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Verksamhetsplan 2020 bildningsnämnden 

1 Inledning 

Varje nämnd ska årligen anta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska 

innehålla nämndmål som baseras på de kommunövergripande mål som 

kommunfullmäktige slagit fast i kommunens budget i juni. Till varje 

nämndmål kopplar verksamheterna adekvata aktiviteter och mätetal för att 

bidra till måluppfyllelsen. Nämnderna ska anta sina verksamhetsplaner för 

kommande verksamhetsår senast i november. Verksamhetsplanerna delges 

kommunstyrelsen.   

Målstyrningens delar 

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 från visionen och kommunfullmäktiges 

mål ner till 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 ett 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 fyra perspektiv. Perspektiven är 

strategiska områden som kommunen anser vara extra viktiga att arbeta med 

för att nå fram till visionen. 
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Inriktningsmål och kommunövergripande mål  

 

Till varje perspektiv finns ett inriktningsmål som sammanfattar essensen i 

perspektivet och anger färdriktning. Till detta kopplas kommunövergripande 

mål.  

 

Den röda tråden 

De kommunövergripande målen är utgångspunkt för Kommunstyrelsen, 

Bildnings-, Produktions- och Välfärdsnämnden, när de därefter fastställer 

sina budgetar med mål och mått. Respektive förvaltning och verksamhet 

utarbetar i sin tur mål, mått och aktiviteter som utgår från styrelses eller 

nämnds budget. Därmed skapas en röd tråd mellan de överordnade målen i 

budgeten, nämndernas budget och de konkreta aktiviteter som är nödvändiga 

att utföra i respektive verksamhet för att nå de mål som den politiska 

ledningen fastställt.  

 

2 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, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt vuxenutbildning - 

Lag och förordning om yrkeshögskolan Nämnden ansvarar också för 

kommunens bibliotek, kulturskola och arbetsmarknadsenhet. 

 

3 Nämndens plattform för styrning och ledning 

BKU-nämnden har beslutat om Plattform för styrning och ledning av 

Kramfors kommuns skolorganisation 2016-2020, Dnr BKU 2015/55.  

Plattformen syftar till att styra mot välskötthet då det finns ett direkt 

samband mellan hur välskött en organisation är och vilken nytta den 

levererar till mottagare, samhälle och ägare. 

Nämndens plattform har tidigare fungerat som en styrning för nämnden utan 

direkt koppling till kommunens styrkedja. Kommunfullmäktiges beslut att 

formulera de övergripande kommunala målen i de fyra perspektiven 

Kramforsbon, Processer, Medarbetare och Ekonomi ger nu möjligheter att 

fläta samman bildningsnämndens plattform in i den av kommunfullmäktige 

beslutade målstyrningen.  

Denna verksamhetsplan är ett första steg i denna process. Under våren 2020 

kommer ett processarbete att ske med chefer och nämndpolitiker för att göra 
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detta strategiska arbete inför 2021 då Plattform för styrning och ledning 

upphör att gälla.  

 

4 Nuläges- och omvärldsanalys 

 Förskolan 

Kramfors förskolor fokusområde läsåret 2019/2020 kommer att vara 

SPRÅK och KOMMUNIKATION. I detta ryms arbetet med ny 

lagstiftning om minoritetsspråk och att Kramfors kommun blivit finskt 

förvaltningsområdet. Dessutom fortsätter Bokstartsprojektet i samverkan 

med Biblioteket.  

Det systematiska kvalitetsarbetet, SKA, ska också förfinas. Ledning och 

verksamhet ser fram emot utbildningen Skolverket erbjuder via 

Mittuniversitetet. 

 

 Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem 

Förskoleklassen fortsätter sin digitala resa genom att satsa på i-pads och 

utbildning. Matematikundervisningen skall lyftas genom användningen av 

digitala läromedel och kollegialt lärande. Även det systematiska 

kvalitetsarbetet kommer att vara i fokus. 

