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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-18

Välfärdsnämndens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFNU § 296                  Dnr   VFN 2018/179

Yttrande över genomlysning av förskola/skola

Ärendebeskrivning
HRM Affärsutveckling har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en genomlysning 
av verksamhet och ekonomi inom Huvuduppdraget Lärande och familj. Genomlysningen har 
bearbetat fem områden, nämligen kostnadseffektivitet och verksamhetsuppföljning, ledarskap 
och organisation, kultur, delaktighet och arbetsformer, utvecklings- och framtidsfrågor samt 
förutsättningar för fristående verksamheter. Rapporten lyfter sedan fram tio prioriterade 
rekommendationer för det fortsatta förbättringsarbetet. Utöver dessa betonas tre områden 
som är kopplade till ekonomin. Här föreslår utredarna en översyn av fördelningssystemet, 
budgetuppföljningar med prognoser och åtgärder samt betydelsen av att varje rektor ska ha ett 
budgetansvar. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj 2018-10-10
Rapport från HRM Affärsutveckling avseende förskola/skola 2018-09-03

Beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att godkänna yttrandet med förslag till åtgärder gällande rapportens rekommendationer,

att återkoppling av genomförda åtgärder redovisas till Välfärdsnämnden senast 2019-06-30.

_____

Beslutet expedieras till:
VFN
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Yttrande över genomlysning av förskola/skola

Ärendebeskrivning
HRM Affärsutveckling har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en genomlysning 
av verksamhet och ekonomi inom Huvuduppdraget Lärande och familj. Genomlysningen har 
bearbetat fem områden, nämligen kostnadseffektivitet och verksamhetsuppföljning, ledarskap 
och organisation, kultur, delaktighet och arbetsformer, utvecklings- och framtidsfrågor samt 
förutsättningar för fristående verksamheter. Rapporten lyfter sedan fram tio prioriterade 
rekommendationer för det fortsatta förbättringsarbetet. Utöver dessa betonas tre områden 
som är kopplade till ekonomin. Här föreslår utredarna en översyn av fördelningssystemet, 
budgetuppföljningar med prognoser och åtgärder samt betydelsen av att varje rektor ska ha ett 
budgetansvar.

Under rubriken Utredning belyses och kommenteras rapportens tio rekommendationer.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj 2018-10-10
Rapport från HRM Affärsutveckling avseende förskola/skola 2018-09-03

Utredning
HRM har lyft fram tio prioriterade områden i sin rapport och de är utan rangordning:

1. Skapa fler arenor och tillfällen för hela styrkedjan att mötas och utvecklas på.
2. Utred modellen för (den socioekonomiska) resursfördelningen.
3. Skapa en starkare modell och struktur för verksamhetschefens ledningsgrupp.
4. Paketera arbetet med budget och ekonomi.
5. Tydliggör och skapa bättre förutsättningar för rektors och förskolechefs ansvar, uppdrag 

och pedagogiska ledarskap.
6. Fortsätt utveckla verksamhetschefens och skolledarnas budget- ekonomiarbete över hela 

året.
7. Se över hur och till vad arbetstiden används – bli mer effektfull.
8. Anta rekryteringsutmaningen – strategisk kompetensförsörjning.
9. Låt utvärdera de centrala verksamhetsstöden kontinuerligt.
10. Tydliggör kring fristående verksamheter i kommunen.
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Utredarna pekar på främst tre prioriterade rekommendationer som man anser sticker ut i 
rapporten, nämligen:

 Skapa fler arenor och tillfällen för hela styrkedjan att mötas och utvecklas på.
 Utred modellen för (den socioekonomiska) resursfördelningen.
 Tydliggör och skapa bättre förutsättningar för rektors och förskolechefs ansvar, 

uppdrag och pedagogiska ledarskap.

Kommentarer till genomlysningen och dess rekommendationer:
Alla verksamheter behöver genomlysas och analyseras med jämna mellanrum för att utvecklas. 
Oavsett vilka verksamheterna är, kan de alltid förbättra sig. Föreliggande rapport pekar på ett 
antal svagheter inom de omfattande verksamheterna förskola och skola i Ängelholms 
kommun. Utredarna har lyft fram ett antal rekommendationer för att verksamheterna ska 
kunna utvecklas vidare. Därför hänger flera av förslagen ihop och berör varandra. Det gäller 
inte minst rekommendationerna som är kopplade till ekonomiarbetet. 

Ekonomi (2,4 och 6)
Rapporten föreslår att resursfördelningssystemet utreds. Det har också visat sig att flera chefer 
i organisationen inte fullt ut förstår själva modellen. Det kan konstateras att den 
resursfördelningsmodell som används idag är under utredning. Det nuvarande systemet har 
använts under en tioårsperiod. I likhet med rapporten behöver de socioekonomiska 
aspekterna ses över. Verksamhetsområdet har därför tagit hjälp av ett externt företag för att se 
över nuvarande system och därmed belysa olika fördelningsprinciper. Det finns också flera 
referensgrupper kopplade till hela utredningsuppdraget. Ett nytt tydligt förslag till 
socioekonomisk resursmodell för skolan beräknas bli klar före årsskiftet. 

Det kan även konstateras att berörd ekonom träffar rektorerna regelbundet över året med 
fokus på personalkostnader och resursfördelning. Man arbetar utifrån en speciell 
uppföljningsmall som tas fram varje månad. Den 15:e varje månad görs en avstämning av antal 
barn i förskola och fritids samt elever i skolan. Justering sker utifrån faktiska antal i 
verksamheten och jämförs med det antal som var uppskattat i budgetetarbetet och som legat 
till grund för ramberäkningen. Ökar antalet får man tillskott i resursfördelningen och vid 
minskning sker det motsatta.

Det är fullt möjligt i enlighet med rekommendationerna att öka tydligheten i budgetarbetet. 
Förutom huvuduppdragets månadsuppföljningar med prognoser kan analysarbetet utvecklas 
och även behovet av åtgärder kan konkretiseras. Samtliga rektorer ska få ett mer uttalat 
budgetansvar än vad fallet är idag. I genomlysningen har utredarna upplevt att rektorernas 
ekonomiska ansvarstagande har varierat i områdena. De har också påtalat att begreppet 
områdeschef bör ses över.
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Arenor och uppdrag (1,3,5 och 7)
För att kommunicera både ekonomi och andra verksamhetsfrågor föreslår utredarna att det 
skapas fler arenor och mötestillfällen. De anser att hela styrkedjan med deltagare från nämnd 
till verksamhetens chefer borde generera träffar 1-2 gånger per år. Samtliga chefer under 
huvuduppdragets chef träffas emellertid minst fyra gånger per år utifrån en helhetssyn på 
verksamheten. Vid några tillfällen har nämndens ordförande deltagit. Dessa möten leder också 
till fördjupade relationer och ökad samhörighet inom huvuduppdraget. Förutom dessa 
sammankomster leder verksamhetschefen förskolemöten, grundskolemöten, övergripande 
verksamhetsmöten och har APT varje månad. Utöver dessa arenor sker årligen 
komptensutveckling för skolledare under fyra dagar. Det finns alltså många tillfällen där 
cheferna träffas. Däremot träffas välfärdsnämndens ledamöter och verksamhetscheferna 
endast när nämnden har sina sammanträden.

I detta sammanhang bör också rekommendationen om verksamhetschefens ledningsgrupp 
belysas. Utredarna anser att det bör skapas en starkare modell och struktur för gruppens 
arbete. De föreslår en översyn av ledningsgruppens uppdrag och arbete. Detta påpekande är 
viktigt och måste även ses utifrån hur verksamhetschefen arbetar med övriga grupper
Min bedömning är att verksamhetsområdet är så stort att just ledning och styrning måste 
prioriteras och här är ledningsgruppen ett av de viktigaste verktygen. Min bedömning är också 
att hela verksamhetsområdet förskola och skola behöver ses över utifrån ett lednings- och 
organisationsperspektiv. 

Under rekommendationen fem föreslås att det skapas bättre förutsättningar för chefernas 
ansvar, uppdrag och pedagogiska ledarskap och i rekommendation sju att se över hur och till 
vad ledarskap och arbetstid används.
I dag finns ett fokus på ansvar, uppdrag och pedagogiskt ledarskap under de olika möten som 
verksamhetschefen bedriver kontinuerligt tillsammans med sin förskoleutvecklare respektive 
grundskoleutvecklare. Här ges också utrymme för ett kollegialt lärande i olika sammanhang 
När det gäller hur ledarskapet tillämpas och tiden används är detta väldigt individuellt bland 
cheferna. För att skapa mer tid för pedagogiskt arbete behöver flera rektorer ha färre 
medarbetare. Idag har varje rektor mellan 40-50 medarbetare. Att anställa fler rektorer blir då 
en ekonomisk fråga.

Min bedömning är att dessa rekommendationer är pågående processer i organisationen. För 
att hinna med sina uppdrag och balansera arbetstiden görs ständiga prioriteringar av uppgifter, 
ibland med överföringav av ansvar till medarbetare och översyn av den egna agendan. Allt för 
att klara av det pedagogiska ledarskapet. 
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Övergripande (8,9 och 10)
När det gäller strategisk kompetensförsörjning är det precis som rapporten visar ett uppdrag 
för hela kommunen även om huvuduppdraget Lärande och familj måste ta sitt ansvar för 
helheten genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är en utmaning att få alla chefer och 
övriga medarbetare att vara goda företrädare för både sina verksamheter och sin kommun.
Detta arbete måste alla chefer inom Lärande och familj ta ansvar för.

Att utvärdera de centrala verksamhetsstöden i Stadshuset kontinuerligt behöver ske i ett 
koncernperspektiv och ligger ansvarsmässigt delvis utanför huvuduppdraget. Den tionde 
rekommendationen att tydliggöra kring fristående verksamhet kvarstår för politiskt 
ställningstagande. Här finns den interna utredningen om deras förutsättningar som 
genomfördes under maj 2018 som underlag. 

Sammanfattningsvis bör följande åtgärder i ett inledningsskede omedelbart påbörjas:
 Fullfölja arbetet med en ny resursfördelningsmodell
 Se över tydligheten i samtliga ekonomiprocesser inom huvuduppdraget med fokus på 

analyser, prognoser och åtgärder
 Inventera områdeschefens och rektors uppdrag och ansvar avseende ekonomi samt 

föreslå förändringar
 Utveckla ledningsinnehållet med inriktning på ekonomi vid träffar med 

huvuduppdragets chefer
Utreda verksamhetschefens ansvarsområden och behov av förändring gällande organisation, 
styrning och ledning samt föreslå åtgärder

Förslag till beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att godkänna yttrandet med förslag till åtgärder gällande rapportens rekommendationer,

att återkoppling av genomförda åtgärder redovisas till Välfärdsnämnden senast 2019-06-30.
_____

Claes Jarlvi
Tf Chef Lärande och familj

Beslutet expedieras till:
Lärande och familj
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Våra prioriterade rekommendationer 

Innan vi tittar in mer i detalj på frågeområden och frågeställningar har vi i uppdrag att också 
lyfta fram de (tio) mest prioriterade rekommendationerna för verksamheten förskola/skola. 
Detta utifrån de olika förslag till åtgärder – stora som små och mer eller mindre komplexa – 
som vi valt att lyfta fram under respektive frågeområde och frågeställningar. De är givetvis 
inte helt separerade från varandra utan tangerar och berör varandra. De är inte heller 
rangordnade samt mer eller mindre omfattande och komplexa att genomföra. Varje 
rekommendation grundar sig i beskrivningar på flera ställen i rapporten. 

Var och en av rekommendationerna med åtgärder, och än mer tillsammans, ser vi att dessa 
kommer att ge en mycket god effekt på en positiv utveckling, på förbättringar och förädling 
inom verksamheten förskola/skola – både på respektive enhet/förskola/skola, centralt samt i 
huvuduppdrag och gentemot politiken. 

Av de nedanstående prioriterade rekommendationer ser vi tre som sticker ut: 

 Skapa fler arenor och tillfällen för hela styrkedjan att mötas och utvecklas på 

 Utred modellen för (den socioekonomiska) resursfördelningen 

 Tydliggör och skapa bättre förutsättningar för rektors och förskolechefs ansvar, uppdrag 
och pedagogiska ledarskap 

Våra prioriterade rekommendationer: 

1. Skapa fler arenor och tillfällen för hela styrkedjan att mötas och utvecklas på 

2. Utred modellen för (den socioekonomiska) resursfördelningen 

3. Skapa en starkare modell och struktur för verksamhetschefens ledningsgrupp 

4. ”Paketera” arbetet med budget och ekonomi 

5. Tydliggör och skapa bättre förutsättningar för rektors och förskolechefs ansvar, uppdrag 
och pedagogiska ledarskap 

6. Fortsätt utveckla verksamhetschefens och skolledarnas budget- och ekonomiarbete över 
hela året 

7. Se över hur och till vad arbetstiden används – bli mer effektfull 

8. Anta rekryteringsutmaningen – strategisk kompetensförsörjning 

9. Låt utvärdera de centrala verksamhetsstöden kontinuerligt 

10. Tydliggör kring fristående verksamheter i kommunen 

1. Skapa fler arenor och tillfällen för hela styrkedjan att mötas och utvecklas på 

Skapa fler arenor och mötestillfällen i styrkedjan, med deltagare från Välfärdsnämnden 
(gärna även Kommunstyrelsen) och verksamheten (huvuduppdragschef, verksamhetschef, 
rektorer/förskolechefer), 1-2 gånger per år. Tillfällen där man redogör för och delar både 
utmaningar och framgångsrika aktivtiter inom verksamheten, på förskolor och skolor. Ett 
tillfälle skulle exv. kunna ligga när man lagt budget. Detta ser vi som både oerhört viktigt och 
uppskattat, tillfällen när högsta ledningen och politiken finns med och deltar med 
verksamheten. Där lärande och återkoppling sker, där cheferna blir sedda och där man ges 
”samma bild” om saker och ting. 

Dessa tillfällen och arenor skapar större och tätare gemenskap och vi-känsla genom att man 
möts från flera plan och upplever sig som del i en större familj – KASAM (känsla av 
samhörighet) – både inom verksamheten, huvuduppdraget och kommunen i stort. Här delar 
man med sig och lär, här skapas stolthet och glädje av att arbeta i Ängelholms kommun. Allt 
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detta är givetvis också en viktig del i den arbetsmiljö som ledare och medarbetare befinner sig 
i. 

Med styrkedjan ser vi här framför allt rektorer, förskolechefer, verksamhetschef, 
huvuduppdragschef, politiker (Välfärdsnämnden men också Kommunstyrelsen) samt de 
fackliga parterna. Även pedagoger/medarbetare bör kunna delta vid vissa tillfällen. 

Dessa tillfällen kommer att ge en mängd goda tillskott som att skapa: 

 bättre kunskaper och förståelse för och om varandra och varandras uppdrag 

 bättre relationer 

 större tillit, förtroende, engagemang och motivation 

 en tydligare vi-känsla 

 känslan av sammanhang för alla parter 

Ägare: huvuduppdragschef 

Mer finns att läsa i rapporten bl.a. på sid: 43, 48, 59 

2. Utred modellen för (den socioekonomiska) resursfördelningen 

Resursfördelningen är som vi ser det idag svårgenomtränglig, det gäller både ”skolpeng” och 
den socioekonomiska resursfördelningen. Här behöver ett arbete göras, en översyn 
genomföras, för att modellen i sig ska bli mer begriplig. När det finns en 
resursfördelningsmodell som alla chefer i organisationen förstår behöver de omfatta och 
”acceptera” den. De måste sedan i sin tur kunna kommunicera och redogöra densamma med 
sina anställda, fackliga etc. Det måste vara självklart för varje chef varför och hur 
resursfördelningsmodellen ser ut som den gör och varför man får sin peng. 

Att med start under 2018 transparent och tillsammans på nytt se över en långsiktigt hållbar 
modell för utformningen av resursfördelning till förskolor och skolor, baserat på bl.a. 
skillnader i barn-/elevgruppernas socioekonomiska sammansättning, pojkar/flickor etc. 
Tillsammans bör man arbeta fram en strategisk och medveten resursfördelning som landar 
väl i Ängelholms kommun. Vikten av att huvudmän behöver bli bättre på att fördela 
resurserna efter behov, att uppväga skillnader i elevers olika förutsättningar med kraftfulla 
åtgärder på huvudmannanivå för att säkerställa en likvärdig utbildning, pudelns kärna. Man 
behöver också förbättra uppföljning och utvärdering av resursfördelningssystemet och ta 
stort ansvar för att de skolor och de elever som behöver mest stöd får det. Kommunens 
resursfördelning till skolan är ett medel för att nå målet att alla elever ska få tillgång till en 
likvärdig utbildning av god kvalitet. Det betyder att resursfördelningen ska vara anpassad till 
elevers olika behov och förutsättningar. 

