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1 Inledning 

All verksamhet inom Barn- Kultur- och Utbildningsnämndens 

ansvarsområden skall genomsyras av de kärnvärden för Kultur, Jämställdhet 

och Hållbarhet som kommunen slagit fast i programmen för respektive 

områden. Nämnden har antagit en plan för kultur som på mer utförligt sätt 

beskriver nämndens grundtankar inom kulturområdet. 

Våra kommunövergripande mål är  

 Nöjda medborgare och kunder 

 God kvalitet 

 Attraktiv arbetsgivare 

 God ekonomisk hushållning 

Inom dessa målområden formulerar nämnden de målbilder som skall styra 

verksamheten under 2018 och kopplar därtill indikatorer för att på ett 

konkret sätt kunna mäta resultatet av de aktiviteter som verksamheten 

genomför för att nå målen.  

Under åren 2014-2016 arbetade nämnden fram sin "Plattform för styrning 

och ledning av Kramfors kommuns skolorganisation 2016-2020
1
". Därefter 

har förvaltning och enheter jobbat vidare med att förtydliga plattformen för 

verksamhetsnivån. Denna plattform utgör grundfundament för 

verksamhetsplanen. 

Utgångspunkten är, att det är i varje enhet som utveckling sker och som 

värde för barn, elever och brukare skapas.  

2 Nämndens uppdrag  

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 

Skollagen. Dessutom har nämnden att förhålla sig till andra lagar som t.ex. 

Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen och Bibliotekslagen. 

De skolformer som nämnden ansvarar för är förskola, grundskola inkl. 

förskoleklass och fritidshem, gymnasieskola samt grund- och 

gymnasiesärskola. Övriga ansvarsområden är biblioteksverksamhet och 

kulturenhet. 

I plattformen för styrning och ledning beskrivs nämndens uppdrag i två 

punkter: 

1. Varje enhet och förvaltningen i sin helhet är välskött 

2. Varje enhet bedriver verksamhet så att varje barn och elev når sin 

egna och de nationella målen enligt läroplanen samt är trygg och trivs 

under hela sin skoltid 

                                                      
1
 Dnr BKU 2016/43 
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3 Nuläges- och omvärldsanalys 

Under 2017 var det stora förändringar i BKU-förvaltningens ledning. 

Bakgrunden var den organisation som startade höstterminen 2016, som inte 

fungerade som tänkt. Det beslutades att fler skolledare skulle anställas och 

en ny förvaltningschef rekryterades också. Under en period leddes BKU-

förvaltningen av en temporär förvaltningsledning. 

Vid höstterminens start 2017 fanns skolledare på alla positioner i alla 

skolformer, varav sex personer var nyrekryterade alt. hade bytt uppdrag. Den 

nya förvaltningschefen tillträdde i september. 

Arbetetet med det systematiska kvalitetsarbetet har haft en central roll både 

på förvaltning och ute på enheterna. Redan under vårterminen påbörjades en 

utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, där enklare och effektivare 

sätt för uppföljning togs fram. 

Med nämndens plattform för styrning och ledning som grund, fortsätter nu  

förvaltningens och enheternas arbete mot välskötta enheter och högre 

måluppfyllelse. Det konsultstöd som nämnd och förvaltning nyttjar 

avvecklas i samband med årsskiftet. Ledningen av  etableringen ute på 

enheterna tas över av förvaltningen. 

Antalet nyanlända har stabiliserats och också börjat minska, då flera av 

Migrationsverkets boenden har stängt. Detta innebär stora svårigheter att 

planera och förutse hur verksamheten ska organiseras. Utvecklingen och 

förändringarna följs upp kontinuerligt och anpassningar genomförs i den takt 

som är möjlig. 

I samband med den stora asyltillströmningen tillskapades stora ekonomiska 

tillskott från staten. När dessa inte längre finns, skapar det stora utmaningar 

att möta de nyanländas behov med betydligt mindre resurser. 

