 000 34 000 

Nyckeltalet motsvarar 
statistikuppgifter från 2012 då 
inrapportering och publicering av 
2013 års uppgifter ännu ej skett. 

 
Lärartäthet, antal 
elever per lärare -
 Grundskola 

10,8 12,1 

Målvärdet motsvarar 
Skolverkets uppgifter från 2012 
då redovisning av 2013 års 
uppgifter inte publiceras förrän 
under mars 2014. 

 
Kostnad (kronor) 
per elev -
 Grundskola 

88 200 90 000 

Nyckeltalet motsvarar 
statistikuppgifter från 2012 då 
inrapportering och publicering av 
2013 års uppgifter ännu ej skett. 

 
Lärartäthet, antal 
elever per lärare -
 Gymnasieskola 

9,6 12,1 

Nyckeltalet motsvarar 
Skolverkets uppgifter från 2012 
då redovisning av 2013 års 
uppgifter inte publiceras förrän 
under mars 2014. 

 
Kostnad (kronor) 
per elev -
 Gymnasieskola 

100 700 100 700 

Nyckeltalet motsvarar 
statistikuppgifter från 2012 då 
inrapportering och publicering av 
2013 års uppgifter ännu ej skett. 

Alla människor föds 
med olika 
förutsättningar bland 
annat beroende på 
den omgivande 
miljön. Det bör inte 
finnas några 
skillnader i 
kommunen beroende 
på var man bor. (KF) 

 

Relation mellan 
nationella prov 
och slutbetyg 
årskurs 9 

79% 80% 

Nyckeltalet motsvarar 
Skolverkets uppgifter från 2012 
då redovisning av 2013 års 
uppgifter ännu inte publicerats. 

 

*) ICDP (International Child Development Programmes) - ett förhållningssätt utifrån sociokulturella teorier med 
syfte att utgå ifrån evidens vad gäller bemötande i samtliga verksamheter 

 