I det mer konkreta arbetet i kommunen, med att utforma en (socioekonomisk) 
resursfördelningsmodell, behöver flera parter/tjänstepersoner ingå, som 
huvuduppdragschef, verksamhetschef, rektorer, förskolechefer, elevhälsan, 
ekonom/controller, även fackliga parter. Beslut fattas sedan av politiken. 

Ägare: Välfärdsnämnden via huvuduppdragschef och i nära samverkan med verksamhetschef 

Mer finns att läsa i rapporten bl.a. på sid: 17, 26-29, 33, 36, 42, 78, 89, 106 

3. Skapa en starkare modell och struktur för verksamhetschefens 
ledningsgrupp 

Verksamhetschefens ledningsgrupp, med rektorer och förskolechefer, ser vi som den avgjort 
viktigaste ledningsgruppen för styrning och ledning inom verksamheten förskola/skola. Vi 
vet att denna grupp redan idag möts och arbetar kontinuerligt med olika frågor, från 
utveckling till ekonomi, men ser att struktur och modell för gruppen behöver stärkas. Detta 
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kan ske på flera sätt men en tydlig uppdragsbeskrivning för arbetet, några mål och mått, 
uppföljning, utvärdering, analys och förbättring. I denna grupp kommer både rektor och 
förskolechef, men också verksamhetschefen att kunna stärkas och växa – allt med fokus på 
elevernas bästa utbildning och en verksamhet med budget i balans. 

Inom ramen för ledningsgruppens arbete finns flera uppgifter att hantera varav några är: 

 Att först tydliggöra vad ledningsgruppen ska arbeta med och varför?! Vilka effekter  och 
mål vill man nå och varför? 

 En årlig, tydlig och planerad struktur på budget- och ekonomifrågor, med samverkan i 
gruppen. 

 Gemensamma analyser av verksamhetens progress inom olika områden. 

 Arbete med och prioritering av utvecklings- och framtidsfrågor 

Ägare: verksamhetschef 

Mer finns att läsa i rapporten bl.a. på sid: 16, 19, 37 40-45, 52, 54, 103 

4. ”Paketera” arbetet med budget och ekonomi 

Tillsammans med ekonom, controller och HR, även kommunens chefsekonom eller 
motsvarande deltar, bör en mindre arbetsgrupp ur verksamhetschefens ledningsgrupp skapa 
ett slags ”paketering” – en tydligt strukturerad guide (”instruktion”) – för 
verksamhetens/enheternas budget- och ekonomiarbete, kopplat till verksamhetens 
utveckling och mål. Denna kan i sig också innehålla formen av en handlingsplan som bottnar 
i dagens ekonomistyrning och med en klar koppling till ”Ratten”. 

Den ska fungera som ett fullgott stöd i bugdet- och ekonomiarbetet, för både erfaren som 
oerfaren enhetschef. 

Uppdateras varje år. 

Ägare: verksamhetschef 

Mer finns att läsa i rapporten bl.a. på sid: 41 

5. Tydliggör och skapa bättre förutsättningar för rektors och förskolechefs 
ansvar, uppdrag och pedagogiska ledarskap 

Framgångsrika skolkommuner har ”goda ledare” på alla nivåer. På rektors- och 
förskolechefsnivå präglas detta av chefer som tar och vill ta ett stort pedagogiskt ledarskap, 
som fokuserar på både läroplansuppdrag och kommunuppdrag. Överlag måste dessa ges 
tydligare och mer långsiktigt hållbara förutsättningar för sin budget och ekonomi och de 
resursfördelningsmodeller som råder. På så vis kan de också, utöver att ansvara för resurser 
och ekonomi, ta ett större pedagogiskt ledarskap och fokusera allt mer på själva 
läroplansuppdragen. 

Utmärkande är också ett dynamiskt samarbete och kollegialt lärande i chefsgruppen och att 
rektorer/förskolechefer involveras i och tar ett gemensamt ansvar för helheten när det gäller 
lärandeverksamheten i kommunen. Här krävs att man ser över hur rektor och förskolechef 
kan ges mer tid för det pedagogiska ledarskapet. Detta kan bl.a. ske genom att: 

 Man ser över antalet direkt underställda. 

 Man granskar och observerar vad och hur tiden idag används till (se rekommendation 7). 

”Områdesrektor” 
Här vill vi också trycka på att rollen ”områdesrektor” behöver ses över, så att varje enhet har 
en (1) rektor med både pedagogiskt, personal-, budgetansvar samt arbetsmiljöansvar. Det ska 
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vara tydligt att varje enhetschef/rektor/förskolechef också är ekonomiskt och 
budgetansvarig. 

Ägare: verksamhetschef 

Mer finns att läsa i rapporten bl.a. på sid: 40, 50, 89-90 

6. Fortsätt utveckla verksamhetschefens och skolledarnas budget- och 
ekonomiarbete över hela året 

(angränsar till rekommendation nr 4) 

Budget- och ekonomiarbetet har under framför allt 2018 fått stort fokus, inte minst i 
verksamhetschefens ledningsgrupp. Vi ser att detta arbete i stort kan förädlas än mer, genom 
hela processen från budgetstart till årsbokslut. Därtill att man tar stort stöd i varandra, inte 
minst som ”kritiska ögon”. Det vi också ser här att verksamheten tar stöd och hjälp i de 
erfarna funktioner som arbetar centralt med ekonomi. 

Vi ser det som helt avgörande med konsekventa, strukturerade och månatliga uppföljningar 
för alla (ekonomiskt ansvariga) chefer, både för de som har en budget i balans och de som 
inte har det. Prognoser, med utvecklade analyser och åtgärder lämnas in, där chefen 
beskriver hur man planerar och agerar för att hålla budget/komma i balans. Dessa ska 
lämnas in till närmaste chef (rektor/förskolechef till verksamhetschef etc), vilken samlar in 
och skapar en aggregerad sammanställning. Djupanalyser och åtgärder sker. 
Verksamhetsekonom finns med i processen, även HR vid behov. Verksamhetschefen har i sin 
tur täta kontakter med huvuduppdragschefen. 

Kommunikationen med underordnade är avgörande, där man pratar med varandra om både 
budget, ekonomi och verksamhetens utveckling (verksamhetschef, rektor/förskolechef, 
anställda på förskolor/skolor). 

Arbetet i sig är också betjänt av att ha kolleger som ”kritiska vänner”, även erfarna och 
kompetenta skolledarkolleger bör finnas med. Dessa i sin tur ser vi på något vis bör kunna 
arvoderas i uppdrag exv. som mentorer. 

Nyanställda skolledare ska här ges ett utomordentligt stöd i arbetet med enhetens utveckling 
och ekonomi. Redan i intervjuerna ska frågan om budgetansvaret läggas på rätt nivå, dvs. 
vikten av en budget i balans, ekonomin som medel etc. 

Cheferna behöver få en budget i mycket god tid inför budgetåret. När en termin väl är 
påbörjad kan man inte göra särskilt mycket som ger stor effekt. För effekter på vårterminen 
behöver budget vara utdelad i mycket god tid. 

Se över möjligheten att ta med sig över- respektive underskott (exv. Stockholms stad, 5 % av 
budgeten får tas med, bygger i och för sig på en god ekonomi i grunden, kan vara klokt om 
enheten har en större satsning på gång). 

Ägare: verksamhetschef 

Mer finns att läsa i rapporten bl.a. på sid: 20, 33, 41, 51 

7. Se över hur och till vad ledarskap och arbetstid används – bli mer effektfull 

Vi hör och ser att flera roller, ledare, skulle vinna på att se över sin tid, sina aktiviteter och 
innehållet i desamma. Det gäller både rektor och förskolechefer, men också verksamhetschef 
och de centrala stödfunktionerna samt givetvis de anställda på skolor och förskolor. 
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I all enkelhet kan enklare former av ”tidsstudier”, ”kollega-observationer” och/eller filmning 
genomföras för att lära och förbättra, med kontinuitet över tid. Hur använder jag mitt 
ledarskap, egentligen? Vart går min tid och varför? På vad ska min tid läggas och varför? 
Den här formen av aktiviteter ger möjlighet att skapa mer effektfull tid och ett ledarskap som 
bottnar i verksamhetens faktiska behov. Att göra rätt saker rätt. 

För en ledares tidsstruktur bör gälla: 

 Daglig planering, uppföljning, förbättring 

 Långsiktig planering och uppföljning 

 Samordning över olika enheter/verksamheter/områden 

 Verksamhetsuppföljning 

 Egen inplanerad tid för inläsning, ekonomi, administration, planering etc 

”Chefer gör inte alltid vad de ska göra, vad de vill göra, eller ens vad de tror att de gör.” 
(Simon Elvnäs). 

Ägare: verksamhetschef 

Mer finns att läsa i rapporten bl.a. på sid: 37, 39 

8. Anta rekryteringsutmaningen – strategisk kompetensförsörjning 

Detta är givetvis ett uppdrag för hela kommunen men verksamheten förskola/skola kan göra 
sin del – både i samverkan med övriga kommunen som inom sin egen verksamhet/enhet. 
Som skolkommun betraktat är Ängelholm fortsatt en intressant kommun för ”skolfolk” och 
har en stor andel behöriga och högskoleutbildade medarbetare. Detta innebär dock inte att 
man kan slå sig till ro. 

Det är en synnerligen komplex och ekonomisk nöt att knäcka att säkra en långsiktigt hållbar 
kompetensförsörjning inom förskola och skola. En tydlig och långsiktig strategi krävs, 
kombinerat med både många och långsiktigt hållbara lösningar som säkerställande av en god 
arbetsmiljö och ett gott ledarskap – en attraktiv och utmanande kommun. Att nyrekrytera är 
dyrt, men även svårt eftersom ingen vill arbeta i bristfällig arbetsmiljö. Vill vi behålla och 
även locka fler till bl.a. förskola/skola behöver vi skapa friska och attraktiva arbetsmiljöer. 

I dessa frågor handlar det mycket om att nu och framöver kunna stoltsera som en ytterst 
attraktiv arbetsgivare: att kunna rekrytera, utveckla och inte minst behålla kompetenta, 
erfarna och välutbildade medarbetare och chefer inom förskola och skola – att arbeta utifrån 
en långsiktigt hållbar strategi för dessa frågor. Och det finns en utmaning i detta, kopplat till 
en ekonomi som därtill för närvarande går ”knackigt” inom verksamheten och 
huvuduppdraget Lärande och Familj. Därtill utmaningen att kunna möta och ge varje barn 
och elev det de behöver. 

Generellt kan rekryteringsbehoven i sig minskas bl.a. med hjälp av strategier som: 
Fler medarbetare inom förskola/skola arbetar mer, exv.: 

 Fler medarbetare inom förskola/skola arbetar mer, exv. från deltid till heltid. Här vet vi 
att kommunen i stort låter heltid blir norm från 2019, detta som ett sätt att skapa 
möjlighet för fler att arbeta inom bl.a. förskola/skola. 

 Nyanlända och andra grupper ges ökade möjligheter att arbeta inom förskola/skola. 

 Ett förlängt arbetsliv för fler medarbetare än idag. 

 En ökad användning av teknikens och digitaliseringens möjligheter där så är möjligt. 

 Därutöver ett konsekvent arbete med att skapa en attraktiv skolkommun, stärka 
arbetsgivarvarumärket förskola/skola, även för fristående verkasamheter, som gör att fler 
medarbetare vill ta sig till Ängelholms kommun. 
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Ägare: verksamhetschef 

Mer finns att läsa i rapporten bl.a. på sid: 64-65 

9. Låt utvärdera de centrala verksamhetsstöden kontinuerligt, för ständiga 
förbättringar 

I intervjuerna får höra vi en del om ett verksamhetsstöd som i flera delar fungerar bra och 
levererar det stöd som enheterna behöver, men också om stöd som emellanåt är för långt 
bort från verksamheten (förskolor och skolor). Stödfunktionerna i stadshuset ska stödja 
enhetscheferna och verksamheten lokalt, d.v.s. huvudprocesserna. Det är värt att fundera 
över att kontinuerligt låta utvärdera stöden/stödprocesserna, för ständig förbättring. 

För att ständigt bli bättre i sin funktion och roll är ”förbättringshjulet” att se som standard. 
Låt följa upp och utvärdera de administrativa funktioner som arbetar nära skolledarna, för 
ständiga förbättringar. Det kan ske på ett sätt som inte tar för mycket tid och kraft, men 
behöver sker minst vartannat år. 

Ägare: verksamhetschef 

Mer finns att läsa i rapporten bl.a. på sid: 24 

10. Tydliggör kring fristående verksamheter i kommunen 

Kring fristående verksamheter, ser vi framför allt att de givetvis ska behandlas likvärdigt 
(resurser) med egenregin samt att politiken visar på sin viljeinriktning med fristående 
verksamhet. 

I maj genomfördes en intern utredning kring fristående verksamheter i kommunen, vilken 
angav ett nuläge och börläge. 

 För att se fler fristående verksamheter, en ökad ”mångfald”, skulle kommunen bl.a. 
behöva: 

 Utreda och se över förutsättningarna för att etablera och driva fristående verksamheter. 
Den genomförda interna utredningen (maj 2018) är ett viktigt led i detta arbete. 

 Utreda och se över modellen för ersättning, ”skolpeng” och fördelningsmodell, även till de 
fristående verksamheterna. Detta gäller framför allt förskola, fritidshem och grundskola 
ligger. 

 Aktivera kanaler för information och ”marknadsföring” kring fristående verksamheter i 
Ängelholms kommun. 

Ägare: Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen, som beslutar att genomföra översyner vilka 
lämpligen görs med start under vintern 2018. Det operativa arbetet genomförs därefter under 
ledning av Huvuduppdragschefen för ”Lärande och Familj”. 

Mer finns att läsa i rapporten bl.a. på sid: 76, 78, 80-81 
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1. Inledning – uppdraget 

I Ängelholms kommun är förskola och skola en av de mest omfattande och komplexa 
verksamheter som faller inom kommunens ansvar, som huvudman. Dess mångfacettering 
kommer ur själva uppdragets ”tyngd”: att utifrån varje enskilt barns och elevs förutsättningar 
stödja var och en av dem i deras arbete att nå de nationellt uppsatta målen – kunskapsmål som 
sociala mål, därtill kommunens uppsatta mål. Förskola och skola påverkas också i hög grad av 
flera utanförliggande faktorer: politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och andra fenomen och 
trender som påverkar inte minst förutsättningarna för verksamheten. Trycket och kraven på 
framför allt skolan är också stort jämfört med andra verksamheter. Internt från politiker, 
tjänstemän, chefer, medarbetare och elever, men också externt från staten, vårdnadshavare, 
medborgare och media. Komplexiteten kommer sig också av att skolan, som näst intill ingen 
annan verksamhet, har ett uppdrag som sträcker sig över årtionden: de barn och elever som 
började grundskolan hösten 2017 kommer ut i arbetslivet tidigast tolv år senare och ska sedan 
vara yrkesverksamma fram till 2075 eller senare. Detta ger perspektiv på skolans stora, 
långsiktiga och komplexa uppdrag. 

Politiskt är det i kommunen Välfärdsnämnden, via Kommunfullmäktige, som har ansvaret inom 
hela utbildningsområdet och även flera delar av socialtjänsten. Välfärdsnämnden har också ett 
utskott för myndighetsutövning inom sitt verksamhetsområde. 

Utbildningsområdet leds av en huvuduppdragschef, chefen för Lärande och Familj, där Lärande 
bland annat rymmer förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

Förskola och grundskola i sin tur leds av en verksamhetschef och består bl.a. av 11 
rektorsområden (våren 2018). Det är detta verksamhetsområde som är i fokus i denna 
genomlysning. 

Grundskoleverksamheten i Ängelholms kommun har sedan länge nationellt sett rankats högt, i 
den övre kvartilen, och även ekonomiskt har verksamheten som helhet presterat gott över tid. 
Under framför allt 2017 förändrades den ekonomiska bilden i annan riktning och ett, för en del 
något oväntat och betydligt större, underskott för verksamheten blev en realitet. Detta dock 
ännu utan att vara en trend. Verksamheten har sedan hösten 2017 agerat aktivt på detta och gör 
även så under 2018. 

