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1 Inledning 

Målstyrning 

Målstyrning är kommunfullmäktiges verktyg att svara upp till de krav 

kommunallagen ställer om god ekonomisk hushållning. Målstyrningens 

innehåll beskrivs och beslutas årligen i kommunens budget. Resultaten i 

målstyrningen följs upp i kommunens delårsredovisning och årsredovisning.  

Tanken är att en röd tråd ska löpa mellan visionen och kommunfullmäktiges 

mål och enheternas aktiviteter. Det ska alltså finnas en tydlig relation mellan 

det arbete som utförs inom de olika nämnderna, de kommunövergripande 

målen och visionen.  

 

Vision 

Visionen är det mest övergripande nivån i styrmodellen.  Visionen är en 

önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i 

framtiden. Visionen ska inspirera och vara vägledande för den kommunala 

organisationens färdriktning. Kommunfullmäktige beslutar om visionen.  

Perspektiv 

Kramfors kommuns målstyrning innehåller tre perspektiv. Perspektiven är 

strategiska områden som kommunen anser vara extra viktiga att arbeta med 

för att nå fram till visionen. 

Kommunövergripande mål  

Till varje perspektiv finns ett kommunövergripande mål.  

Den röda tråden 

De kommunövergripande målen är utgångspunkt för Bildningsnämnden när 

nämnden fastställer sin budget med mål. Bildningsförvaltningen utarbetar i 

sin tur aktiviteter och mått som utgår från nämndens mål och budget. 

Därmed skapas en röd tråd mellan de överordnade målen i budgeten, 

nämndens budget och de konkreta aktiviteter som är viktiga att utföra i 

respektive verksamhet för att nå de mål som den politiska ledningen 

fastställt.  
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2 Grundläggande principer och synsätt 

Pedagoger och annan personal på enheterna är den enskilt viktigaste resursen 

för att barn, elever, studenter och deltagare ska nå målen.  

Skolledare och enhetschef är den enskilt viktigaste ledningsresursen för att 

verksamheterna ska utvecklas till välskötta enheter. Med välskötthet menas 

en välskött organisation, som har en välskött ekonomi och uppvisar goda 

resultat över tid.  

Enhetens lokala verksamhetsplan behöver ha: 

 en sammanhållande stark verksamhetsidé som förstås av alla  

 systematiserade arbetssätt – processer - för att förverkliga idén och 

uppnå nämndens beskrivna mål.  

 positioner som är tydligt kopplade till idé och till processer 

 ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att förbättra verksamheten och 

öka måluppfyllelsen 

 

Organisationen skall kännetecknas av transparens och öppenhet, där 

kreativitet uppmuntras. Uppföljning och analys/lärande sker systematiskt och 

föregår planering och genomförande av verksamheten. Beslut grundas på 

kunskap om enheternas och barnens/elevernas/ studenternas/deltagarnas 

utveckling samt kunskap om nationella och kommunala styrdokument. 

 

Beslut tas på den nivå där de hör hemma och överlåts inte till annan nivå. 

Rektor/enhetschef har ett helhetsansvar för sina verksamheter. 

 

3 Nämndens uppdrag 

Bildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt speciallagstiftningar, 

främst följande: - Skollagen och vad som där sägs om; förskoleverksamhet, 

skolbarnomsorg - Skollagen och vad som där sägs om det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdomar; förskoleklass, fritidshem, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt vuxenutbildning - 

Lag och förordning om yrkeshögskolan. Nämnden ansvarar också för 

kommunens bibliotek, kulturskola och arbetsmarknadsenhet. 

Nämnden fullföljer sitt ansvar för bildningsnämndens verksamhetsområden 

genom att; 

1. fastställa övergripande mål för verksamheterna 

2. systematiskt, tillsammans med förvaltningschef och verksamhetschefer, 

följa upp verksamheternas utveckling mot målen, analysera samband mellan 

resultat och andra faktorer samt definiera åtgärder för ökad måluppfyllelse 
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4 Nämndens beskrivna positioner och kvalitetsarbete 

Förvaltningschef och verksamhetschefer 

Förvaltningschefen är nämndens verkställande chef och ledare för den 

kommunala bildningsförvaltningen.   

Verksamhetscheferna är en länk i styrkedjan mellan förvaltningschef och 

respektive verksamhetsområde med uppdrag att uppnå de mål som nämnden 

beskriver i verksamhetsplanen och skapa en välskött utbildningsorganisation.  