Grundskolan behöver fortsätta jobba med att minska skillnader i pojkars och 

flickors resultat, stärka resultatet i matematik samt tydliggöra skolans 

processer för att säkra en kvalitativ skola.  

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. 

 

 Vuxenutbildning, gymnasiet och arbetsmarknadsenheten 

Campus Kramfors ska stärka roll som lärcentrum och nav för att tillgodose 

arbetslivets framtida kompetensförsörjningsbehov bl a genom att ansöka om 

att få bedriva nya Yrkeshögskoleutbildningar 

Genom aktiv marknadsföring och bra mottagande möts vuxna studeranden 

på den nivå de är. 

 

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 
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samhället genom att knyta kontakt med de myndigheter som finns 

tillgängliga för elevernas fortsatta liv efter gymnasieutbildningen. 

Gymnasie- och gymnasiesärskolans (där tillämpligt) målsättning: 

 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. 

Arbetsmarknadsenhetens övergripande mål är att öka deltagarnas 

anställningsbarhet och minska bidragsberoendet. Verksamheten regleras i en 

ny huvudmannaplan (2019), som definierar uppdragen med utgångspunkt i 

aktuell statlig och kommunal arbetsmarknadspolitik. 

 

 Kulturskolan 

Kulturskolan genomför den timplanebundna musikundervisningen inom 

grundskolan med målet att eleverna skall nå minst betyget E i ämnet musik.  

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. 

Kramfors kulturskola lockar ca 500 elever till den frivilliga undervisningen 

varje år. De ämneskurser som erbjuds är: Keyboard, fiol, piano, elbas, 

dragspel, tvärflöjt, gitarr, altsaxofon, trummor, elbas, kontabas, cello, 

blockflöjt, trumpet, klarinett, musikalskola, stråklek, solosång, 

låtskrivarkurs.  

 

 Biblioteket 

Biblioteket ska främja läsning, språkutveckling, minska de digitala 

klyftorna och verka för att stärka demokratin, genom att 

tillhandahålla fri tillgång till information. En treårig satsning på att 
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utveckla bibliotekets tjänster och verksamhet för de prioriterade 

grupperna pågår.   
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Biblioteket driver även ett DigidelCenter i kommunen, med stöd 

från Internetstiftelsen.  

En ny bokbuss tas i bruk januari 2020.  

I samarbete med barnhälsovården och förskolan planeras för att 

komma igång med Bokstart, lässtimulans och språkutveckling för 

barn 0-3 år. 

Under 2020 kommer en ny biblioteksplan att antas. 

 

5 Nämndens mål 

 Perspektiv Kramforsbon 

Inriktningsmål – Dialog och samverkan mellan kommun och invånare. En 

god livsmiljö och ett tillgängligt samhälle för alla 

 

Kommunövergripande mål Bildningsnämndens mål 

Kramforsbor i alla åldrar ska 

känna att det är meningsfullt 

att engagera sig och att de 

kan påverka kommunens 

utveckling. 

 Barn, elever, studerande och deltagare skall 

ha inflytande över sin vardag i den 

verksamhet de är. 

 

 

Kommunen ska ha ett gott 

bemötande och en god 

tillgänglighet.  

 Barn, elever, studerande och deltagare skall 

vara trygghet och ha arbetsro. 

 

Kramfors ska vara en hållbar 

kommun ekologiskt, socialt 

och ekonomiskt. 

 Barn, elever, studerande och deltagare ska 

ha goda förutsättningar för att få en bra 

utbildning med hög måluppfyllelse 
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 Perspektiv processer 

Inriktningsmål – En kunskapsbaserad verksamhet där ständiga förbättringar 

leder till hög kvalitet 

 

Kommunövergripande mål Bildningsnämndens mål 

De övergripande målen i 

riktlinje för likabehandling 

och mångfald ingår i 

nämndernas 

verksamhetsplaner.  