Detta uppdrag har sitt fokus i att ta ställning till och besvara ett 30-tal frågor inom ett antal 
breda områden, som berör verksamheten förskola och skola i kommunen. 
Genomlysningen har under våren 2018 (mars-maj) innehållit ett stort insamlings- och 
utredningsarbete, nulägesanalys samt en dialog med inblandade verksamheter och har 
genomförts i samverkan med huvuduppdragschef, verksamhetschef för förskola/skola, rektorer 
och förskolechefer. Även fler funktioner i stadshuset har outtröttligt stöttat med en mängd 
uppgifter och underlag. 

 

I denna rådgivande rapport ger utredaren främst svar på uppdragsgivarens frågeställningar. Ett 
nuläge anges också utifrån vad som framkommit i olika underlag, intervjuer och enkätsvar. En 
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del övriga gjorda iakttagelser lämnas också. Allt med ett yttersta syfte att stärka och förbättra 
verksamheten förskola och skola vad gäller bl.a. en ökad tydlighet, effektivitet och budget i 
balans för verksamheten. 

Genomlysningen har bearbetat nedan fem områden: 
1. Kostnadseffektivitet och verksamhetsuppföljning (11 frågeställningar) 
2. Ledarskap och organisation (6 frågeställningar) 
3. Kultur, delaktighet och arbetsformer (4 frågeställningar) 
4. Utvecklings- och framtidsfrågor (4 frågeställningar) 
5. Förutsättningar för fristående verksamheter inom förskola, skola och fritidshem (4 
frågeställningar) 

Materialet har i rapporten sammanställts och kommer att avrapporteras muntligt för 
Kommunstyrelsen och Välfärdsnämnden vid tillfälle. 

Att genomföra den här typen av genomlysning innebär att försöka lägga ett begripligt och 
synligt pussel av spridda pusselbitar. Det innebär att samla in, sammanställa och göra 
greppbart, för prioriterade och långsiktigt hållbara beslut, åtgärder och aktiviteter för 
Ängelholms kommuns utbildningsverksamhet, dess förskolor och skolor, dess rektorer, 
förskolechefer och medarbetare. Framför allt handlar det om att se vad detta pussel visar och 
berättar om framtida insatser och resultat, för en framgångsrik och attraktiv förskola, skola och 
utbildning – för varje barn, elev och medarbetare, varje dag. 
Vi redovisar här uppdraget i form av denna rådgivande rapport med förslag till åtgärder och den 
kan läsas per ”kapitel” eller som en helhet från ax till limpa. 

Begrepp som kultur, struktur och ledarskap är alltid viktiga utgångspunkter i vårt arbete med 
organisationer, då dessa till sitt innehåll och natur bildar basen för en framgångsrik och 
välmående sådan. Till dessa begrepp har vi kopplat de underlag vi fått ta del av från kommunen, 
de möten och samtal vi haft med personer och grupper samt till forskning och beprövade 
erfarenheter från oss själva, andra organisationer, skolkommuner, politiker, utbildningschefer 
och tjänstepersoner, rektorer och förskolechefer i Sverige. 

I mars 2018 tilldelades vi, HRM Affärsutveckling AB, uppdraget och tackar här Ängelholms 
kommun för förtroendet. Vi tackar också alla de som vi på olika sätt och sammanhang fått 
möjligheten att möta och samtala med. Det är med stort intresse och ödmjukhet vi närmat oss 
och genomfört denna omfattande genomlysning. Vi är klart medvetna om att det inte bara finns 
ett svar och en sanning i ett sådant här arbete – inte heller någon quick fix – utan denna rapport 
ska visa det som vi kunnat höra, läsa och se, förstå och analysera, för att på sikt bl.a. leda till en 
ökad tydlighet, effektivitet och budget i balans för de kommunala verksamheterna förskola och 
grundskola i Ängelholms kommun. 

Utifrån de kompetenta professioner vi mött i kommunen är vi övertygade om en fortsatt positiv 
men också förbättrad utvecklingsresa, för hela utbildningsverksamheten, förskola och skola, 
med varje barn och elev i fokus och där ledordet ”tillsammans” – koncernen – lyser starkt, 
genom hela styrkedjan och organisationen. 
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2. Sammanfattning 

Ängelholms kommuns förskolor och grundskor har, totalt sett inom verksamheten, under lång 
tid presterat gott inom flertalet områden, även nationellt sett. Ekonomiskt har verksamheten 
sammantaget haft goda resultat, men under 2017 har framför allt den ekonomiska bilden 
förändrats i mer negativ riktning, detta dock ännu utan att ha blivit en trend. Verksamheten 
behöver dock agera på dessa rörelser, på kort som lång sikt, och har så gjort. 

Denna genomlysning, med dess rådgivande rapport, är bl.a. sprungen ur dessa händelser och 
kommer att beröra några kritiska utvecklings- och förbättringsområden som uppdragsgivaren 
önskar besvarade, via ett antal definierade områden och frågeställningar. 

I vår genomlysning har vi valt metoder för att skapa engagemang och delaktighet, i form av en 
insamlingsfas via olika underlag och dokumentation, intervjuer och enkät, men också via samtal 
och annan kommunikation. Vi har sammanställt och analyserat det vi hört, läst och sett. 

Verksamheten förskola och skola är fortfarande stark, nationellt sett, när det gäller 
kunskapsresultat och avviker inte allt för mycket kring kostnadseffektiviteten. Man omges också 
av flera kompetenta och starka ledare som både vill och kan agera klokt, även tillsammans. Mer 
internt i kommunen kan vi uppleva en känsla av att verksamheten förskola/skola inte riktigt har 
den tillit och det förtroende man önskar i alla led. Å andra sidan verkar man – verksamhet, 
förskolor och skolor – inte heller ha tagit det ansvaret och kontrollen själv, ännu. Men något 
positivt är definitivt på gång inom verksamheten, inte minst en allt större grad av kollegialt 
lärande mellan ledarna. 

De områden som uppdragsgivaren velat fokusera på och genomlysa är följande: 

 Kostnadseffektivitet och verksamhetsuppföljning 

 Ledarskap och organisation 

 Kultur, delaktighet och arbetsformer 

 Utvecklings- och framtidsfrågor 

 Förutsättningar för fristående verksamheter inom förskola, skola och fritidshem 

Vi har lagt största fokus på dessa områden, med dess frågeställningar, fördjupat oss i desamma 
samt lämnat våra förslag till åtgärder. Åtgärder för förändring (störst utmaning, gör om, gör 
”rätt”), förbättring (förbättra det som är gott och fungerar) och/eller förädling/förstärkning 
(slipa ytterligare på det goda). 

Några övergripande reflektioner i utredningsarbetet har varit: 
Kring ekonomi och ledarskap upplever vi att det hos flera saknas en full förståelse kring hur 
medel tilldelas (”skolpeng”, resursfördelning). Flera av de vi möter menar på att det är svårt att 
förstå sig på hur medel ges, hur man får sin ”peng” till enheterna. Det här är avgörande i 
ledningsarbetet, att veta hur mycket medel man får och varför. 
Ledarna, gärna fler, måste ha en god insikt i och en hög medvetenhet om de ekonomiska 
förutsättningar som råder och om hur man når dithän att i vardagen arbeta kostnadseffektivt: 
”Hur kan vi använda de medel vi har, än bättre?!” 
Den centrala verksamheten kan också emellanåt behöva kliva in och aktivt stötta där budget i 
balans inte råder. 
Både resursfördelningssystem och den ekonomiska styrningen måste ha tydliga spelregler som 
är både begripliga, accepterade och hållbara över tid. 

Kring ledarskapet är ansvarsfrågan klart viktigast. Verksamhetschef, förskolechef, rektor m.fl. 
måste känna att ”det beror på mig!”. En förskolechef/rektor som ser sig som den enskilt 
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viktigaste faktorn för om verksamheten ska lyckas eller inte kommer att klara uppdraget, om 
ansvaret tas fullt ut. 

Täta systematiska uppföljningar med prognoser, och krav på åtgärder, kring ekonomi och 
verksamhetens utveckling, internt på enheten som med verksamhetschef, ser vi också som 
mycket viktigt. Vart vill vi? Vart ska vi? Vilka resurser krävs? Hur används våra resurser? Vilka 
effekter kan ses? Risker och avvikelser i arbetet? Åtgärdsförslag? Prognoser? 
Varje ledare måste kunna beskriva vad denne vill åstadkomma med enhetens resurser samt 
redovisa hur det gick när man gjorde som man gjorde (resultat och effekter). 

En annan del vi vill lyfta fram berör tydligheten i strukturen av organisationen. Det främsta 
exemplet är områdesrektorns roll och ansvar, som vi hör inte är självklart. 

Ord som ofta dyker upp i både intervjuer och i enkät är och som vi ser som en önskan hos 
respondenterna är: ”skapa en helhet av förvaltning och kommunen”, ”KASAM” (känsla av 
sammanhang), ”lojalitet”, ”tillsammans”, ”Vi-känsla!”. 

Om vi ska lyfta fram tre delar kring ”ekonomin” vi ser som viktiga att (fortsätta) hantera i närtid 
är det dessa: 

 Genomför en översyn av fördelningssystemet, där flera är delaktiga i arbetet och systemet 
blir begripligt för alla. Alla måste från start få en ”rimlig” budget där man ska kunna landa i 
en budget i balans. Det handlar om tilltro till systemet. 

 Månatliga budgetuppföljningar med prognoser och planerade åtgärder för att komma i 
balans. Följs upp på verksamhetschefsnivå som också ger stöd och driver på. 

 Vi anser att varje rektor ska ha ett budgetansvar, vilket innebär att systemet med 
områdesrektor behöver ses över. 

I övrigt har vi enligt uppdrag lyft fram följande tio prioriterade rekommendationer i det 
fortsatta förbättringsarbetet: 

1. Skapa fler arenor och tillfällen för hela styrkedjan att mötas och utvecklas på 

2. Utred modellen för (den socioekonomiska) resursfördelningen 

3. Skapa en starkare modell och struktur för verksamhetschefens ledningsgrupp 

4. ”Paketera” arbetet med budget och ekonomi 

5. Tydliggör och skapa bättre förutsättningar för rektors och förskolechefs ansvar, uppdrag och 

pedagogiska ledarskap 

6. Fortsätt utveckla verksamhetschefens och skolledarnas budget- och ekonomiarbete över hela 

året 

7. Se över hur och till vad arbetstiden används – bli mer effektfull 

8. Anta rekryteringsutmaningen – strategisk kompetensförsörjning 

9. Låt utvärdera de centrala verksamhetsstöden kontinuerligt 

10. Tydliggör kring fristående verksamheter i kommunen 

Kring den del som utredaren fokuserat på – de fem områdena med dess frågeställningar – 
behöver också nämnas att det fortsatta förbättringsarbetet behöver sätta en plan för vilka 
områden som man ska prioritera och fokusera på. Detta för att ”perspektivträngsel” inte ska 
uppstå mer än nödvändigt framöver. 
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Vi ser ljust på att Ängelholms verksamhet förskola/skola och kommunen i stort tillsammans 
kommer att landa mycket väl i en framgångsrik förskola och skola även framöver. Här finns 
både erfaren kompetens, vilja, lojalitet och mod till detta, men arbetet måste än mer ske 
tillsammans, i armkrok, både över gränserna internt i olika led, men också utanför kommunens 
gränser. 

Avslutningsvis lämnar vi över rapporten och det kommande viktiga förbättringsarbetet till 
beställaren kommundirektören, att i samklang med politiken, internt i verksamheten 
förskola/skola samt inom Lärande och Familj hantera ett strukturerat och planerat 
förbättringsarbete vidare. 

3. Genomlysningens områden och frågeställningar 

Detta avsnitt är rapportens fokus där samtliga frågeområden och moment gås igenom.  

Genomlysningen av Ängelholms verksamhet förskola/skola har under mars-maj 2018 skett 
genom en inledande insamlingsfas bestående av olika slags dokumentation och underlag, 
intervjuer samt enkät. Därefter har materialet sammanställts, resultat tagits fram och 
analyserats samt avslutningsvis slutsatser dragits av nedanstående fem (5) ingående breda 
moment, uppsatta av uppdragsgivaren: 

 Kostnadseffektivitet och verksamhetsuppföljning (11 frågeställningar) 

 Ledarskap och organisation (6 frågeställningar) 

 Kultur, delaktighet och arbetsformer (4 frågeställningar) 

 Utvecklings- och framtidsfrågor (4 frågeställningar) 

 Förutsättningar för fristående verksamheter inom förskola, skola och fritidshem (4 
frågeställningar) 

Inom vart och ett av dessa fem områden har uppdragsgivaren ställt ett antal frågeställningar, 
vilka man önskar besvarade för att än bättre fortsätta utveckla och förbättra verksamheten 
förskola/skola. Utifrån det vi hört (bl.a. intervjuer) och läst (enkät och annan dokumentation), 
men också utifrån annan input (lärande exempel, SKL, kommuner, forskning) samt vår egen 
erfarenhet och kompetenser, försöker vi här besvara dessa. 

Varje fråga har vi valt att beskriva enligt strukturen: 

 Frågeställningen i sig. 

 En eventuell inledning samt svar på ställd fråga, med dragna slutsatser, utifrån insamlat 
materiel (underlag, intervjuer, enkät), vår kompetens, erfarenhet samt eventuell forskning. 

 Svaren har också, där så är möjligt, kompletterats med förslag på åtgärder – för förändring, 
förbättring alternativt förstärkning/förädling (arbetsprocess, tidsperiod, vinster, resurser, 
ansvarig ägare etc). 

 När det gäller ägarskap för åtgärdsförslagen anger vi en möjlig ägare, men där vet 
uppdragsgivaren alltid bäst var ansvaret ska ligga och/eller inom ramen för 
delegationsordningen. Vi anger oftast som standard (en) ”verksamhetschef” som ägare, då 
det är denna funktion och verksamhet som har genomlysts. 

Vi vill understryka att verksamheten förskola/skola redan idag, och även efter vår genomlysning 
(juni-augusti), arbetar aktivt och intensivt med olika förbättringar inom de områden denna 
genomlysning ska fånga. De flertalet olika åtgärder vi föreslår finns också i vissa delar redan i 
arbete inom organisationen. Det pågår således ett medvetet förbättringsarbete på lokala 
enheter, rektorsområden, inom verksamheten och huvuduppdraget. 
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De ingående frågorna är givetvis inte helt separat åtskilda från varandra utan hänger ihop, 
tangerar och går in i varandra i mångt och mycket, därav finns en del av våra försök till svar 
med under flera av frågorna. Vi anser också att det inte heller finns några enkla ”slutgiltiga svar” 
på alla frågor eller endast ett svar. 

Åtgärdsförslagen som läggs fram är många och det blir uppdragsgivaren kommundirektören 
som i första led, tillsammans med andra, prioriterar och fokuserar de åtgärder som kan bli 
aktuella att arbeta vidare med och över tid. Ett mycket viktigt och grannlaga arbete. Fokus på 
några för verksamheten viktiga områden och delar som start känns naturligt. Allt i nära 
samverkan exv. med Kommunstyrelsen, huvuduppdragschef, verksamhetschef, skolledare och 
verksamhetens stödresurser. För en del åtgärder är arbete redan påbörjat. 

Våra prioriterade rekommendationer 

Innan vi tittar in mer i detalj på frågeområden och frågeställningar har vi i uppdrag att också 
lyfta fram de (tio) mest prioriterade rekommendationerna för verksamheten förskola/skola. 
Detta utifrån de olika förslag till åtgärder – stora som små och mer eller mindre komplexa – 
som vi valt att lyfta fram under respektive frågeområde och frågeställningar. De är givetvis inte 
helt separerade från varandra utan tangerar och berör varandra. De är inte heller rangordnade 
samt mer eller mindre omfattande och komplexa att genomföra. Varje rekommendation 
grundar sig i beskrivningar på flera ställen i rapporten. 

Var och en av rekommendationerna med åtgärder, och än mer tillsammans, ser vi att dessa 
kommer att ge en mycket god effekt på en positiv utveckling, på förbättringar och förädling 
inom verksamheten förskola/skola – både på respektive enhet/förskola/skola, centralt samt i 
huvuduppdrag och gentemot politiken. 