Nämnden har utsett förvaltningschefen att också vara skolchef med uppgift 

att hjälpa huvudmannen tillse att verksamheten följer de föreskrifter som 

gäller för utbildningen. I uppdraget att se till att alla föreskrifter för 

utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet. Men ansvaret 

för att utbildning inom skolväsendet genomförs enligt gällande regelverk 

ligger i slutändan alltid på huvudmannen. (2 kapitlet 8 a § skollagen och 

proposition 2017:18:182 Samling för skola) 

Förvaltningschef och verksamhetschefer ansvarar för att  

 förse nämnden med analyser som grundar sig på fakta, visar på 

samband och utgör underlag för nämndens ställningstaganden och 

beslut 

 Strukturera verksamheten så att den består av enheter som har 

förutsättningar att utvecklas till välskötta enheter. 

 Kommunicera betydelsen och innebörden av välskötta enheter 

 I dialog med skolledare/enhetschefer, se till att enheterna rör sig mot 

ökad måluppfyllelse och vid behov ge stöd.  

 Skapa förutsättningar för nämnden att följa upp sina beslut. 

 

Skolledare och enhetschef 

Skolledarens/enhetschefens uppdrag är att, med de nationella och lokala 

styrdokumenten som grund, utforma, organisera och leda enheten så att 

nämndens mål uppnås. 

Skolledare/enhetschef ska leverera en enhet som: 

1. har en konkret och sammanhållande lokal verksamhetsplan som 

utgångspunkt för allt som verksamheten gör 

2. har etablerat processer så att verksamhetsidé och mål kan förverkligas 

3. har positionerna bemannade med personer som har den förmåga som 

krävs. Att definiera positionerna och att rekrytera, utveckla och avveckla 

personal är skolledarens/enhetschefens verktyg för detta 
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4. har ett konstruktivt tillsammansarbete i alla delar av verksamheten med 

fokus på att enheten uppnår nämndens och de nationella styrdokumentens 

mål 

5. systematiskt följer upp och analyserar barnens/elevernas/studenternas/ 

deltagarnas utveckling mot målen och enhetens utveckling mot välskötthet 

och vidtar de åtgärder som behövs för att förbättra enhetens kvalitet och 

måluppfyllelse 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Fokus för nämndens kvalitetsarbete är ökad måluppfyllelse inom ramen för 

kommunens övergripande mål, tillika bildningsnämndens mål, och att varje 

enhet har en välskött organisation och ekonomi. Skollagen ställer krav på att 

det ska finnas ett systematiskt kvalitetsarbete både på huvudmannanivå och 

på enhetsnivå. (Skollagen kap 4, §3-6). Utmaningen i det systematiska 

kvalitetsarbetet är att som organisation reflektera och lära av den uppföljning 

och av den analys som görs, innan nästa steg med planering och 

genomförande sker. Det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska vara 

upplagt på samma sätt som på huvudmannanivå men också involvera 

medarbetare och barn/elever/studenter/deltagare samt vårdnadshavare. 
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5 Nuläges- och omvärldsanalys 

 Övergripande 

Alla verksamhetsområden inom bildning har ett ansvar att beakta de alla 

styrande dokument som finns både på nationell och lokal nivå.  

Barnkonventionen har blivit lag och inom kommunen har ett 

implementeringsarbete skett. Det är viktigt att detta arbete fortskrider och att 

rutiner för hur barnkonventionen beaktas i både beslutsprocesser och det 

vardagliga arbetet stärks.  

God utbildning för alla - Det är ett av målen i Agenda 2030, en global 

färdplan som ska visa vägen till ett hållbart samhälle och en rättvis framtid. 

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en 

socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Verksamheterna inom 

bildning ska ta sitt ansvar i denna färdplan. 

Kramfors kommun är i framkant när det gäller att driva på den digitala 

utvecklingen. Det är en position bildningsnämnden vill se mer av. Det gäller 

såväl digitala lösningar för administration och kommunikation som i det 

dagliga lärandet.  

 Förskolan 

Systematiskt kvalitetsarbete med särskilt fokus på Språk- och 

kommunikation samt Likabehandlingsarbete 

Förskolan fortsätter sin resa i att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. 

Erfarenheterna från Skolverkets utbildning läsåret 19/20 ska tas tillvara och 

arbetet med dokumentation och analys ska utvecklas ytterligare. 