 

 Varje enhet har en aktuell och levande plan 

för arbetet kring diskriminering och 

kränkande behandling 

 

 

Kommunen tillämpar ett 

processorienterat arbetssätt 

med hög effektivitet och 

kvalitet.  

 

 Varje chef har i samverkan med 

medarbetarna formulerat enhetens 

verksamhetsidé och kärnvärden, samt 

organiserat ansvarsområden med tydlig 

koppling till uppdraget 

Verksamheternas 

huvudprocesser är 

standardiserade, effektiva 

och  

kvalitetssäkrade, till följd av 

arbetet med ständiga 

förbättringar 

 Varje enhet har skriftligt dokumenterade 

processbeskrivningar inom de viktigaste 

processerna, t ex undervisning och 

mottagande 

 Alla chefer och enheter har en tydlig 

årsplanering för det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verksamhetsidé 

och kärnvärden 

Kärnprocesser 

Organisering i 

ansvarsområde

n 
Positioner 

Systematik för 

att hålla spåret 
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 Perspektiv medarbetare 

Inriktningsmål – Kommunen är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och 

professionella medarbetare 

 

Kommunövergripande mål Bildningsnämndens mål 

Kramfors kommun upplevs 

som en attraktiv arbetsgivare.  

 Chefer och medarbetare trivs att jobba i 

Kramfors kommun och sprider ett positivt 

budskap om bildningsnämndens 

arbetsplatser 

 Ett aktivt arbete med strategisk 

kompetensförsörjning genomförs 

Kramfors kommun har ledare 

som tar tillvara 

medarbetarnas engagemang 

och kompetens för en positiv 

utveckling av verksamheten 

och dess medarbetare. 

 Alla medarbetare har definierade positioner 

som är tydligt kopplade till verksamhetsidé 

och processer 

 Cheferna tillvaratar engagemang och ger 

ansvar och befogenheter till medarbetarna 

 Frågor hanteras där de uppstår i ett aktivt 

tillsammansarbete mellan chefer och 

medarbetare 

Kramfors kommun har en 

arbetsmiljö som främjar god 

hälsa. 

 Bildningsnämndens arbetsplatser har friska 

medarbetare 
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 Perspektiv ekonomi 

Inriktningsmål – En ekonomi i balans 

 

Kommunövergripande mål Bildningsnämndens mål 

Kommunen har god kontroll 

på ekonomin  

 

 Bildningsnämnden har god kontroll på ekonomin 

Kommunen har en 

tydlig 

ekonomistyrning 

 

 Bildningsnämnden har en tydlig 

ekonomistyrning 

 

6 Detaljbudget 

Område Nettobudget 2019 (tkr) Nettobudget 2020 (tkr) 

32         Bildningsförvaltningen 427 074 433 178 

321001 Centralt -5 618 -3 487 

3211     Förskola 89 735 90 630 

3212     Grundskola 
             Grundsärskola            
             Förskoleklass 
             fritidshem 173 569 176 898 

3213     Vuxenutbildning 
             Gymnasieskola 
             Gymnasiesärskola 
             Arbetsmarknadsenhet 126 251 128 547 

3216     Elevhälsa 23 640 22 496 

3217     Folkbibliotek 
             Kulturskola 19 496 18 094 

 

Ramförändringen från 2019 till 2020 är framtagen enligt följande: 

Ram 2019 427 074 

Inlagd besparing budgetberedning maj 2019 -5 000 

Omföring Diarieverksamhet till KS -69 

Löneökning 2019 helår 2020 8 707 

Ändrat po-pålägg 2020 2 466 

Bildningsnämnd ny ram 2020 433 179 

 

7 Investeringar 

Investeringar 2020 1 800 tkr 

Verksamhetsområde Förskola 400 tkr 

Verksamhetsområde Grundskola 400 tkr 

Verksamhetsområde Vux,Gy,AME 400 tkr 

Övriga verksamheter samt övergripande investeringar 600 tkr 

 