Av de nedanstående prioriterade rekommendationer ser vi tre som sticker ut: 

 Skapa fler arenor och tillfällen för hela styrkedjan att mötas och utvecklas på 

 Utred modellen för (den socioekonomiska) resursfördelningen 

 Tydliggör och skapa bättre förutsättningar för rektors och förskolechefs ansvar, uppdrag och 
pedagogiska ledarskap 

Våra prioriterade rekommendationer: 

1. Skapa fler arenor och tillfällen för hela styrkedjan att mötas och utvecklas på 

2. Utred modellen för (den socioekonomiska) resursfördelningen 

3. Skapa en starkare modell och struktur för verksamhetschefens ledningsgrupp 

4. ”Paketera” arbetet med budget och ekonomi 

5. Tydliggör och skapa bättre förutsättningar för rektors och förskolechefs ansvar, uppdrag och 
pedagogiska ledarskap 

6. Fortsätt utveckla verksamhetschefens och skolledarnas budget- och ekonomiarbete över hela 
året 

7. Se över hur och till vad arbetstiden används – bli mer effektfull 

8. Anta rekryteringsutmaningen – strategisk kompetensförsörjning 

9. Låt utvärdera de centrala verksamhetsstöden kontinuerligt 

10. Tydliggör kring fristående verksamheter i kommunen 
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1. Skapa fler arenor och tillfällen för hela styrkedjan att mötas och utvecklas på 

Skapa fler arenor och mötestillfällen i styrkedjan, med deltagare från Välfärdsnämnden (gärna 
även Kommunstyrelsen) och verksamheten (huvuduppdragschef, verksamhetschef, 
rektorer/förskolechefer), 1-2 gånger per år. Tillfällen där man redogör för och delar både 
utmaningar och framgångsrika aktivtiter inom verksamheten, på förskolor och skolor. Ett 
tillfälle skulle exv. kunna ligga när man lagt budget. Detta ser vi som både oerhört viktigt och 
uppskattat, tillfällen när högsta ledningen och politiken finns med och deltar med 
verksamheten. Där lärande och återkoppling sker, där cheferna blir sedda och där man ges 
”samma bild” om saker och ting. 

Dessa tillfällen och arenor skapar större och tätare gemenskap och vi-känsla genom att man 
möts från flera plan och upplever sig som del i en större familj – KASAM (känsla av 
samhörighet) – både inom verksamheten, huvuduppdraget och kommunen i stort. Här delar 
man med sig och lär, här skapas stolthet och glädje av att arbeta i Ängelholms kommun. Allt 
detta är givetvis också en viktig del i den arbetsmiljö som ledare och medarbetare befinner sig i. 

Med styrkedjan ser vi här framför allt rektorer, förskolechefer, verksamhetschef, 
huvuduppdragschef, politiker (Välfärdsnämnden men också Kommunstyrelsen) samt de 
fackliga parterna. Även pedagoger/medarbetare bör kunna delta vid vissa tillfällen. 

Dessa tillfällen kommer att ge en mängd goda tillskott som att skapa: 

 bättre kunskaper och förståelse för och om varandra och varandras uppdrag 

 bättre relationer 

 större tillit, förtroende, engagemang och motivation 

 en tydligare vi-känsla 

 känslan av sammanhang för alla parter 

Ägare: huvuduppdragschef 

Mer finns att läsa i rapporten bl.a. på sid: 43, 48, 59 

2. Utred modellen för (den socioekonomiska) resursfördelningen 

Resursfördelningen är som vi ser det idag svårgenomtränglig, det gäller både ”skolpeng” och 
den socioekonomiska resursfördelningen. Här behöver ett arbete göras, en översyn genomföras, 
för att modellen i sig ska bli mer begriplig. När det finns en resursfördelningsmodell som alla 
chefer i organisationen förstår behöver de omfatta och ”acceptera” den. De måste sedan i sin tur 
kunna kommunicera och redogöra densamma med sina anställda, fackliga etc. Det måste vara 
självklart för varje chef varför och hur resursfördelningsmodellen ser ut som den gör och varför 
man får sin peng. 

Att med start under 2018 transparent och tillsammans på nytt se över en långsiktigt hållbar 
modell för utformningen av resursfördelning till förskolor och skolor, baserat på bl.a. skillnader 
i barn-/elevgruppernas socioekonomiska sammansättning, pojkar/flickor etc. Tillsammans bör 
man arbeta fram en strategisk och medveten resursfördelning som landar väl i Ängelholms 
kommun. Vikten av att huvudmän behöver bli bättre på att fördela resurserna efter behov, att 
uppväga skillnader i elevers olika förutsättningar med kraftfulla åtgärder på huvudmannanivå 
för att säkerställa en likvärdig utbildning, pudelns kärna. Man behöver också förbättra 
uppföljning och utvärdering av resursfördelningssystemet och ta stort ansvar för att de skolor 
och de elever som behöver mest stöd får det. Kommunens resursfördelning till skolan är ett 
medel för att nå målet att alla elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet. 
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Det betyder att resursfördelningen ska vara anpassad till elevers olika behov och 
förutsättningar. 

I det mer konkreta arbetet i kommunen, med att utforma en (socioekonomisk) 
resursfördelningsmodell, behöver flera parter/tjänstepersoner ingå, som huvuduppdragschef, 
verksamhetschef, rektorer, förskolechefer, elevhälsan, ekonom/controller, även fackliga parter. 
Beslut fattas sedan av politiken. 

Ägare: Välfärdsnämnden via huvuduppdragschef och i nära samverkan med verksamhetschef 

Mer finns att läsa i rapporten bl.a. på sid: 17, 26-29, 33, 36, 42, 78, 89, 106 

3. Skapa en starkare modell och struktur för verksamhetschefens ledningsgrupp 

Verksamhetschefens ledningsgrupp, med rektorer och förskolechefer, ser vi som den avgjort 
viktigaste ledningsgruppen för styrning och ledning inom verksamheten förskola/skola. Vi vet 
att denna grupp redan idag möts och arbetar kontinuerligt med olika frågor, från utveckling till 
ekonomi, men ser att struktur och modell för gruppen behöver stärkas. Detta kan ske på flera 
sätt men en tydlig uppdragsbeskrivning för arbetet, några mål och mått, uppföljning, 
utvärdering, analys och förbättring. I denna grupp kommer både rektor och förskolechef, men 
också verksamhetschefen att kunna stärkas och växa – allt med fokus på elevernas bästa 
utbildning och en verksamhet med budget i balans. 

Inom ramen för ledningsgruppens arbete finns flera uppgifter att hantera varav några är: 

 Att först tydliggöra vad ledningsgruppen ska arbeta med och varför?! Vilka effekter och mål 
vill man nå och varför? 

 En årlig, tydlig och planerad struktur på budget- och ekonomifrågor, med samverkan i 
gruppen. 

 Gemensamma analyser av verksamhetens progress inom olika områden. 

 Arbete med och prioritering av utvecklings- och framtidsfrågor 

Ägare: verksamhetschef 

Mer finns att läsa i rapporten bl.a. på sid: 16, 19, 37 40-45, 52, 54, 103 

4. ”Paketera” arbetet med budget och ekonomi 

Tillsammans med ekonom, controller och HR, även kommunens chefsekonom eller 
motsvarande deltar, bör en mindre arbetsgrupp ur verksamhetschefens ledningsgrupp skapa 
ett slags ”paketering” – en tydligt strukturerad guide (”instruktion”) – för 
verksamhetens/enheternas budget- och ekonomiarbete, kopplat till verksamhetens utveckling 
och mål. Denna kan i sig också innehålla formen av en handlingsplan som bottnar i dagens 
ekonomistyrning och med en klar koppling till ”Ratten”. 

Den ska fungera som ett fullgott stöd i budget- och ekonomiarbetet, för både erfaren som 
oerfaren enhetschef. 

Uppdateras varje år. 

Ägare: verksamhetschef 

Mer finns att läsa i rapporten bl.a. på sid: 41 
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5. Tydliggör och skapa bättre förutsättningar för rektors och förskolechefs ansvar, 
uppdrag och pedagogiska ledarskap 

Framgångsrika skolkommuner har ”goda ledare” på alla nivåer. På rektors- och 
förskolechefsnivå präglas detta av chefer som tar och vill ta ett stort pedagogiskt ledarskap, 
som fokuserar på både läroplansuppdrag och kommunuppdrag. Överlag måste dessa ges 
tydligare och mer långsiktigt hållbara förutsättningar för sin budget och ekonomi och de 
resursfördelningsmodeller som råder. På så vis kan de också, utöver att ansvara för resurser och 
ekonomi, ta ett större pedagogiskt ledarskap och fokusera allt mer på själva 
läroplansuppdragen. 

Utmärkande är också ett dynamiskt samarbete och kollegialt lärande i chefsgruppen och att 
rektorer/förskolechefer involveras i och tar ett gemensamt ansvar för helheten när det gäller 
lärandeverksamheten i kommunen. Här krävs att man ser över hur rektor och förskolechef kan 
ges mer tid för det pedagogiska ledarskapet. Detta kan bl.a. ske genom att: 

 Man ser över antalet direkt underställda. 

 Man granskar och observerar vad och hur tiden idag används till (se rekommendation 7). 

”Områdesrektor” 
Här vill vi också trycka på att rollen ”områdesrektor” behöver ses över, så att varje enhet har en 
(1) rektor med både pedagogiskt, personal-, budgetansvar samt arbetsmiljöansvar. Det ska vara 
tydligt att varje enhetschef/rektor/förskolechef också är ekonomiskt och budgetansvarig. 

Ägare: verksamhetschef 

Mer finns att läsa i rapporten bl.a. på sid: 40, 50, 89-90 

6. Fortsätt utveckla verksamhetschefens och skolledarnas budget- och 
ekonomiarbete över hela året 

(angränsar till rekommendation nr 4) 

Budget- och ekonomiarbetet har under framför allt 2018 fått stort fokus, inte minst i 
verksamhetschefens ledningsgrupp. Vi ser att detta arbete i stort kan förädlas än mer, genom 
hela processen från budgetstart till årsbokslut. Därtill att man tar stort stöd i varandra, inte 
minst som ”kritiska ögon”. Det vi också ser här att verksamheten tar stöd och hjälp i de erfarna 
funktioner som arbetar centralt med ekonomi. 

Vi ser det som helt avgörande med konsekventa, strukturerade och månatliga uppföljningar 
för alla (ekonomiskt ansvariga) chefer, både för de som har en budget i balans och de som inte 
har det. Prognoser, med utvecklade analyser och åtgärder lämnas in, där chefen beskriver hur 
man planerar och agerar för att hålla budget/komma i balans. Dessa ska lämnas in till närmaste 
chef (rektor/förskolechef till verksamhetschef etc), vilken samlar in och skapar en aggregerad 
sammanställning. Djupanalyser och åtgärder sker. Verksamhetsekonom finns med i processen, 
även HR vid behov. Verksamhetschefen har i sin tur täta kontakter med huvuduppdragschefen. 

Kommunikationen med underordnade är avgörande, där man pratar med varandra om både 
budget, ekonomi och verksamhetens utveckling (verksamhetschef, rektor/förskolechef, 
anställda på förskolor/skolor). 
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Arbetet i sig är också betjänt av att ha kolleger som ”kritiska vänner”, även erfarna och 
kompetenta skolledarkolleger bör finnas med. Dessa i sin tur ser vi på något vis bör kunna 
arvoderas i uppdrag exv. som mentorer. 

Nyanställda skolledare ska här ges ett utomordentligt stöd i arbetet med enhetens utveckling 
och ekonomi. Redan i intervjuerna ska frågan om budgetansvaret läggas på rätt nivå, dvs. vikten 
av en budget i balans, ekonomin som medel etc. 

Cheferna behöver få en budget i mycket god tid inför budgetåret. När en termin väl är påbörjad 
kan man inte göra särskilt mycket som ger stor effekt. För effekter på vårterminen behöver 
budget vara utdelad i mycket god tid. 

Se över möjligheten att ta med sig över- respektive underskott (exv. Stockholms stad, 5 % av 
budgeten får tas med, bygger i och för sig på en god ekonomi i grunden, kan vara klokt om 
enheten har en större satsning på gång). 

Ägare: verksamhetschef 

Mer finns att läsa i rapporten bl.a. på sid: 20, 33, 41, 51 

7. Se över hur och till vad ledarskap och arbetstid används – bli mer effektfull 

Vi hör och ser att flera roller, ledare, skulle vinna på att se över sin tid, sina aktiviteter och 
innehållet i desamma. Det gäller både rektor och förskolechefer, men också verksamhetschef 
och de centrala stödfunktionerna samt givetvis de anställda på skolor och förskolor. 

I all enkelhet kan enklare former av ”tidsstudier”, ”kollega-observationer” och/eller filmning 
genomföras för att lära och förbättra, med kontinuitet över tid. Hur använder jag mitt 
ledarskap, egentligen? Vart går min tid och varför? På vad ska min tid läggas och varför? 
Den här formen av aktiviteter ger möjlighet att skapa mer effektfull tid och ett ledarskap som 
bottnar i verksamhetens faktiska behov. Att göra rätt saker rätt. 

För en ledares tidsstruktur bör gälla: 

 Daglig planering, uppföljning, förbättring 

 Långsiktig planering och uppföljning 

 Samordning över olika enheter/verksamheter/områden 

 Verksamhetsuppföljning 

 Egen inplanerad tid för inläsning, ekonomi, administration, planering etc 

”Chefer gör inte alltid vad de ska göra, vad de vill göra, eller ens vad de tror att de gör.” 
(Simon Elvnäs). 

Ägare: verksamhetschef 

Mer finns att läsa i rapporten bl.a. på sid: 37, 39 

8. Anta rekryteringsutmaningen – strategisk kompetensförsörjning 

Detta är givetvis ett uppdrag för hela kommunen men verksamheten förskola/skola kan göra 
sin del – både i samverkan med övriga kommunen som inom sin egen verksamhet/enhet. Som 
skolkommun betraktat är Ängelholm fortsatt en intressant kommun för ”skolfolk” och har en 
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stor andel behöriga och högskoleutbildade medarbetare. Detta innebär dock inte att man kan slå 
sig till ro. 

Det är en synnerligen komplex och ekonomisk nöt att knäcka att säkra en långsiktigt hållbar 
kompetensförsörjning inom förskola och skola. En tydlig och långsiktig strategi krävs, 
kombinerat med både många och långsiktigt hållbara lösningar som säkerställande av en god 
arbetsmiljö och ett gott ledarskap – en attraktiv och utmanande kommun. Att nyrekrytera är 
dyrt, men även svårt eftersom ingen vill arbeta i bristfällig arbetsmiljö. Vill vi behålla och även 
locka fler till bl.a. förskola/skola behöver vi skapa friska och attraktiva arbetsmiljöer. 

I dessa frågor handlar det mycket om att nu och framöver kunna stoltsera som en ytterst 
attraktiv arbetsgivare: att kunna rekrytera, utveckla och inte minst behålla kompetenta, erfarna 
och välutbildade medarbetare och chefer inom förskola och skola – att arbeta utifrån en 
långsiktigt hållbar strategi för dessa frågor. Och det finns en utmaning i detta, kopplat till en 
ekonomi som därtill för närvarande går ”knackigt” inom verksamheten och huvuduppdraget 
Lärande och Familj. Därtill utmaningen att kunna möta och ge varje barn och elev det de 
behöver. 

Generellt kan rekryteringsbehoven i sig minskas bl.a. med hjälp av strategier som: 

 Fler medarbetare inom förskola/skola arbetar mer, exv. från deltid till heltid. Här vet vi att 
kommunen i stort låter heltid blir norm från 2019, detta som ett sätt att skapa möjlighet för 
fler att arbeta inom bl.a. förskola/skola. 

 Nyanlända och andra grupper ges ökade möjligheter att arbeta inom förskola/skola. 

 Ett förlängt arbetsliv för fler medarbetare än idag. 

 En ökad användning av teknikens och digitaliseringens möjligheter där så är möjligt. 

 Därutöver ett konsekvent arbete med att skapa en attraktiv skolkommun, stärka 
arbetsgivarvarumärket förskola/skola, även för fristående verkasamheter, som gör att fler 
medarbetare vill ta sig till Ängelholms kommun. 

Ägare: verksamhetschef 

Mer finns att läsa i rapporten bl.a. på sid: 64-65 

9. Låt utvärdera de centrala verksamhetsstöden kontinuerligt, för ständiga 
förbättringar 

I intervjuerna får höra vi en del om ett verksamhetsstöd som i flera delar fungerar bra och 
levererar det stöd som enheterna behöver, men också om stöd som emellanåt är för långt bort 
från verksamheten (förskolor och skolor). Stödfunktionerna i stadshuset ska stödja 
enhetscheferna och verksamheten lokalt, d.v.s. huvudprocesserna. Det är värt att fundera över 
att kontinuerligt låta utvärdera stöden/stödprocesserna, för ständig förbättring. 

För att ständigt bli bättre i sin funktion och roll är ”förbättringshjulet” att se som standard. Låt 
följa upp och utvärdera de administrativa funktioner som arbetar nära skolledarna, för ständiga 
förbättringar. Det kan ske på ett sätt som inte tar för mycket tid och kraft, men behöver sker 
minst vartannat år. 