En utmaning i förskolan är personalscheman som ger förutsättningar för 

planerings- och reflektionstid och därmed möjlighet att utveckla 

kvalitetsarbetet. Därför kommer schemaläggning att vara ett särskilt fokus i 

samarbete med aktuella fackförbund. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortskrider och en satsning som gagnar 

både barn, personal och verksamhetsutveckling, är inköp av 

ljudabsorberande bord och stolar. Satsningen påbörjades 2020 och beräknas 

gå i mål under 2021. 

Språk och kommunikation är grundläggande i barns lärande. När man förstår 

och kan göra sig förstådd möjliggörs inkludering och övrig undervisning. Då 

Kramfors Kommun fått möjligheten att ingå i Skolverkets projekt 

Nyanländas lärande ter det sig logiskt att fortsätta med Språk och 

kommunikation som prioriterat mål.  

Bokstartsprojektet via Kulturrådet är en inspiration och resurs. Projektet 

tappade lite fart i samband med Coronapandemin, men tar ny fart.  

I kartläggningen inför arbetet med Nyanländas lärande går det att ana att 

arbetet med inkludering och anpassning av undervisning kan utvecklas. Alla 
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förskolor håller värdegrunds- och likabehandlingsarbete högt och det finns 

många goda grepp som förskolorna kan dela med sig av. Tillsammans 

kommer arbetet att ta stora steg. Arbetet med kartläggning och 

dokumentation av de lokala förutsättningarna samt enhetens lokala planering 

kommer att systematiseras. 

 

 Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och 
kulturskolan 

Förskoleklassen fortsätter sin digitala resa genom att satsa på lärplattor och 

utbildning. Matematikundervisningen skall lyftas genom användningen av 

digitala läromedel och kollegialt lärande. Även det systematiska 

kvalitetsarbetet kommer att vara i fokus. 

Grundskolan kommer att utveckla Ledning och stimulans och att främja 

skolnärvaron. Ledning och stimulans handlar om att utveckla undervisningen 

i klassrummet och att anpassa sig till plattformens intentioner om en välskött 

enhet. Vi ser att pojkarna närmat sig flickorna resultatmässigt och då främst i 

matematik. 

Fritidshemmen kommer att ha fokus på pedagogiskt ledarskap och 

fritidshemmens uppdrag. Även digitaliseringsresan och det systematiska 

kvalitetsarbetet kommer att ge avtryck i fritidshemmens verksamhet.  

Grundsärskolan kommer att jobba med att förbättra den inre och yttre miljön, 

utveckla användningen av digitala verktyg och jobba med 

utvecklingsområden inom undervisningsprocessen, bedömning, särskilt stöd 

och anpassningar. 

Kulturskolan genomför den timplanebundna musikundervisningen inom 

grundskolan.  

Kulturskolans undervisning, både den obligatoriska och den frivilliga, skall 

vidga och fördjupa upplevelsen och uttrycksförmågan i musik, dans och 

teater samt öka barns och ungdomars självkänsla genom kulturellt skapande. 

 

 

 

 Vuxenutbildningen, gymnasiet och arbetsmarknadsenheten 

 

Vuxenutbildningen 

Genom satsningar på lärcentrum stärker Campus Kramfors sin roll som 
utbildnings- och utvecklingsnav. Den övergripande målsättningen är att 
bedriva en väl fungerande verksamhet som ökar kommunmedborgarnas 
studiemotivation, studiedeltagande och utbildningsnivå med målet ökad 
anställningsbarhet. Verksamheten blir därmed en aktör som bidrar med att 
tillgodose arbetslivets framtida kompetensförsörjningsbehov.  
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Detta sker bl a genom att 
 

 verka för etablering och utveckling av yrkeshögskoleutbildning 
 

 öka tillgängligheten för distansstuderande, högre utbildning 
 

 bredda utbudet i Yrkesvux i samverkan med det lokala 
näringslivet 

 

 öka elevgenomströmningen på SFI och Komvux  
 

 fortsätta och utveckla arbetet med stödteam som 
förebyggande elevhälsa  

 

 följa upp resultaten enligt Huvudmannaplanens intentioner 
 

 delta i Skolverkets projekt Nyanländas lärande 
 
Genom aktiv marknadsföring av Campus och de möjligheter som ges där, i 
kombination med en aktiv studievägledning, nivåtester vid 
ansökningstillfället, en studiemiljö som uppmuntrar till flexibelt lärande samt 
ett bra mottagande möter vuxenutbildningen de studerande på deras egen 
nivå, utifrån vars och ens förutsättningar. 
 