Behovet av förskoleplatser har ökat och vid årsskiftet  17/18 finns inte 

tillräckligt med platser för att möta köbehovet. Förslag på lösningar är under 

bearbetning.



Kramfors kommun 
Datum 

2017-12-06 

 

      

      

 

Sida 

4(7) 

 

Barn-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2018 

4 Nämndens mål 

 Nöjda medborgare och kunder 4.1

Utvecklade samverkansformer/forum med barn, elever, vårdnadshavare, 
medborgare 

Indikator Mål 2018 Resultat 2018 Mål 2019 

Mottagningsprocessen 
Fokus på 
introduktion och 
övergångar i alla 
skolformer 

Nöjda 
barn/elever och 
vårdnadshavare 

Nöjdheten 
ökar 

Undervisningsprocessen 
Fokus på 
utvecklingssamtalet 

Nöjda 
barn/elever och 
vårdnadshavare 

Nöjdheten 
ökar 

 

4.2  God kvalitet  

Varje barn/elev har rätt att utvecklas varje dag.  

Kreativitet, entreprenörskap och värdeskapande lärande stimuleras 

Indikator Mål 2018 Resultat 2018 Mål 2019 

Når målen i 
alla ämnen – 
Meritvärden 
 
 

Ökar Jfr 16/17 - 211p 
 
 
 
 

Ökat - Högst i länet 

 
 

Ökar 
 
 
 

Trygghet, 
trivsel, 
arbetsro 

Framtagande av Plan 
för allas lika rättigheter 
och möjligheter 
DO:s sju 
diskrimineringsgrunder 
 
TTA ökar - enkät 

Aktivt arbete både på 
förv. och enhetsnivå 
 
Ökat 

 
 
 
 
 
 
Ökar 

Kreativitet, 
nyfikenhet 
och 
motivation 

Lusten att lära ska öka 
- enkät 

Ökat Ökar  

Digital 
kompetens 
 

Kartläggning (LIKA) 
Framtagande av 
utrustningsstandard 

Digitaliseringsstrategi Ökad 
källkritisk 
förmåga 
(barn/elever) 

 

 Attraktiv arbetsgivare 4.3

Medarbetare som trivs och har tydligt fokus på uppdraget 

Indikator Mål 2018 Resultat 2018 Mål 2019 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Regelbundna APT 
Särskilt fokus på 
jämställdhetsfrågor 
 
 

Alla har 
dokumenterade 
APT med 
jämställdhet på 
dagordningen 

Regelbundna APT 
Särskilt fokus på 
hållbarhetsfrågor 
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 God ekonomisk hushållning 4.4

En välskött enhet som  

1. är organisatoriskt välskött  

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

Indikator Mål 2018 Resultat 2018 Mål 2019 

Hållbar 
organisation med 
ekonomi i balans 

Tydlig styrkedja 
Beslut fattas på rätt 
nivå 
Ökad kunskap i alla 
led om 
verksamhetens 
förutsättningar 

På väg mot 
nollbudget 
 
Förståelse för 
verksamhetens 
förutsättningar 

God organisation 
med nollresultat 

 

5 Planer 

 Jämställdhet 5.1

En övergripande plan på förvaltningsnivå tas fram under vårterminen 2018 

 Hållbarhet 5.2

En övergripande plan på förvaltningsnivå tas fram under vårterminen 2018 

 Kultur 5.3

Beslutades 6 december 2017 

 Den interna kontrollen 5.4

Nöjda medborgare och kunder - Introduktionen i förskolan, hur upplever 

barn och vårdnadshavare den första tiden i förskolan? 

God kvalitet - Meritvärden, nyanländas resultat 

Attraktiv arbetsgivare - Medarbetarsamtal 

God ekonomisk hushållning - Analysera resursfördelningssystemet 

6 Detaljbudget 

Område Nettobudget 201x (tkr) Nettobudget 201y (tkr) 
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7 Viktiga uppgifter 
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8 Investeringar 

 