Ägare: verksamhetschef 

Mer finns att läsa i rapporten bl.a. på sid: 24 
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10. Tydliggör kring fristående verksamheter i kommunen 

Kring fristående verksamheter, ser vi framför allt att de givetvis ska behandlas likvärdigt 
(resurser) med egenregin samt att politiken visar på sin viljeinriktning med fristående 
verksamhet. 

I maj genomfördes en intern utredning kring fristående verksamheter i kommunen, vilken 
angav ett nuläge och börläge. 

 För att se fler fristående verksamheter, en ökad ”mångfald”, skulle kommunen bl.a. behöva: 

 Utreda och se över förutsättningarna för att etablera och driva fristående verksamheter. Den 
genomförda interna utredningen (maj 2018) är ett viktigt led i detta arbete. 

 Utreda och se över modellen för ersättning, ”skolpeng” och fördelningsmodell, även till de 
fristående verksamheterna. Detta gäller framför allt förskola, fritidshem och grundskola. 

 Aktivera kanaler för information och ”marknadsföring” kring fristående verksamheter i 
Ängelholms kommun. 

Ägare: Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen, som beslutar att genomföra översyner vilka 
lämpligen görs med start under vintern 2018. Det operativa arbetet genomförs därefter under 
ledning av Huvuduppdragschefen för ”Lärande och Familj”. 

Mer finns att läsa i rapporten bl.a. på sid: 76, 78, 80-81 

Här under följer nu de av beställaren angivna frågeområden med tillhörande frågor. 

1. Kostnadseffektivitet och verksamhetsuppföljning 
Ekonomistyrning, resultat och effektivitet, nämndens och huvuduppdragets mål och 
styrning. 

1. Är den ekonomiska och verksamhetsmässiga styrningen från 
Huvuduppdragets ledning ändamålsenlig (från nämnd till 
huvuduppdragschef, verksamhetschef, enhetschef och vidare ut på respektive 
arbetsplats)? 

Det som från sensommaren/hösten 2017 blev uppenbart och tydligt kring verksamhetens 
ekonomi och utfall tyder på att befintliga arbetssätt, rutiner och processer, i verksamheten totalt 
sett, inte fullt ut följt de rutiner och processer som de facto finns i kommunen. Detta gäller inte 
alla enheter, förskolor och skolor, men tillräckligt många för att resultaten under andra halvåret 
2017 för en hel del kom som en obehaglig överraskning. 

Med högsta prioritet och stort fokus under hösten 2017 och framför allt från januari 2018 
påbörjades inom verksamheten ett gemensamt och aktivt (sam)arbete kring budget och 
ekonomi. Ett arbete som ännu (maj 2018) fortgår och leds av verksamhetschefen för 
förskola/skola i nära samverkan med sina rektorer, förskolechefer och ekonomer. Ett kollegialt 
arbete som uppskattats och redan burit frukt, enligt de vi talat med, och som ser ut att ge 
förbättrade resultat redan under 2018. Om än inte en budget i balans för verksamheten totalt 
för helåret 2018, utifrån de senaste underlag vi har (maj 2018). 

Det är givetvis en varierande kvalitetsuppföljning och kostnadsmedvetenhet bland skolledarna 
(verksamhetschef, rektor, förskolechef), beroende på både erfarenhet, kunskap och fokus, men 
samtliga har tagit detta på stort allvar och det finns totalt sett en betydligt större medvetenhet i 
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att ”hålla koll på sina siffror” redan under första delen av 2018. En tät samverkan sker nu vilken 
kommer att ge goda resultat, ett ”kollegialt lärande” när det är som bäst. 

I arbetet med budget, ekonomi och uppföljning hör vi en del olika perspektiv på både kunskap 
och erfarenhet av att klokt och erfaret hantera en enhets ekonomi och resurser. Att skapa och 
följa systematiska processer för detta arbete med parterna rektor/förskolechef, 
ekonom/controller och HR-personal är av yttersta vikt. Att också dra fördel av de skolledare 
som är erfaret kompetenta kring budget, ekonomi och uppföljning ser vi som självklart. Detta är 
ju en av fördelarna i en stor koncern. Här kan mer göras och vi återkommer kring det som en 
åtgärd och förbättring. 

Ekonomernas roll och kunskaper är av mycket stor vikt för flera rektorer och förskolechefer, så 
även för verksamhetschefen, när det gäller områdena uppföljning av resultat, prognoser och 
analyser, även mer konkret simulering och scenariohantering av budget och utfall. 

För att nå önskade effekter med den strategiska processen för ekonomistyrning krävs att de som 
har budget- och verksamhetsansvar också har rätt kompetens och verksamhetskunnande, ett 
nära och kompetent administrativt (ekonom, controller, HR) stöd, en rimlig budget och att 
ekonomistyrningsprocessen i övrigt fungerar tillfredsställande. 

Kontrollområden bör bl.a. vara: 

 Målen och de styrande dokumenten, kommunala som statliga 

 Budgetprocessen i sig: tydlig, kommunicerad, planlagd och med god framförhållning 

 Uppföljning, kontroll och prognoser – för ständig förbättring 

 Ledning och styrning, genom hela styrkedjan (politik, huvuduppdrag, verksamhet, 
rektorsområde/enhet) 

 Rutiner och stöd för skolledarna 

Vi anar att dessa områden finns i organisationens styrning, men att de inte fullt ut används, är 
tydliga och/eller kommunicerade och kända i organisationen, kanske framför allt inte för 
nyrekryterade skolledare. Här ser vi att det finns mer att göra vad gäller att kommunicera och 
diskutera vad som faktiskt gäller i dessa ekonomi- och budgetprocesser. 

Det vi hör om från tiden före 2016 är att styrningen då verkar ha varit bättre kommunicerad, 
känd och väl fungerande – genom styrkedjan från nämnd, till förvaltningschef och 
rektor/förskolechefer. Det verkar vara framför allt under 2017 som det inte varit/upplevs 
tillfredsställande, vilket alla är fullt medvetna om och nu arbetar på att förbättra. Detta från 
högsta ledningen med huvuduppdragschef, till verksamhetschef och enhetschef (rektor och 
förskolechef). Vi hör om att ekonomifrågorna inte var tydligt prioriterade i dialog genom 
styrkedjan samt under skolledarnas möten under 2017. När underskotten blev kända och kom 
mer i fokus räcker det inte med att, som vi hör om, ”chef meddelar att - Det ska vara en budget i 
balans!”, utan här behövs en gemensam konstruktiv diskussion om lösningar för att komma till 
rätta på kort som längre sikt. 
2018 har inletts på ett betydligt mer fokuserat och strukturerat sätt, med ett stort fokus på 
ekonomifrågor, kopplade till verksamheternas ekonomier och utveckling. Detta framför allt från 
verksamhetschef till rektorer och förskolechefer samt internt på enheterna. 

Enhetschefernas erfarenhet och komptens kring budget och ekonomi varierar, så också 
inställning och förhållningssätt och kring detta arbetas det också aktivt. Man har låtit erfarna 
chefer agera med sitt kunnande i dessa frågor, men ekonomiansvaret ligger till syvende och sist 
på varje ledare (verksamhetschef, rektor och förskolechef). 
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Svaret på frågan huruvida den ekonomiska och verksamhetsmässiga styrningen, från 
huvuduppdragets ledning, är ändamålsenlig anser vi att styrkedjan håller en god nivå, men 
ännu inte hänger ihop i hela ledet. Vi hör om och ser ”glapp” i leden nämnd – 
huvuduppdragschef – verksamhetschef – rektor/förskolechef. En än närmare samverkan 
mellan inte minst huvuduppdragschef och verksamhetschef är en viktig del i detta, där de talar 
som en enad front samt lyfter verksamhetsutveckling och ekonomi som varandras 
förutsättningar i en framgångsrik utbildningsverksamhet. 
Vi ser också att huvuduppdragschefen kontinuerligt bör delta på verksamhetschefens 
skolledarmöten och framför allt att verksamhetsutveckling och ekonomi ges en stående punkt 
på varje ledningsmöte. 

När man som rektor och förskolechef ska arbeta med verksamhetens ekonomi och uppföljning 
krävs en tydlighet kring den direkta relationen mellan den ekonomiska budgeten och de 
utmaningar som verksamheten möter i vardagen. En del upplever ekonomi som något abstrakt 
och ibland blir det svårt att se möjligheter inom den egna verksamheten, inte minst på grund av 
att det är svårt att synliggöra relationen mellan ekonomiska beslut och den vardagliga 
verksamheten: 
* Hur påverkas min personal och undervisning av olika ekonomiska prioriteringar? 
* Hur kan jag planera min organisation så att jag får välmående lärare/förskollärare/personal 
med en hållbar arbetsbelastning? 
* Hur kan jag planera tjänstefördelningen i linje med den undervisningstid en elev har rätt till 
inom ett specifikt område? etc. 

För att kunna arbeta med dessa bitar på ett strategiskt och utvecklande sätt krävs en tydlighet 
kring organisationens mål. Här behöver kommunens styrmodell och ledningssystem 
(Hypergene) komma till större hjälp, än vad vi hör om, idag. Vikten av att samtliga i 
förskolechefs-/rektorsgruppen använder samma verktyg kan inte nog underskattas – hur ska 
man kunna kommunicera effektivt kring skolans/förskolans styrning och fatta strategiska 
beslut, utan en gemensam vy och ett gemensamt språk? Med ett ledningssystem kan de 
övergripande målen tydliggöras för verksamheten samt synliggöra de befintliga resurserna. 
Först när man vet vart man vill komma, och vilka resurser man faktiskt har, kan man på riktigt 
föra givande diskussioner kring prioriteringar och fördelningen av resurser och insatser. Först 
då kan också rektor/förskolechef på ett tydligt sätt se vilka omfördelningar som är möjliga och 
vad konsekvenserna av olika beslut under ett verksamhetsår blir för det totala budgetåret. Detta 
för den pedagogiska verksamheten, men framförallt för de som verksamheten i slutändan är till 
för – barnen och eleverna. 
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Bild: Baserat på SKL:s modell ”Utveckla skolan”, 2015 

Det är av vikt att huvudmannen tar sitt ansvar genom att ge rektorer/förskolechefer 
förutsättningar att inte minst kunna fokusera på att leda det pedagogiska arbetet på enheterna. 
Huvudmannen har det övergripande ansvaret för att skapa goda förutsättningar för 
verksamheten i stort och behöver system och verktyg för att samla in och analysera information 
de får om hur verksamheten fungerar och vad som behövs för att utveckla den vidare etc. 

Förslag till åtgärder 
– för att skapa en än mer ändamålsenlig ekonomisk och verksamhetsmässig styrning: 

 Vi ser att de kontinuerliga mötena och dialogerna, mellan verksamhetschef och 
rektorer/förskolechefer, bildar den avgjort bästa grunden för att skapa en än bättre 
verksamhet och ekonomi förbättra och förädla det som är gott. Detta framför allt om 
man använder tiden systematiskt till ett kollegialt samarbete med gemensamma 
reflektioner och analyser kring styrning av verksamhet och ekonomi – lokalt på 
enheterna som centralt inom verksamheten. Det blir ett slags kollegialt samarbete i 
ledningsgruppen. Här bör gruppen också samarbeta kring utveckling av arbetet med 
styrmodellen”Ratten” och dess ”liv”, för att den ska upplevas menings- och värdefull och 
de facto ge konkret stöd i styrning och ledning på den egna enheten och rektorsområdet. 
Detta är i viss mån aktiverat sedan januari 2018. 
 
Under dessa möten deltar också uppdragschefen kontinuerligt, som i samklang med 
verksamhetschefen visar på vägen framåt vad gäller verksamhetsutveckling och 
ekonomisk styrning. 
 
Skapa en enkel plan, modell och struktur för detta, långtidsplanera även med fasta 
dialogområden, teman och frågeställningar på ledningsgruppens möten med 
verksamhetschefen och huvuduppdragschefen. 
 
Följ upp och värdera arbetet, förbättra – allt i bästa samförstånd i gruppen. 

Ägare: verksamhetschef 
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 Att stärka hela styrkedjan – från huvudman (politik, högsta tjänstepersonsledningen) till 
skolledningen på förskola/skola ser vi som viktigt. Det är ju denna kedja som ska säkra 
kvaliteten på barns och elevers likvärdiga lärande och undervisning. Kedjan upplevs idag 
av skolledare som något otydlig, exv. kring ekonomistyrningen, där en del skolledare 
anger att man inte fullt ut är klar över vad som gäller och varför, exv. kring 
”skolpengsbelopp” och (socioekonomisk) resursfördelning. Styrkedjan kan här bli både 
tydligare, starkare och mer transparent och signalerna ska komma från högsta 
ledningen. 
 
Även här ser vi att en plan behöver arbetas fram för en starkare sammanhållen styrkedja, 
en stark styrkedja där alla delar samspelar med varandra: samarbete, tillit och god 
kommunikation. Från politiken ut till skolledarna och lärarna. Lämpligen genomförs 
arbetet över längre tid, exv. i workshops med mixade funktioner, där grupper diskuterar 
och bearbetar olika frågeställningar: 
Hur kan din verksamhet utvecklas? Vad är vi bra på och vilka delar kan vi behöva 
stärka? Hur kan vi göra det? osv. 
Bland annat har här SKL stödmateriel kring denna typ av utvecklande arbete. 
Se förenklad processbild här ovanför: ”Utveckla skolan” (2015). 

Ägare: huvuduppdragschef i nära samverkan med verksamhetschef 

 Rektor och förskolechef behöver ges bättre förutsättningar att lägga större fokus på sitt 
pedagogiska ledarskap – verksamhetens utveckling och rektors huvuduppdrag. Givetvis 
kopplat till fundamentet ”en hållbar och god ekonomi”. Detta kan bl.a. ske genom att 
huvudmannen aktivt över tid arbetar för att minimera visst administrativt arbete, som 
hanteras av annan personal. Malmö stad kan här vara ett lärande exempel att titta mer 
på, där man provar att inrätta tjänster som ska minska skolledarens administrativa 
arbete. 
Rektor/förskolechef ska i sin tur ge sina pedagoger de bästa av förutsättningar att arbeta 
med barnens/elevernas lärande, utveckling samt undervisning. 
 
Rektor och förskolechef har nyckelroller i att skapa förutsättningar för en hög kvalitet i 
undervisningen och för förskolans/skolans utveckling i stort, även ekonomiskt. Särskilt 
avgörande är ledarens förmåga och fokusering på att leda den pedagogiska 
verksamheten. Ledaren måste ha kunskap om den undervisning och det lärande som 
bedrivs då detta får konsekvenser att leda och utveckla arbetet framåt. Vi vet att 
styrkedjan minskar i sin effektivitet om denna förmåga saknas. Vi vet också om den stora 
vikten av att följa upp, analysera och vidta åtgärder, för att utveckla både kunskaps- och 
de ekonomiska resultaten. 
 
Ytterligare ett viktigt område gäller framför allt rektors ansvar att fördela resurser på 
den egna skolan, för att trygga elevernas lärande. Att möjliggöra ett kollegialt samarbete 
eller rikta tillräckliga resurser till kompetensutveckling och stödinsatser, allt kopplat till 
skolans utvecklingsarbete. Denna strategiska resursfördelning och kompetensutveckling 
måste grunda sig i kunskap om behoven på den egna skolan, men har också stora 
kopplingar till verksamhetens (kommunens) totala arbete med (socio)ekonomisk 
resursfördelning till dess barn och elever. 

Ägare: verksamhetschef i samverkan med huvuduppdragschef samt rektor. 

 En tydlig, strukturerad och kommunicerad plan och strategi för budgetarbetet ska i 
god tid skapas, inför varje nytt budgetår, för verksamheten som för varje förskola/skola. 
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Strategi och plan tas fram med god framförhållning och i samverkan med alla ingående 
funktioner. Budgetprocessen påbörjas lämpligen redan i september, utifrån de underlag 
man då har. Denna process och dessa rutiner finns redan etablerade, men behöver 
kommuniceras och efterlevas, varje år. 

Ägare: verksamhetschef 

 Stärk och utveckla modellen för den gemensamma styrningen, där ”Ratten” är en (1) 
viktig del, men också systemet Hypergene. Vi föreslår här en gemensam översyn med 
stor delaktighet av flera funktioner, ett förtydligande av styrmodellen, vilket bör ge 
effekter som utvidgad förståelse, samverkan, dialog och samtal, även med 
Välfärdsnämnden. I dessa dialoger och analyser drivs verksamheten positivt framåt, i 
både ekonomi som för övriga resultat. Framgångsfaktorn är att en långsiktigt hållbar 
modell för budget- och ekonomistyrning skapas och kommuniceras och att skolledare 
och medarbetare görs engagerade och delaktiga i detta förbättringsarbete. Ett 
koncernarbete. 