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

På gymnasiesärskolan stimuleras eleverna till kreativitet, självförtroende 
och vilja till att pröva och omsätta sina idéer i handling och att lösa problem. 
Gymnasiesärskolan arbetar särskilt för att motverka elevgruppens utsatthet i 
samhället genom att knyta kontakt med de myndigheter som finns 
tillgängliga för elevernas fortsatta liv efter gymnasieutbildningen. 

Gymnasie- och gymnasiesärskolans målsättning (där tillämpligt): 

 100 % av eleverna når examen på de nationella programmen. 

 100 % anställningsbarhet efter examen på yrkesprogrammen. 

 Tidig identifiering av elever som inte beräknas nå målen inom 3 år. 

 Studie- och yrkesvägledning så snart som möjligt på 

Introduktionsprogrammen om övergång till nationellt program 

bedöms inte kunna nås utifrån huvudmannens Plan för utbildning på 

Introduktionsprogrammen. 

 Stödinsatser i första hand inom ramen för 4 år på gymnasiet. 

För att nå målen arbetar gymnasiet intensivt med att utveckla elevhälso- 

och likabehandlingsteamens förebyggande arbete, i samverkan med 

elevnära personalgrupperna för att skapa en kultur på skolan som främjar 

målen. 

Inom gymnasieskolan (och grundskolan) fortsätter utvecklingen av digitala 

verktyg med fokus på lärarnas arbetsmiljö i syfte att nå målsättningarna. 
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Arbetsmarknadsenheten 

Arbetsmarknadsenhetens övergripande mål är att öka deltagarnas 

anställningsbarhet och minska bidragsberoendet. Verksamheten regleras i 

en reviderad huvudmannaplan för år 2021 som definierar uppdragen med 

utgångspunkt i aktuell statlig och kommunal arbetsmarknadspolitik.  

Under rådande pandemiläge kommer statliga arbetsmarknadsåtgärder öka. 

De statliga åtgärderna kommer att vara bland annat en ökad satsning på 

extratjänster, anställningar inom lönestöd introduktionsjobb som ger ett högt 

lönestöd från staten och arbetsmarknads-utbildningar. Dessa satsningar ger 

enheten större möjligheter att få personer i utanförskap till arbete och 

därmed minskar ekonomiskt bistånd för kommunen. 

Vidare kommer enheten fortsätta med samverkan och samarbetet med 

Arbetsförmedlingen. Se över möjligheten att ingå avtal med förmedlingen för 

utförande av tjänster som genererar intäkter. Alternativt lämna anbud som 

aktör (jämför privata aktörer) till förmedlingen och därmed erhålla ersättning 

från staten. Ovan gäller om den utredning som var ute på remiss till och 

med november 2020 kommer att antas av regering och riksdag. Även detta 

år är det viktigt att bevaka utlysningar från bland annat Europeiska 

socialfonden för att kunna söka externa projektmedel. 

 

 

 

 Biblioteket 

Biblioteket ska främja läsning, språkutveckling, minska de digitala klyftorna 

och verka för att stärka demokratin, genom att tillhandahålla fri tillgång till 

information. Ett mer mobilt, nätverkande och utåtriktat arbetssätt 

implementeras under 2021. 

Bibblan kommer 

Bibblan kommer utvecklas och marknadsförs som begrepp för bibliotekets 

samlade mobila verksamhet.  

 

Trygga rum 

Bibliotekslokalerna i Kramfors ska göras mer ändamålsenliga dvs anpassade 

efter våra tjänster och våra användares behov. Metoden är tjänstedesign och 

är en del i Kulturrådsprojektet Stärkta bibliotek som slutförs december 2021. 

Bokstart  

Biblioteket arbetar för att tillsammans med förskola och barnhälsovård 

bygga en gemensam grund för barnens språkutveckling 0-3 år. 

Kapprumsbibliotek byggs på kommunens alla förskolor och i 

barnhälsovårdens väntrum. Gåvoböcker till alla nyfödda och 8-

månadersbarn. 
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6 Nämndens mål 

 Perspektiv Kramforsbon 

Perspektiv Kramforsbon 

Kommunens mål: 
En god verksamhet med effektiva processer 

Nämndens mål: 
Verksamheterna når goda resultat över tid 

Varje barn, elev, student och deltagare når målen samt är trygg, trivs och har arbetsro 

under hela sin utbildningstid.  

Det är i varje enhet som värde för barn, elever, studenter och deltagare skapas.  

Varje enhet är bärare av en sammanhållande stark verksamhetsidé som förstås av alla 

och som bygger på systematiserade arbetssätt – processer - för att förverkliga idén 

och uppnå nämndens mål.  

