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Avsnitt 1: Inledning
Nämnden är ägare och huvudman för Kramfors kommuns skolverksamhet med ansvar  
för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och övriga styrdokument.

Nämndens arbete syftar till att 
1. varje skolenhet och förvaltningen som helhet är välskött
2. varje barn och elev uppnår nationella och egna mål enligt  

läroplanen samt är trygg och trivs under hela sin skoltid

Varför fokus på välskötthet
Det finns ett direkt samband mellan hur välskött en organisation  
är och vilken nytta den levererar till mottagare, samhälle och ägare. 

VAD KÄNNETECKNAR EN VÄLSKÖTT ORGANISATION
En välskött organisation är fokuserad och dynamisk. Den genomsyras av tillsammans arbete, 
engagemang och öppenhet. Den är det den säger att den vill vara, har koll på  
hur verksamheten går och förbättrar ständigt sin kvalitet. En välskött organisation har 
en välskött ekonomi och uppvisar goda resultat över tid. Den har ett högt värde för ägare 
och samhälle.

För att de kvaliteter som kännetecknar en välskött organisation ska uppstå behöver 
organisationen ha

• en sammanhållande stark idé – som förstås av alla – och som fungerar som  
plattform för allt organisationen gör  

• systematiserade arbetssätt – processer - för att förverkliga idén
• positioner som är tydligt kopplade till idé och till processer
• ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att förbättra verksamheten och öka  

måluppfyllelsen 

Organisationens  
utveckling

+

+–

–

Barns/Elevers  
utveckling



Avsnitt 2: Grundläggande 
principer/synsätt 
Utgångspunkten är att det är i varje skolenhet som skolutveckling sker och som värde  
för barn och elever skapas. Läraren är den enskilt viktigaste resursen för att barn och elever  
ska nå målen. Skolledaren är den enskilt viktigaste ledningsresursen för att skolenheten  
ska utvecklas till en välskött enhet.

Därför ska ledning och styrning vila på följande 
a. Uppföljning och analys/lärande sker systematiskt och föregår planering och genom 

förande av verksamheten   

b. Långsiktighet, framtidsfokus och nytta för brukare präglar alla beslut och åtgärde  
rörande verksamheten. Beslut vilar på en väl underbyggd kunskap om enheternas och 
barnens/elevernas utveckling samt kunskap om skollag och tillhörande styrdokument

c. Information om verksamheten är saklig, tydlig och ocensurerad

d. Skolledarpositionen, som definieras med ett helhetsansvar för den verksamhet skolen-
heten bedriver, ges betydande befogenheter och så få restriktioner som möjligt 

e. Beslut tas på den nivå där de hör hemma och överlåts inte till annan nivå. Ansvar för 
överlämnade uppdrag, resurser och processer utkrävs. Brister i förmåga ska inte kom-
penseras utan hanteras genom utveckling eller, om det behövs för verksamheten, 
avveckling

f. Kreativitet uppmuntras. Det är viktigt att våga pröva, misslyckas och pröva igen,  
när man vill skapa något nytt.  

g. Organisationen kännetecknas av transparens och öppenhet

Nämndens uppdrag och ansvar som huvudman och ägare är att 
1. varje skolenhet och förvaltningen som helhet är välskött 

2. varje skolenhet bedriver verksamhet så att varje barn och elev når sina egna och  
de nationella målen enligt läroplanen samt är trygg och trivs under hela sin skoltid

Avsnitt 3: Nämndens uppdrag

Det ska nämnden göra genom att 
1. fastställa inriktning, riktlinjer och övergripande mål för verksamheten 

2. systematiskt, tillsammans med förvaltningschef, följa upp verksamhetens utveckling 
mot målen, analysera samband mellan resultat och andra faktorer samt definiera  
åtgärder för ökad måluppfyllelse 

3. besluta om skolstruktur 

4. besluta om budget och resursfördelning 

5. i egenskap av huvudman för och ägare av kommunens skolor, bevaka verksamhetens 
intressen och behov i relation till andra delar av kommunen

6. skapa en saklig och nyanserad bild av skolan

Därutöver myndighetsbeslut kopplade till ansvaret som huvudman



1. se till att varje skolenhet och förvaltningen som helhet är välskött 

2. se till att varje skolenhet bedriver verksamhet så att varje barn och elev når sina egna 
och de nationella målen enligt läroplanen samt är trygg och trivs under hela sin skoltid

Förvaltningschefen är nämndens verkställande chef och ledare för den kommunala 
skolkoncernen. Uppdraget är att göra verklighet av nämndens uppdrag, d.v.s.