Ägare: huvuduppdragschef i nära samverkan med bl.a. kommunens ekonomichef 

 Huvudmannen har ansvar för att utbildningen/lärandet i förskola/skola uppfyller 
kraven i skollag, läroplan och förordningar. Huvudmannen ska se till att elevernas 
utbildning är av en jämn och hög kvalitet, så att alla elever ges förutsättningar att nå de 
nationella målen och att utbildningen kompenserar för elevernas skiftande 
förutsättningar och behov. Genom att arbeta för detta ser huvudmannen till att alla 
elever får en likvärdig utbildning. Huvudmannen ska kontinuerligt och långsiktigt styra 
och utveckla utbildningen mot de nationella målen i syfte att främja ökad likvärdighet 
och kvalitet. I detta arbete ingår att se till att centrala förutsättningar för elevers lärande 
och trygghet är uppfyllda, exempelvis att fördela resurser på ett ändamålsenligt sätt och 
tillförsäkra en tillräcklig tillgång till elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och 
skolbibliotek. Här behöver huvudmannen öka sin kompetens när det gäller att 
analysera, förbättra och förstärka de egna resultaten (”from good to great”, Jim 
Collins). 

Ägare: huvuduppdragschef och verksamhetschef i nära samverkan med varandra 
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2. Hur sker den ekonomiska styrningen inom rektorsområdena? Är den 
tillräcklig? 

Inom rektorsområdena i kommunen sker styrning och ledning av skolledarna 
(rektor/förskolechef och biträdande) och kring ekonomin är det den områdesansvarige 
rektorn som har budgetansvar för rektorsområdet samt bl.a. den som attesterar fakturor. 

Styrningen inom rektorsområdena ser olika ut och fungerar olika bra, mycket beroende på 
områdets förutsättningar i sig, den områdesansvariges kunskap, kompetens och erfarenhet 
kring ekonomiarbete, samt vilket fokus och prioritet man ger arbetet med ekonomin. 
Under innevarande budgetår 2018 finns ett klart större fokus överlag gällande "budget i 
balans". Skolledarnas samtal om budgetfrågor och förståelsen för att grundorganisationen 
inte kan kosta mer än tilldelad budget ökar. Interna diskussioner kring kreativa tankesätt 
gällande förståelsen för hur man kan bli mer effektiv och göra besparingar i en verksamhet 
under innevarande budgetår. Dessa dialoger förs också i rektorernas ledningsgrupp – i ett 
kollegialt lärande. Detta ”kollegiala lärande” har aktivt pågått sedan årsskiftet 2017/2018 
och är en uppskattad och givande aktivitet. Vi ser att man framöver kanske inte behöver 
arrangera detta lika intensivt för alla skolledare, utan det gäller främst enheter som inte har 
balans i sin ekonomi och där man fortsatt behöver stärkas och följas upp. Vi hör att det inom 
flera rektorsområden sker ett gott uppskattat arbete med detta – både kring lärande utbyten 
och med stöd som ”kritiska vänner”. På sista raden är det de facto alltid rektor och 
förskolechef som är ytterst ansvariga för enhetens ekonomi. Något som de självklart vet om. 

Några av de erfarna skolledare vi mött berättar om ett mycket stort fokus på verksamhetens 
(rektorsområdets) utveckling som bottnar i en hållbar ekonomi, på kort som lång sikt. Av 
dessa erfarna ledare behöver verksamheten fortsätta ta än större stöd i deras kompetens, 
tankar och idéer. För större insatser från dessa skolledare ser vi att man på något vis exv. 
bör kunna arvodera dem under aktuell period, en mycket välkommen ”återkoppling”.  

”Skolans huvuduppdrag är undervisning och skolans utvecklingsarbete syftar 
ständigt till en ökad måluppfyllelse utifrån kunskapskraven i respektive ämne 
vilka regleras i skolans styrdokument. Det aktiva budgetarbete som måste 
bedrivas vid varje skolenhet är ett av skolledningens redskap när det gäller 
skolans styrning. Skolledaren måste se "sin" verksamhet och därmed också 
budgeten som en helhet.” 

”Vi följer upp ekonomin varannan vecka och analyserar då samtidigt. Vi är 
närvarande i processen, både jag, min ledningsgrupp och intendenten. I 
teamet har vi budgeten i fokus och vi äger den tillsammans och bär ett ansvar 
som team att få budgeten att gå ihop.” 

Vi vill här också göra ett tillägg, som inte direkt berör styrningen internt inom ett 
rektorsområde, utan från verksamhetens håll. Det är några kommentarer vi hört, men också 
baserat på våra egna erfarenheter. Vi tror på idén och möjligheten att rektor ges möjlighet 
att ta med sitt underskott (eller överskott) till nästkommande år. 

Vi hör också från en del håll om en önskan att ges en flerårsbudget. Det finns väl inget i sig 
som ”förbjuder” detta, men vi tror att verksamheten sannolikt skulle förlora på detta, då 
politiken troligen skulle ”dela ut” mindre medel än idag, för att vara på den säkra sidan. 

Vi tror också att det är gynnsamt att på något vis låta det bli lönegrundande att skolledare 
över tid håller sin enhets lagda budget. Att konsekvent över tid inte lyckas hålla budget 
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måste också generera olika slags åtgärder i sig. Det kan handla om kompetenshöjande 
insatser som kontinuerlig rådgivning och/eller mentorskap. 

Med nedanstående åtgärder ser vi att respektive skolledare och rektorsområde kan bli än 
starkare i styrningen av både sin ekonomi som verksamhets utveckling. 

Förslag till åtgärder 
- kring den ekonomiska styrningen: 

 Fortsätt skapa en stark kultur, både inom verksamheten som på enheterna, där 
ekonomi är högt prioriterat, en förutsättning för verksamhetens utveckling och resultat. 
En kultur där alla vet att en god ekonomi är själva fundamentet för en god verksamhet i 
den inre organisationen. Skapa en organisation/enhet med stor ekonomisk medvetenhet 
långt ut i leden, där också delegering sker, exv. att tilldela budget/anslag till övriga 
skolledare, till arbetslag, lärarlag och ämnesanslag etc. En organisation där man 
konsekvent medvetandegör och diskuteratar ekonomifrågor (kopplat till enhetens 
utveckling), där man skapar stor delaktighet och transparens – alla medarbetare ska 
grovt veta hur ekonomin ser ut och varför. Alla ges också ett ansvar i detta. Ledarna går 
givetvis före – både huvuduppdragschef, verksamhetschef, rektor, förskolechef och 
biträdande. 

Ägare: verksamhetschef 

 Områdesansvarig rektor med ekonomiskt ansvar, behöver se över sin tid för 
ekonomiarbetet i sig: Hur ser det ut idag? Vad kan göras annorlunda, göras bättre, 
förstärkas? Hur diskuteras ekonomi och verksamhet på enheten/rektorsområdet idag? 
Vilka deltar? Hur gör andra kolleger? Lär av varandra. 
Vår erfarenhet säger oss att det ekonomiska arbetet och uppföljningen bör ta ca 20-30 % 
av arbetstiden, givetvis beroende på rektorsområdets storlek och situation. Det finns 
inga enkla genvägar till en god och sund ekonomi. 
Skapa proaktivitet och långsiktighet – flera år där så är möjligt. 
Lär av varandra, var transparenta med varandra, ”lärande ledare”. 

Ägare: rektor i nära samverkan med verksamhetschef 

 Varje områdesansvarig rektor måste nogsamt följa budget och ekonomi, minst månad 
för månad. Det innebär att ha god koll på sin organisation och barn/elever (antal 
barn/elever i förhållande till antalet personal, lägga in rätt antal elever i budgetprocessen 
eftersom elevpengen utgör budgeten etc). Arbeta med god tydlighet och transparens 
kring budget och ekonomi ut i alla led på enheten, för all personal. Detta medvetandegör 
samtliga parter på en enhet vilket i sig bör ge goda effekter. 

Ägare: rektor i nära samverkan med verksamhetschef 

 Från verksamhetschefens håll ser vi att ett individuellt ekonomiskt nära stöd är av stor 
vikt. Enheter som av olika skäl inte klarar sin ekonomi behöver kontinuerligt större och 
effektivare stöd i arbetet. Områdesansvarig rektor behöver generellt ha täta 
uppföljningar och konstruktiva dialoger med både verksamhetschef och ekonom. Där 
ekonomin inte är i balans behövs tätare uppföljningar och större insatser. Ta hjälp av 
ledningsgruppens övriga skolledare, men låt också kunniga rektorer/förskolechefer 
fungera som rådgivare och mentorer till kollegorna. Dra fördel av koncernens storlek och 
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”kompetenskraft”. Dra även nytta av exv. pensionerade skolledare med god erfarenhet av 
och insikt i ett rektorsområdes ekonomiska styrning. 

Ägare: Verksamhetschef. Rektor/förskolechef 

 Se över möjligheterna för enheterna att ta med sig underskott respektive överskott, över 
åren. Vi tror att det finns en del incitament att hålla budget om enheterna kan få behålla 
inarbetade överskott (underskott) och ta dessa med sig in i nästa år. Detta får dock 
endast ske utan risk för att måluppfyllelse och kvalitet försämras. 

Ägare: Kommunstyrelsen och huvuduppdragschef 

3. Finns ett ”helhetstänk” vad gäller verksamhetens (verksamhetsområde 
förskola/skola) totala ekonomi som innebär att man hjälps åt mellan 
rektorsområdena för att klara ekonomi och verksamhet? 

En mycket viktig frågeställning huruvida verksamheten förskola/skola även arbetar 
koncerngemensamt och inte enbart ”per rektorsområde/enhet” (”stuprör”). Här får vi olika 
svar i våra intervjuer och enkätsvar, lite beroende på hur länge personen funnits i 
kommunen. Helt kort ser vi att mer kan göras när det gäller det gemensamma ekonomiska 
arbetet inom hela verksamheten förskola/skola, men också att detta arbete påbörjats t.ex. i 
form av de ”kollegiala möten” som rektorsgruppen haft med verksamhetschefen sedan 
januari 2018. Dessa aktiviteter behöver dock sättas in i ett större sammanhang och plan, en 
anpassad strategi behöver skapas för verksamhetens gemensamma ekonomiska 
verksamhetsstyrning. ”Ratten” är här ett självklart verktyg att knyta an till. 
Vi hör också om en del mer informella kontakter och utbyten mellan skolledare vilket är 
mycket gott. 

I flera intervjuer hörs vi att ett mer ekonomiskt ”helhetstänk” verkar ha förekommit och 
fungerat gott fram till omkring 2015, men att det därefter avtagit. 

I och med en samlad kraft vid detta årsskifte/VT18, genom verksamhetschefens försorg, har 
verksamheten påbörjat ett gemensamt aktivt arbete. Här kan vi se att någon slags 
dokumentation behöver ske, kring process och struktur i detta återkommande årliga arbete. 
Än viktigare är att sätta en långsiktigt hållbar strategi och därefter plan för det 
koncernövergripande ekonomiska arbetet. 

I skolledarnas kollegiala (ekonomiska) samarbete diskuteras bl.a. kring hur man tänker och 
hanterar sina resurser och medel. Samarbetet är gott och man delar med sig, vilket ökar den 
gemensamma förståelsen. Varje ledare måste här ta sitt ansvar. Förutom att erfarenheter 
delas, ges här möjligheten till en helhetssyn på ekonomin, inte enbart för enheten i sig utan 
inom förskola/skola och även huvuduppdraget Lärande och Familj, en förståelse för 
varandras verksamheter. 

Skolledarnas kollegiala lärande ger också effekter som hur man kan organisera mer effektivt 
och samtidigt bibehålla en hög kvalité, mer av långsiktiga lösningar. 

Skolledargruppen med sin verksamhetschef besitter tillsammans stor bredd och spets som 
man aldrig kan få i en mindre miljö. Man är allt bättre på att dela med sig, att hjälpa 
varandra. Man har skilda förutsättningar och utmaningar ute på respektive rektorsområde. 
Varierande kunskap, erfarenhet och kompetens i skolledargruppen påverkar också hur man 
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arbetar med personal-, barn- och elevärenden och här skiljer det sig givetvis åt. Men det är 
här som gemenskapen, koncernen, blir till en sann styrka – tillsammans. 

Innan vi tittar på några förslag till åtgärder konstaterar vi att det idag finns inslag av 
gemensamt ekonomiskt arbete – ”helhetstänk” – och att det blivit mer aktivt under första 
halvan av 2018, men att en mer heltäckande strategi och plan behöver skapas för att utnyttja 
verksamhetens och koncernens fulla potential. 

Förslag till åtgärder 
- för att stärka ”helhetstänket” och arbetet tillsammans 

 För ett större och bättre ”helhetstänk” kring ekonomin, inom verksamheten 
förskola/skola, behöver man skapa/uppdatera och kommunicera en strategi och 
långsiktig plan för det gemensamma ekonomiska samarbetet. Detta arbete sker 
transparent i skolledargruppen. Här deltar även verksamhetens ekonom (controller, HR) 
och erfaret stöd ges även från bl.a. kommunens chefsekonom. Även de fackliga parterna 
är givetvis viktiga spelare i detta gemensamma arbete. Arbetet bör genomföras utifrån 
att man delar och tar del av varandras ekonomiska och verksamhetsmässiga situation 
(nuläge – önskat läge). Exv. i formen av ”kritiska vänner” till varandra får varje 
rektor/förskolechef med sig konstruktiva tankar och idéer från erfarna kolleger, att 
genomföra ev. förändringar, men det ges också möjlighet att se över enheterna, i form av 
att stödja varandra med resurser etc. ”Slutprodukten” bör bestå i en konkret och ”enkel” 
strategi och plan för det gemensamma ekonomiska och verksamhetsmässiga arbetet, 
gärna med ett antal scenarion som kan uppstå. Verktyget ”Ratten” knyts naturligt 
desamma. 
Planen uppdateras varje år av en mindre dedikerad arbetsgrupp. 

Ägare: rektor i nära samverkan med verksamhetschef 

 Långtidsplanera med god framförhållning de ekonomiska och verksamhetsmässiga 
samtalen i skolledargruppen och låt dem få ta plats på skolledarmötena. Komplettera 
med fler tillfällen för enhetschefer som behöver stöd. Fokusera på dessa varje kvartal, 
där enheterna (förskola/skola) delger varandra nuläge - börläge, utfall, kreativa tankar 
och idéer för att också gemensamt finna på bästa lösningar för koncernen som helhet. 
Här ges goda möjligheter till stordriftsfördelar och synergier inom hela verksamheten. 
Lägg därtill omvärldsspaning, hur har andra gjort, även internt i kommunen. 
Utnyttja de verktyg som finns, styrmodellen ”Ratten” och beslutsstödet och 
ledningssystemet Hypergene. 
Arbeta gärna i mindre grupper under mötena, möt upp och ventilera i storgrupp. 
Utnyttja de erfarna och kunniga skolledarna i det gemensamma detta arbete – lär av 
”best-in-class”. 
Dessa gemensamma ledningsmöten är som vi ser det avgörande för ett bättre och mer 
långsiktigt ”helhetstänk” för verksamheten förskolas/skolas samt förbättring av den 
totala ekonomin, men också för ekonomin per rektorsområde och enhet. 
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Ägare: verksamhetschef 

 Utnyttja det avtal som finns med och kring beslutsstödet Hypergene för att även ta stöd i 
företagets stora nätverk, idéer och erfarenheter av att använda systemet inom förskole-
/skolkoncern, exv. genom att bjuda in till dialog på skolledarmötena. 

Ägare: verksamhetschef 

4. Används de administrativa resurserna som finns inom förskola/skola på ett 
effektivt sätt? Är organiseringen av dessa resurser ändamålsenlig? 

Här får vi som i en del andra frågeställningar naturligtvis olika signaler, beroende på vilken 
person och funktion som svarar. De ekonomer som stöttar enheterna får god kritik, men det 
finns också en uttrycklig önskan om en större proaktivitet och ett större 
verksamhetskunnande (verksamhetsekonom/-controller). Vi hör också att varje 
rektor/förskolechef har och måste ta kommandot i de ekonomiska frågorna. Även 
verksamhetschef och huvuduppdragschef behöver kompetenta rådgivare i de ekonomiska 
och budgetmässiga resursfrågorna, framför allt när det gäller vad man ser i utfallen på 
längre sikt och hur man kan påverka detta (olika slags simuleringar). 

Flera skolledare uppger att de får ett gott centralt stöd kring bl.a. uppföljning av det 
ekonomiska läget, att de har fasta träffar med ekonom varje månad eller tätare, men att flera 
har en önskan att få än bättre stöd under själva budgetarbetet, även simulering och 
scenariohantering. Ett större mått av individuellt stöd. 