Verksamheterna ska utvecklas till välskötta enheter. Med välskötthet menas en 

organisation, som har ekonomi i balans och goda resultat över tid.  

 
 

 Perspektiv medarbetare 

 

Perspektiv medarbetare 

Kommunens mål: 

En attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella medarbetare 

Nämndens mål: 

Delaktiga och engagerade medarbetare och chefer 

Organisationen kännetecknas av öppenhet där kreativitet och samarbete uppmuntras. 

Verksamheterna har fokus på delaktighet och tillit och har engagerade medarbetare 

som är stolta över sina uppdrag, känner arbetsglädje och är professionella i sin 

yrkesutövning. 

Ett hållbart arbetsliv, jämställdhet och mångfald, en god kompetensförsörjning, 

medarbetarskap samt chef- och ledarskap är viktiga pusselbitar i arbetet att nå målet 

inom medarbetarperspektivet.  
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 Perspektiv ekonomi 

 

Perspektiv ekonomi 

Kommunens mål: 

En ekonomi i balans 

Nämndens mål: 

En ekonomi i balans 

I perspektivet utvärderas följsamhet mot budget på verksamhetsnivå och för 

förvaltningen som helhet. 

Detta understryker vikten av långsiktig verksamhetsplanering och att alla beslut får 

ekonomiska konsekvenser som måste följas upp. 

En ekonomi i balans innebär en hållbar ekonomi där analysen främst omfattar 

långsiktiga trender istället för enskilda år.  
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6.3.1 Nämndens detaljbudget 

Område Nettobudget 2020 (tkr) Nettobudget 2021 (tkr) 

32         Bildningsförvaltningen 437 330 437 330 

321001 Centralt -1 453 3 027 

3211     Förskola 90 530 100 625 

3212     Grundskola 
             Grundsärskola            
             Förskoleklass 
             Fritidshem 
             Kulturskola 187 566 201 386 

3213     Vuxenutbildning 
             Gymnasieskola 
             Gymnasiesärskola 
             Arbetsmarknads-   
             enhet 129 422 115 775 

3216     Elevhälsa    
             grundskola 21 800 7 718 

3217     Folkbibliotek 9 465 8 749 

 

Kommentarer 

Ramen är inte justerad med löneökningarna. De kommer att tillkomma med 

faktiska belopp och flyttas över från den centrala lönepotten när de 

beräkningarna är klara. Fjolårets tilläggsbudget (4 mnkr) är för 2021 

fördelad mellan verksamhetsområdena. 

Ramarna för ingående verksamhetsområden är justerade efter den 

organisationsförändring som skedde vid terminsstart hösten 2020. Alla 

förflyttningar av verksamhet mellan verksamhetsområden innehåller både 

budget och medföljande kostnader. Inga ramförändringar utöver det har 

skett.  

 

Centralt: 

Här finns bokförda intäkterna från  t ex migrationsverket samt budgpost för 

förvaltningsledning.  

 

Förskolan: 

Detta konto har tillförts intäkter och utgifter för interkommunal ersättning, 

IKE och öppna förskolan. 

 

Grundskolan: 

Detta konto har tillförts intäkter och utgifter för interkommunal ersättning, 

IKE, kulturskolan samt studie- och yrkesvägledning och grundsärskolan som 

tidigare låg budgeterad under gymnasieskolan. 
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Verksamhetsplan 2021 med budget bildningsnämnden 

 

Vuxenutbildning, gymnasiet och arbetsmarknadsenheten: 

Detta konto har tillförts intäkter och utgifter för interkommunal ersättning, 

IKE, och gymnasieskolans elevhälsa som tidigare låg under eget konto 

elevhälsa. Från detta konto har lyfts medel avseende grundsärskolan och 

grundskolans studie- och yrkesvägledning. 

 

Elevhälsa grundskolan: 

Från detta konto har lyfts intäkter och utgifter för interkommunal ersättning, 

IKE, öppna förskolan samt gymnasieskolans elevhälsa. 

 

Folkbibliotek: 

Folkbiblioteket har bidragit med sin del till det totala behovet av att spara 

inom bildningsförvaltningen. Därför är rambudgeten marginellt sänkt. Detta 

medför inga verksamhetsförändringar. 

 

6.3.2 Investeringar 

Investeringar 2021 2 000 tkr 

Verksamhetsområde Förskola 500 tkr 

Verksamhetsområde Grundskola 600 tkr 

Verksamhetsområde Vux, Gy, AME 500 tkr 

Övriga verksamheter samt övergripande investeringar 400 tkr 

 

 

 

 


