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Handlingsplan för bättre samverkan och arbetsmiljö 

Beslut 

1. Förvaltningschefen ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till 

handlingsplan för bättre intern samverkan och bättre arbetsmiljö 

inom förvaltningen. 

2. Handlingsplanen ska utarbetas i dialog med berörda fackliga 

organisationer. 

3. Handlingsplanen fastställs den 27 januari 2022 vid extrainsatt 

nämndsmöte i samband med den gemensamma arbetsdagen för 

nämnd och förvaltning. 

 

Ärendet 

Den senaste tiden har det varit en stundtals ganska högljudd debatt såväl 

internt i organisationen som i media och bland allmänheten om skolan i 

Kramfors. 

De problem och utmaningar som finns blandas ofta ihop och det gör det 

svårt att diskutera lösningar på ett konstruktivt sätt. Kommundirektören har 

därför gjort en analys utifrån samtal med förvaltningschef, 

verksamhetschefer och samtliga rektorer inom bildningsförvaltningen. 

Diskussioner har även förts med fackliga företrädare och flera 

förtroendevalda. 

Analysen har landat i att det finns mycket som bildningsförvaltningen kan 

lära sig av och förbättra med utgångspunkt från den senaste tidens turbulens. 

Den bild som hittills framkommit handlar bland annat om: 

1. Skolledarnas arbetsmiljö 

Vägen framåt handlar om att på ett systematiskt sätt kartlägga skolledarnas 

arbetssituation och sätta det i relation till andra strukturer inom skolans 

organisation.  
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2. Förvaltningens ekonomiprocesser, förankring och beredning av ärenden inför 

beslut i bildningsnämnden 

Förvaltningen behöver arbeta med att tydliggöra ledningsorganisation och 

roller samt att skapa rutiner för de processer som är kopplade till vår 

styrning. Ett särskilt fokus bör läggas på ekonomistyrningen och rutiner 

kopplade till utarbetande av budgetunderlag, uppföljning och redovisning 

samt arbetet med handlingsplaner och anpassningsåtgärder. 

3. Intern kommunikation 

Inom bildningsförvaltningen behöver en sammanhållen strategi för såväl 

intern som extern kommunikation utarbetas. Arbetet bör tydliggöra roller, 

målgrupper och kanaler.  

4. Samverkan mellan fackliga organisationer och förvaltningen 

Samverkansavtalets tillämpning i praktiken ska tydliggöras och de rutiner 

som finns för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete ska 

implementeras på ett bättre sätt. 

5. Grundskolan 

Den korta analys som gjorts pekar på att det inte är inom gymnasie- och 

vuxenutbildningen som de stora utmaningarna kopplat till arbetsmiljön finns 

trots att man av medierapportering och annat kan få den bilden. Hög andel 

behöriga lärare, låga sjuktal och ett stort ansvarstagande för verksamheten är 

en mer rättvisande beskrivning av gymnasieverksamheten.  

Utifrån diskussionen med skolledarna är det i stället tydligt att det är i 

grundskolan som de stora utmaningarna finns och därför ska 

handlingsplanen på ett tydligt sätt sätta ramar för ett utvecklingsarbete inom 

den skolformen. 

Handlingsplanen 

Förvaltningschefen ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till handlingsplan 

utifrån ovanstående inriktning. Handlingsplanen ska utarbetas i dialog med 

berörda fackliga organisationer och den ska finnas klar för fastställande 

senast 2022-01-27. 

Ekonomi och finansiering 

Arbetet ska bedrivas inom ramen för nämndens befintliga resurser. 

Samråd 

Förslaget att utarbeta en handlingsplan har kommunicerats med 

Lärarförbundet, Skolledarförbundet och Lärarnas riksförbund. 
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Delegationshänvisning 

Beslutet har fattats med stöd av punkten 1.1 i bildningsnämndens 

delegationsordning.  

Thomas Näsholm 

Bildningsnämndens ordförande 

  

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen (Delgivning) 

HR-enheten 
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Lärarnas riksförbund 

Revisorerna 