De rektorsområden som har intendenter lyfter fram dessa som ytterst värdefulla och 
kompetenta. Intendenternas sammanlagda kunskapskapital är av värde att både lyfta upp 
och delge inom verksamheten förskola/skola. 

Som vi ser det, utifrån det vi hör och läser, kan effektiviteten höjas på de administrativa 
resurserna som finns och även bli mer individuellt riktade, utifrån aktuellt behov (ekonomi, 
controlling, HR). Detta på begäran och uppdrag av respektive skolledare, men också på 
direkt uppmaning och styrning av verksamhetschefen. 

För att förbättra verksamheten och dess administrativa resurser (ekonom, controller, HR-
personal) ser vi att organiseringen av de centrala resurserna behöver komma närmare 
verksamheten (enheterna), skapa en bättre förståelse för verksamheterna förskola/skola. 
Detta ställer samtidigt också högre krav på den lokala enheten. Här behöver en helhetssyn 
skapas vilket bäst sker i samverkan mellan verksamhetschef, skolledare och de centrala 
administrativa stöden/funktionerna. 

Förslag till åtgärder 
- kring de administrativa resurserna, främst ekonomer och controllers: 
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 Skapa och/eller uppdatera de administrativa resursernas uppdragsbeskrivningar, exv. 
ekonom, controller. Detta görs i samverkan mellan framför allt verksamhetschef och den 
administrativa stödresursen. Skolledaren finns med i dialogen. 

Ägare: verksamhetschef 

 Låt utvärdera de administrativa stöden varje år, för ständiga förbättringar och 
förädling. Kärnverksamheten utvärderar stödverksamheten. Sätt upp konkreta mål och 
mått för de administrativa resurserna, följ upp och mät, förbättra. Allt på ett så enkelt 
och okonstlat sätt som möjligt. Skolledarna deltar givetvis i skapandet av 
utvärderingsunderlagen. 

Ägare: verksamhetschef 

 Kontinuerligt granska och ”enkelt” dokumentera respektive rektorsområde, för att med 
ett ”utifrånperspektiv” (exv. kollega, ”kritisk vän”) studera hur resurserna används, hur 
de kan användas på bättre sätt, mer effektivt etc. Detta kan exv. ske genom att andra 
kolleger, ”kritiska vänner”, pensionerade skolledare och verksamhetsstöd möter upp ett 
rektorsområde, utifrån ett antal frågeställningar. Denna idé har kommit fram från några 
av de skolledare vi mött. Granskningsplanen skapas av verksamhetsstöd och skolledare i 
samverkan. 
Här är det också läge för att kontinuerligt och systematiskt reflektera över det man gör i 
vardagen, inte borde göra etc. Eslövs kommun kan här vara exempel att lyssna med och 
lära av. 

Ägare: verksamhetschef 

 Låt verksamheten använda sig av ”seniora mentorer med verksamhets- och 
koncernperspektiv”, exv. rektorer som gått i pension, som har erfarna tankar gällande 
verksamhetsövergripande perspektiv. 

Ägare: verksamhetschef 

 Varje enhet (rektor/förskolechef) behöver ges möjlighet till en större grad av 
individuellt stöd kring ekonomiska frågor och budgetarbete. Detta har skett i viss mån 
under 2018, men kan fortsatt förädlas. Ett sådant stöd bör på något vis ”kontrakteras”, 
dvs. att rektor ges ett extra stöd under X period för att uppnå Y effekter. Allt 
dokumenteras om än kort. 

Ägare: verksamhetschef 

 Flera skolledare efterlyser bättre stöd och hjälp att kunna simulera olika beräkningar 
och scenarion i och kring sin budget och ekonomiarbete. Här kommer de administrativa 
stöden (framför allt verksamhetsekonomerna) in, men också kommunens ekonomer, 
andra skolledare och systemleverantören (exv. Hypergene). Låt en mindre arbetsgrupp 
arbeta fram hur man bättre kan skapa en effektfull simulering och scenarionhantering 
som stöd i kommande budgetarbete. 

Ägare: verksamhetschef 

38



  
 

26 

 

 De rektorsområden som har intendenter lyfter fram dessa som ytterst värdefulla och 
kompetenta. Intendenternas sammanlagda kunskapskapital är av stort värde att lyfta 
upp och delge hela verksamheten förskola/skola. Detta kan givetvis ske på olika sätt. 

Ägare: verksamhetschef i samverkan med berörda rektorer 

Kring skolledarnas och verksamhetschefens stöd av administrativa (ekonomi/controlling) 
resurser vill vi komplettera med nedanstående förslag till åtgärder: 

 Varje nyrekryterad rektor/förskolechef bör erbjudas en ”ekonomisk och 
verksamhetsmentor” vid sin sida, gärna kopplad till en individuell utvecklingsplan. 
Mentorn kan vara en kollega med god erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning, 
en pensionerad skolledare etc. Det finns flera rektorer/förskolechefer med hög 
kompetens kring ekonomi- och budgetarbete. Mentorskapets innehåll kan kombineras 
med ett sedvanligt mentorskap när man påbörjar ny tjänst. Om mentorn är en kollega 
erbjuds någon form av arvode/gratifikation för uppdraget/mentorskapet. 

Ägare: verksamhetschef 

 Varje rektor/förskolechef ska möta sin ekonom/controller/HR-person och 
verksamhetschef kontinuerligt, minst varje månad och tätare om ekonomin inte är i 
balans. Allt utifrån behov och läge. Mötena rymmer uppföljning och effekter av insatser 
och insatta åtgärder samt titt framåt nästa steg i prognoserna: Vad ska göras för att 
komma i balans?! Exemplifieras som att ”reducera med två lärare 500 tkr fr.o.m…”. 
Värt att här notera är att man sällan gör en förändring under pågående termin, en 
tröghet som behöver beaktas i alla led i organisationen. Eventuella nedskärningar ger 
som bäst en halvårseffekt. 

Ägare: verksamhetschef 

 Verksamhetschefen ska ha verksamhetsutveckling, budget och ekonomi stående på 
agendan i sina möten med rektorer/förskolechefer. Ambitionen är att det vid dessa 
möten sker ett kollegialt lärande, där man lär av både misstag och av de bästa – ”best in 
class”. 

Ägare: verksamhetschef 

 För chefer som av olika skäl inte lyckas hålla sin budget i balans föreslår vi ett 
strukturerat och planerat utökat ledningsutvecklings-/stödprogram. Det kan exv. 
rymma allt från utbildning, ekonomisk coaching till mer täta återkopplingar med 
ekonom och verksamhetschef. Dokumentation A och O, för att se framsteg. 

Ägare: verksamhetschef 

 Analysarbetet är en synnerligen viktig del där vi kan höra och se att någon form av 
gemensam kompetensutveckling, systematisk struktur och process skulle gynna 
verksamhetens kunnande och resultat. Vad är att analysera, egentligen? Hur kan man 
arbeta och göra? Vad vinner man ur analysen? Hur går man vidare? etc. 

Ägare: verksamhetschef i samverkan med huvuduppdragschef 
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 Någon form av belöningssystem bör finnas i organisationen för chefer som arbetar 
systematiskt och effektivt med sin budget och ekonomi, detta oberoende av enhet, 
socioekonomiska utmaningar etc. En stark lojalitet gentemot lagd budget bör premieras 
på något vis, om än i all enkelhet. 

Ägare: verksamhetschef i samverkan med huvuduppdragschef 

 Att lära av andra, best-in-class, kring framgångsrikt ekonomiarbete. Internt finns bl.a. 
flera rektorer och förskolechefer, Hälsa (äldrevård) som vänt underskott till överskott 
och/eller som mer eller mindre konsekvent alltid håller lagd budget. Men också utanför 
kommunen finns andra att dra lärdom av, skolchefer och rektor/förskolechefer, SKL 
m.fl. 

Ägare: verksamhetschef 

5. Hur fördelas skolpengen och övriga resurser till de olika rektorsområdena i 
verksamheten? Sker detta på ett relevant sätt? Uppnås en effektiv styrning 
utifrån detta? 

Inledningsvis vill vi helt kort lämna några synpunkter kring den finansiering som sker till 
förskolor och skolor, då i form av ”skolpeng” samt andra resurser exv. som socioekonomisk 
resursfördelning. Skolpengen är det ekonomiska fundamentet för verksamhetens 
enheter/rektorsområden och tillsammans med en klok resursfördelningsmodell ska 
likvärdighet kunna skapas för eleverna och mellan olika typer av enheter/rektorsområden. 
Vi tror på en enkel, transparent och enhetlig ”skolpengs”- och resursfördelningsmodell för 
kommunen, en modell som bygger på att förskolor/skolor får medel till undervisning och 
lärande, elevhälsa mm, även utifrån vilka behov barnen/eleverna har och förväntas ha. En 
modell som fungerar över de politiska gränserna och mellan valåren, en modell som ger 
verksamheten och enheterna arbetsro och tillit. 

I den senaste PISA-rapporten dras flera slutsatser om utvecklingen i svensk skola och här 
finns givetvis både positiva tecken och utmaningar: 
Familjebakgrunden har fått en ökad betydelse för elevernas resultat. Skolans 
socioekonomiska sammansättning, till exempel föräldrarnas utbildningsnivå, har också fått 
större betydelse för en elevs resultat. Kring år 2000 var Sverige i topp kring 
”likvärdigheten”. I dag ligger vi på en mer genomsnittlig OECD-nivå. 
Skillnaderna mellan elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund är 
större i Sverige än motsvarande skillnad i övriga OECD. 
I naturvetenskap och matematik presterar våra pojkar och flickor på samma nivå. I 
läsförståelse däremot är flickor bättre än pojkar. I läsförståelse är det framför allt de 
lågpresterande eleverna som står för den största förbättringen. I matematik har både låg- 
och högpresterande elever blivit bättre. I naturvetenskap syns en förbättring endast bland de 
högpresterande eleverna. 

Vi vet idag också med säkerhet att vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund och ekonomiska 
situation är en av de allra viktigaste faktorerna för hur eleverna kommer att lyckas i skolan 
och här behöver förskola/skola bli än bättre på att kompensera för elevers olika 
förutsättningar i skolan. Det sker inte minst genom de resurser man tilldelas, men givetvis 
också hur man använder desamma i arbetet med eleverna och på skolan. 

Vi ser vikten av en än mer rättvis och behovsstyrd styrning av pengarna till varje elev, 
förskola/skola som ett av dessa redskap. Varje elev ska utvecklas, oavsett bakgrund eller 
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vilken kunskapsnivå denne befinner sig på, oavsett geografiskt område och förskola/skola. 
Rektorerna behöver också kunna fokusera än mer på det pedagogiska ledarskapet och 
skapa en effektiv utbildningsorganisation. För att åstadkomma detta kan 
resursfördelningsmodellen i sig också behöva lägga medel för delar av administrationen och 
lokalerna i den centrala verksamheten, i stället för hos rektorn. Pengarna som rektorn 
hanterar bör gå direkt till undervisning och elevhälsa. Detta ökar rektorernas möjlighet att 
leda den pedagogiska utvecklingen. Rektorernas fokus kan då riktas mer mot att ge 
feedback, stöttning och skapa möjligheter för fortbildning och ett bra samarbetsklimat i 
lärargruppen, som är en framgångsfaktor för skolans arbete med elevernas 
kunskapsutveckling. 

”Skolpeng” 
Från 2013 tillämpas i kommunen ett resursfördelningssystem (”skolpeng”) inom 
förskola/skola som bygger på kommunens demografiska utveckling och utgångspunkten är 
en kompensationsgrad om 80 % till enheterna. Kommunfullmäktige beslutade också 2017 
att en budgetmässig indexuppräkning av fristående förskolor/skolor ska ske. I takt med att 
kommunen växer ökar också behoven av lokaler och framöver är det framför allt inom 
förskolorna som lokalbehoven är störst, därefter i tur framöver kommer naturligt skolornas 
behov. 

Kommunens övergripande resursfördelningssystem baseras som nämnts på kommunens 
demografiska struktur (befolkningsförändringar) och utgångspunkten för 
resursfördelningen är 80 % av priserna i kostnadsutjämningen, exklusive lokaler. 
Kommunen gör bedömningen att marginalkostnaden för det sista barnet/eleven inte bör 
vara 100 %, vid vare sig befolkningsökningar eller befolkningsminskningar. Det är i detta 
sammanhang vi från en del skolledare kan höra att: ”vi får endast 80 % av skolpengen och 
framöver 60 %”. 

I ett nästa steg fördelas budgetramen till förskola och skola internt och även då används ett 
slags  ”barn-/elevpengssystem”. Inför budget 2018 sänktes den interna pengen med ca 2,5 % 
samt att det reducerades i anslagen till nyanlända barn/elever. 

Beräkningen av ”skolpengen” kan alla givetvis ha synpunkter på, men det vi ser som mycket 
viktigt är att den upplevs som både begriplig och ”likvärdig”, därtill är väl kommunicerad 
gentemot chefer och enheter. Här finns klara förbättringsområden. Vi hör flera skolledare 
uttrycka att ”skolpengsmodellen” inte minst är svår att förstå och greppa. 

Att fördela resurser är en komplex fråga och det finns ingen universalmodell för 
resursfördelning som fungerar i alla kommuner.  I så fall hade alla använt en sådan. Flera 
avvägningar behöver göras, men en avgörande del är att modellen är både lättbegriplig, 
transparent och förutsägbar, så att varje enhet vet vilka resurser som den har att röra sig 
med och varför. Dessutom måste sättet att fördela pengar till förskolorna/skolorna på något 
vis accepteras och upplevas som rättvist. Det senare gäller inte minst om man tillämpar en 
så kallad socioekonomisk resursfördelning och styr pengar till skolorna efter 
elevsammansättning. Sättet att fördela pengar ska också främja en effektiv 
resursanvändning på skolorna, samtidigt som det är rektor som bedömer och avgör hur 
resurserna fördelas inom respektive skola. 

Det tåls åter att lyfta fram att modeller för resursfördelning måste sträva efter likvärdighet, 
ökad måluppfyllelse samt vara ändamålsenliga. Varje chef måste förstå och ha grepp om 
varför de får ”sina pengar” och de ska också kunna beskriva vad de vill åstadkomma med 
dessa. Systemet måste vara sådant att det är hållbart och att spelreglerna är tydliga och 
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hållbara över tid. Även för ekonomerna måste det vara självklart att i offentlig sektor är 
pengar medlet för att skapa en bra verksamhet, med det i näringslivet är verksamheten som 
är medlet för att tjäna pengar, d.v.s. i offentlig verksamhet är pengarna medlet, men i 
näringslivet är det målet. 

 (Socioekonomisk) resursfördelning 
Det sker också en socioekonomisk resursfördelning idag och man ser då över statistik kring 
vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund samt lämnar en förhöjd elevpeng till nyanlända 
elever. Dessa delar ingår i underlaget för ramberäkningarna inför varje nytt budgetår. 

Vi ser det som viktigt att under 2018 transparent och tillsammans på nytt se över en 
långsiktigt hållbar modell för utformningen av (den socioekonomiska) resursfördelningen 
till förskolor, skolor och elevhälsan. Ett slags kompensatorisk resursfördelning baserat på 
bl.a. skillnader i barn-/elevgruppernas socioekonomiska sammansättning, föräldrars 
utbildningsnivå och inkomst, utländsk bakgrund, ensamstående förälder, bostadsområde, 
själva skolmiljön, familj med ekonomiskt bistånd, antal år man i Sverige, pojkar/flickor m.fl. 
parametrar. Tillsammans bör man arbeta fram en strategisk och medveten resursfördelning 
som landar väl i Ängelholms kommun och för dess verksamhet förskola/skola. Det finns 
ingen standardmodell som fungerar för alla kommuner, men väl värt att ta del av andra 
kommuners modeller. SKL är här en bra samtalspart. 

Även Skolverket påtalar vikten av att huvudmannen måste arbeta aktivt och klokt på att 
fördela resurserna efter elevernas behov, att uppväga skillnader i elevers olika 
förutsättningar med kraftfulla åtgärder på huvudmannanivå för att säkerställa en likvärdig 
utbildning, pudelns kärna. Man menar att både offentliga och enskilda huvudmän bör 
arbeta mer aktivt för en strategisk användning av resurserna. Huvudmannen behöver också 
förbättra sin uppföljning och utvärdering av befintligt resursfördelningssystem (input => 
output). Varje huvudman måste ta ansvar för att de skolor och de elever som behöver mest 
stöd får det. Huvudmannen behöver motivera erfarna och engagerade rektorer och lärare att 
verka där de bäst behövs. Kommunernas resursfördelning till skolan är ett medel för att nå 
målet att alla elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet. Det betyder att 
resursfördelningen ska vara anpassad till elevers olika behov och förutsättningar. 