Avsnitt 4: Förvaltningschefens 
uppdrag avseende skola 

Förvaltningschefen verkställer uppdraget genom att
1. systematiskt följa upp och analysera barnens/elevernas utveckling mot målen och  

enheternas utveckling mot välskötthet samt definiera de åtgärder som behövs för  
att öka måluppfyllelsen  

2. förse nämnden med analyser som grundar sig på fakta, visar på samband och utgör 
underlag för nämndens ställningstaganden och beslut

3. Strukturera verksamheten så att den består av enheter som har grundförutsättningar 
att stå på egna ben och utvecklas till välskötta enheter

4. Rekrytera, utveckla och avveckla skolledare i syfte att varje enhet har ledare som fyller 
den definierade skolledarpositionen. 

5. kommunicera och levandegöra betydelsen och innebörden av välskötthet samt leda 
skolledarna i deras uppdrag att utveckla välskötta enheter

6. dimensionera och organisera ledningsstöd och gemensamma resurser

7. i dialog med skolledare, se till att enheten rör sig mot ökad måluppfyllelse och vid  
behov ge stöd utan att överta skolledarens ansvar. 

8. tillsammans med nämnden bevaka verksamhetens intressen och behov i relation  
till andra delar av kommunen samt skapa en saklig och nyanserad bild av skolan



a. välskötthet och

b. barnens/elevernas utveckling, trivsel och trygghet uppnås

Skolledarens uppdrag är att, med de nationella styrdokumenten som grund, utforma,  
organisera och leda skolenheten så att nämndens mål för

Dessutom ha beredskap att medverka i förvaltningsgemensamma uppgifter.

Målområden

Fokus för nämndens systematiska kvalitets-
arbete är barnets/elevernas och organisa-
tionens utveckling, illustrerad i matrisen här 
till höger.

Avsnitt 5: Skolledarens uppdrag Avsnitt 6: Systematiskt  
kvalitetsarbete  

Skolledaren ska leverera en enhet som 
1. har en konkret och sammanhållande idéplattform som utgångspunkt för allt  

som verksamheten gör 

2. har etablerat processer så att idén 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 verktyg för detta 

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 utveckling mot målen  
och enhetens utveckling mot välskötthet och vidtar de åtgärder som behövs för  
att förbättra enhetens kvalitet och måluppfyllelse

NÄMNDENS MÅL AVSEENDE  
BARNS/ELEVERS UTVECKLING 
Varje barn/elev 
 

 • utvecklas varje dag 

 • når målen i alla ämnen 

 • är trygg och trivs

 • har arbetsro

NÄMNDENS MÅL AVSEENDE ORGANISATIONENS UTVECKLING 
En välskött skola där varje enhet  
 
1. är organisatoriskt välskött (se sid 2)

2. är ekonomiskt välskött med ekonomin i balans eller med ett visst överskott för  
investering i utveckling

+

+

–

–

Barns/Elevers  
utveckling

Hit

Enheter

Organisationens  
utveckling



Skollagen ställer krav på att det ska finnas ett systematiskt kvalitetsarbete både på huvud-
mannanivå 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.

Kvalitetshjulet

Följa upp
NÄMNDENS MÅL AVSEENDE BARNS/ELEVERS UTVECKLING 

Grundinformationen består av 

 • elevens mål för sin utveckling, fångad i utvecklingssamtalet

 • skolans bedömning av elevens hittills förvärvade kunskaper och förmågor 

 • barns/elevers/vårdnadshavares upplevelse av skolan

Analysera 
Analysens syfte är att få syn på mönster och förbättringsmöjligheter.  

I analyser undersöks samband mellan

 • elevernas resultat i form av kunskapsutveckling, skolans prognoser, likheter  

och skillnader mellan pojkar resp flickor, mellan ämnen etc 

 • interna faktorer, såsom idéplattform, processer, tillsammansarbete, samverkan,  

förhållningssätt, lärmiljö etc 

Sådana helhetsanalyser görs på skolenhetsnivå och förvaltnings-/huvudmannanivå

Planera och Göra  
De åtgärder som framkommit i analysen prioriteras och genomförs så att kvalitet  

och måluppfyllelse ständigt förbättras.  

 
Systematiskt kvalitetsarbete på skolenhetsnivå
Det systematiska kvalitetsarbetet på skolenhetsnivå ska vara upplagt på samma sätt som  

på huvudmannanivå men också involvera medarbetare, elever och deras vårdnadshavare. 

NÄMNDENS MÅL AVSEENDE ORGANISATIONENS UTVECKLING  

Grundinformationen består av 

 • enhetens självskattning av välskötthet 

 • ekonomiska rapporter

Varje barn/elev 

 • utvecklas varje dag

 • når målen i alla ämnen

 • är trygg och trivs

 • har arbetsro

Välskött
organisation

Följa upp

Planera

Gör Analysera
/lär



Kramfors kommun, 872 80 KRAMFORS,  
telefon: 0612-800 00, e-post: kommun@kramfors.se Pr
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