I det mer konkreta arbetet i kommunen, med att utforma en (socioekonomisk) 
resursfördelningsmodell, behöver flera parter/tjänstepersoner ingå, som 
huvuduppdragschef, verksamhetschef, rektorer, förskolechefer, elevhälsan, 
ekonom/controller, givetvis även de fackliga parterna. Beslut fattas därefter av politiken. 

Vi ser att när det gäller ”skolpengen”, och framför allt delen kring den (socio)ekonomiska 
resursfördelningen, bör kommunen/huvuduppdraget/verksamheten förskola/skola ta ett 
nytt grepp, genomföra en översyn av resursfördelningen. I ett sådant arbete, inte minst 
med en ny socioekonomisk modell är det av stor vikt att rektorer och förskolechefer aktivt 
engageras och deltar. Transparens, acceptans och tillit till modellen. Modellerna överlag 
behöver också kommuniceras tydligare, oavsett om de är gamla eller nya. 

Vi har ovan tittat på fördelning av skolpeng och andra resurser och ser att framför allt den 
socioekonomiska resursfördelningen behöver ses över för skolan, även för särskolan. 
Fördelningen behöver bli mer individuellt behovsstyrd. På så vis kommer också en mer 
effektiv styrning att uppnås, som vi ser det. En styrning som idag inte är fullt ut optimal. Vi 
tänker här också: Vilka lärdomar och analyser drar verksamheten – per enhet, 
rektorsområde som gemensamt – av de föregående åren? Varför blev det som det blev och 
hur undviker vi misstag och breddar de lyckade delarna? 
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SKL (Sveriges kommuner och landsting) släpper i oktober 2018 den mest omfattande 
kartläggningen som hittills gjorts av socioekonomiskt tillägg. 270 kommuner har deltagit 
och 160 av dessa använder socioekonomiska kriterier. Hur stor andel av budgeten som 
omfördelas utifrån elevernas socioekonomiska bagrund varier naturligtvis mycket mellan 
kommunerna. Ett litet fåtal omfördelar 20-25 % av budgeten, medan knappt 70 % 
omfördelar högst 5 %. Det flesta lägger 10 % av budgeten på socioekonomiskt baserade 
ersättningar. Intressantast lär dock bli att se om det går bättre för eleverna på skolor med 
mer resurser, eller inte. Blir skolan mer likvärdg? 
Uppsala kommun kan här vara ett lärande exempel att titta på och lyssna med. 

Förslag till åtgärder 
- kring fördelning av skolpeng mm 

 Genomför en översyn av den socioekonomiska resursfördelningen, för en mer likvärdig 
resursfördelning. 

 

Bild: SKL, ex. på socioekonomisk modell (2014) 

De moment vi grovt kan se i arbetet baserar vi på SKL:s arbetsmodell, d.v.s. 

1. Ta reda på vilka skillnader som finns idag 

Ta reda på om det finns systematiska skillnader i den socioekonomiska 
elevsammansättningen på de olika skolorna/rektorsområdena i kommunen, även fristående 
skolor. 
Ta fram uppgifter om elevernas socioekonomiska bakgrund som ni vet eller tror har 
samband med elevernas behov av stöd och stimulans i skolan. 

2. Ta fram en uppdaterad modell för att beräkna skillnaderna i behov 
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Bestäm de faktorer som ska vara med i en ny resursfördelningsmodell och vilken vikt eller 
betydelse dessa ska ges. 
Välj och vikta faktorerna utifrån vad ni vet om olika elevgruppers behov av stöd och 
stimulans och utifrån statistiska samband mellan elevers socioekonomiska bakgrund och 
deras kunskapsresultat. 

3. Beräkna hur behoven varierar mellan förskolorna/skolorna/rektorsområdena – 
årliga beräkningar 

Skatta hur behoven varierar mellan skolorna det aktuella året med hjälp av de faktorer som 
tidigare valts och viktats. 
Ta fram ett index genom att multiplicera det viktade med andelen elever med olika 
bakgrund, eller genom att statistiskt beräkna risken att inte nå målen i skolan. 

4. Avgör graden av omfördelning 

Ta ställning till hur stor andel av budgeten som ska avsättas för socioekonomisk ersättning 
och hur stor omfördelningen ska vara. 
Utgå från uppskattningar av vad olika insatser kostar för en skola att genomföra. 
Överväg hur mycket mer resurser som den eller de rektorsområden/skolor med en 
socioekonomiskt utmanande situation behöver för att det ska bli likvärdigt mellan skolorna i 
kommunen. 

5. Informera om resursfördelningsmodellen, kontinuerligt och i flera led och kanaler 

Skapa legitimitet för ert (nya) sätt att fördela resurser till skolorna genom att informera om 
fördelningsprinciperna. 
Dessa måste förstås och accepteras av de berörda, inte minst rektorerna. Givetvis informeras 
även de fristående verksamheterna. Detta är ett förändringsarbete och kräver kunskaper om 
förändringar i organisationen. 
Syftet med modellen förklaras och varför skolorna får olika mycket tilldelade medel. 

6. Följ upp vad ersättningen leder till, effekter 

Låt rektorsområden/skolor redogöra för hur de använder sina resurser och ta reda på hur 
elevernas resultat påverkas. 
Utforma uppföljningen så att den blir ett bidrag till skolornas systematiska kvalitetsarbete 
snarare än en kontroll. 
Försök att ta reda på om det är just de insatser som den socioekonomiska ersättningen 
möjliggör som har effekter för elevernas resultat eller något annat. 

7. Följ upp modellens träffsäkerhet 

Det finns ingen standardmodell att fördela resurser men stabila förutsättningar har ett värde 
i sig. 
Justera modellen om det finns underlag som tydligt visar att modellen inte är tillräckligt 
träffsäker eller har andra brister. 
Följ upp om graden av omfördelning ligger på en rimlig nivå eller inte. 

8. Förbättra modellen i en systematiskt återkommande rörelse (plan–do–study–act osv) 
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Det finns här flera lärande exempel i landet, exv. Botkyrka kommun, Malmö och Stockholms 
stad, vilka är erkänt framgångsrika inom detta område. 

Ägare: välfärdsnämnden via huvuduppdragschef i nära samverkan med verksamhetschef 

6. Hur sker dialog och analys kring den ekonomiska uppföljningen inom 
förskola/skola? På vilket sätt påverkar uppföljning och redovisning 
planeringen i verksamheten? 

En av enkätrespondenterna skriver: 
”Skolans huvuduppdrag är undervisning och skolans utvecklingsarbete 
syftar ständigt till en ökad måluppfyllelse utifrån kunskapskraven i 
respektive ämne, vilka regleras i skolans styrdokument. Det aktiva 
budgetarbete som behöver bedrivas vid varje enhet är ett av 
skolledningens redskap när det gäller skolans styrning. Skolledaren måste 
se "sin" verksamhet och därmed också budgeten som en helhet, det hör 
ihop, på både kort som lång sikt.” 

Även vi ser verksamheten, dess utveckling och ekonomi som en helhet, intimt förknippat 
och måste betraktas och hanteras som en helhet. Ekonomin och dess resurser är 
fundamentet för skolans/förskolans utveckling och progress. 

Inom verksamheten förskola/skola, i mötena mellan verksamhetschef och 
rektorer/förskolechefer, finns fortsatt utvecklingspotential för en allt bättre uppföljning och 
framför allt analys av ekonomi och andra resurser. Ett mer aktivt arbete är påbörjat, dels i 
de ”kollegiala träffar” som genomförs per månad sedan januari 2018, dels i de individuella 
återkommande mötena med rektor/förskolechef, verksamhetschef och ekonom. Stort fokus 
och prioritet har inom verksamheten lagts på detta sedan årsskiftet. 

Dessa dialoger påverkar både verksamhetschef och verksamheten i stort, men också 
respektive skolledare, hur man väljer att planera och prioritera om verksamheten, dess 
arbete och insatser. Ett agilt arbete där aktiviteterna sker i en cykel med ständiga 
förbättringar. 

Per enhet (förskola/skola) varierar detta, där en del enheter har oerhört ekonomiskt drivna 
chefer och medarbetare, som på sina interna möten har verksamhetsutveckling, resurser, 
ekonomi och budget på agendan. Dessa chefer finns nu under vårterminen 2018 med som 
stöd och ”kritiska vänner” i utvecklingsarbetet med andra skolledare inom verksamheten 
förskola/skola. En mycket positiv väg att gå – en agil och lärande organisation, på riktigt. 
Det tror vi starkt på. 

Resultatuppföljning, med analys, slutsatser och förbättring, är fundament för enheternas 
och verksamhetens arbete och utveckling. 

Genom att systematiskt och kontinuerligt arbeta med uppföljning, utvärdering, analys och 
redovisning tar både enheterna i sig, men också verksamheten förskola/skola i stort, kliv 
framåt i sin utveckling/förbättring. Detta påverkar de facto planeringen i och av 
verksamheten, där man blir allt bättre på att gira i olika riktningar, ta stöd av varandra 
(koncern) etc. En agil verksamhet i dess rätta bemärkelse, som vuxit fram allt mer under 
vintern/våren 2018, med verksamhetschef och skolledare tillsammans. 
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Förslag till åtgärder 
- bl.a. kring dialog och analys: 

 Verksamheten förskola/skola: Fortsatta gemensamma och strukturerade dialoger och 
möten kring utveckling och ekonomi är framgångsrikt, med innehåll/frågor som: Sedan 
senast, var är vi nu? Hur går det och varför? Effekter på genomförda insatser? Resultat 
och utfall? Risker och avvikelser? Omprioriteringar? Hur får vi till en än bättre 
resursanvändning i dagsläget? Hur kan vi stödja varandra framåt? Nästa steg? 
Mötena dokumenteras, följs upp och utvärderas för förbättring, i all enkelhet men dock, 
som ett kollektivt minne. 
I allt detta är det också viktigt att dessa ”verksamhetsmöten” också lyfter blicken i 
samtalen, inte enbart tittar ner i ”rälsen”, mer av långsiktighet och helhet. 

Ägare: verksamhetschef 

 Förskolan/skolan (rektorsområde): Rektor/förskolechef för fortsatt verksamhetsnära 
dialoger med verksamhetschef och ekonom, intendent, på den egna enheten m.fl., allt 
utifrån behov och krav: Sedan senast, var är vi nu? Hur går det, varför? Effekter på 
genomförda insatser? Resultat och utfall? Risker och avvikelser? Omprioriteringar? Hur 
får vi till en bättre resursanvändning i dagsläget? Hur kan koncernen, ekonomer m.fl. 
stödja/hjälpa framåt? Nästa steg? 
Individuella utvecklingsplaner skapas för respektive chef. 
Dessa möten dokumenteras, följs upp och utvärderas för förbättring. 
Varför inte bjuda in en kollega till nästa möte, som ”kritisk vän”. 

Ägare: verksamhetschef respektive rektor/förskolechef 

 Överlag inom verksamheten, och framför allt enheterna, kan man använda sig allt mer 
av olika slags nyckeltal och jämförelsedata, mäta, följa upp, förbättra och förädla. Detta 
sker i och för sig redan på en del enheter, bl.a. via SALSA, men här finns 
förbättringspotential, inte minst kring att skapa en systematik. 
”Nyckeltal” är ju mått som belyser viktiga aspekter i verksamheterna på ett överskådligt 
sätt. Oavsett om de kallas för indikatorer, mått, mätetal, statistik eller något annat i den 
egna styrprocessen är det viktigt att sträva efter att: 
* de har en tydlig koppling till uppdraget 
* de fokuserar något väsentligt 
* de är förankrade i organisationen 
* de är lätta att förstå 
* det är möjligt att skilja bra från dåliga värden 
* de möjliggör jämförelser med andra 
* de är anpassade till den verksamhet och nivå som de ska spegla 
* nyckeltal för styrning är påverkbara 

Processen i arbetet med nyckeltal och olika mått skulle stegvis kunna se ut som: 
1. Identifiera enhetens/verksamhetens uppdrag 
Vad ska göras, vem är uppdragsgivare, vilka är ”kunder” och vilka behov har de, och vilket 
regelverk sätter ramarna för verksamheten? etc. 

2. Formulera strategiska mål, till vilka nyckeltal för uppföljning och styrning kopplas.  

3. Med stöd av nyckeltalen görs en nulägesanalys hur man förhåller sig i förhållande till ett 
börläge (målbild). 
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4. Nulägesanalysen och målen är grunden för en analys av varför det ser ut som det gör, och 
vilka åtgärder som måste vidtas för att säkerställa måluppfyllelse på alla områden. 

5. De åtgärder som krävs för att uppnå måluppfyllelse kostnadsberäknas och beräkningen 
används för att fastställa den ekonomiska ramens resursfördelning. På så sätt får man ett 
tydligt samband mellan resurser och resultat. 

6. Efter avslutad period stäms resultaten av i förhållande till de uppsatta målen. Om 
resultaten avviker från målen analyseras orsakerna till detta. Har de yttre förutsättningarna 
förändrats? Fick inte åtgärderna avsedd effekt? Genomfördes åtgärderna på rätt sätt? Var de 
utvalda nyckeltalen lämpade för uppföljning och styrning, eller borde några bytas ut till 
nästa år? Vad övrigt har vi lärt oss? Be också kolleger (exv. rektorskolleger) titta på detta, 
”kritiska vänner”. 

 

När arbetet med nyckeltal är integrerat i hela styrprocessen, och processen håller ihop från 
budget till årsredovisning, har verksamheten kommit långt i detta arbete. 

Ägare: (verksamheten) verksamhetschef, (enheten) rektor/förskolechef 

7. Hur säkerställer man att resurserna används effektivt och på rätt sätt? Hur 
svarar resultatet upp mot uppdrag, mål, budget och andra krav som ställs på 
verksamheten? 

Att säkerställa att resurserna de facto används effektivt och på bästa möjliga sätt är 
egentligen en självklar som avgörande del i arbetet inom förskola/skola (ja alla 
verksamheter). Dock inte helt enkel. Det är en naturlig del i kedjan från input till output, 
insatta resurser, effekter och utfall för bästa verksamhetsutfall. Inte minst vikten av täta 
uppföljningar kring elevernas utveckling och behov av stöd för att se hur allt fungerar och 
varför. Detta är givetvis ett arbete som sker idag och på flera sätt, både på respektive 
rektorsområde, förskola, skola och verksamheten i stort. Mer pengar innebär inte per 
automatik att förskolan/skolan blir bättre eller får bättre resultat. Viktigast är hur 
resurserna används och att man som ledare har koll på desamma. Det spelar sannolikt ingen 
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avgörande roll hur mycket man sätter in om man inte samtidigt har kompetent och 
kvalificerad personal, lärare och skolledare som kan organisera arbetet på ett bra och 
effektivt sätt. Ledningens och personalens kompetens är avgörande för hur det går för 
enheten och för barnen/eleverna, men för en effektiv resursanvändning ingår också: 

 sättet att organisera enheten och för lärandet, 

 en tydlig organisation, roll- och ansvarsfördelning inom förskola/skola och gentemot 
verksamheten och huvuduppdraget, 

 en kultur av kostnadsmedvetenhet som stimulerar till pedagogiska och organisatoriska 
innovationer som höjer kvaliteten utan att kostnaderna per definition behöver öka. 

Några rektorsområden uppger att man arbetar utifrån en ”ekonomisk hållbarhet”, men där 
man också anger att flera parametrar som berör ekonomin inte går att påverka särskilt 
mycket: elevtillströmning, specifika elevers behov, lärares skicklighet, förmåga att rekrytera 
personal etc. då dessa styrs av mekanismer utanför rektors och förskolechefs kontroll. Vi 
anser dock att ledarna kan påverka några av dessa delar (exv. personalens kompetens och 
skicklighet, rekrytering av ny personal), i alla fall över tid. 

Hur förskola/skola använder sina resurser är i allmänhet viktigare än hur stora de är. 
Genom att använda resurserna effektivt kan ofta utbildningsresultat, och andra resultat, 
förbättras utan att kostnaderna ökar, eller minska kostnaderna och därmed ge utrymme till 
nya satsningar, utan att utbildningsresultaten försämras. Oavsett kostnadsnivå kan 
förskola/skola göras bättre. Forskning om den ekonomiska styrningen av skolan bidrar med 
insikter om hur resursanvändning kan förbättras. Några exempel på detta är: 

Att mäta och följa upp 
För att kunna använda resurser så effektivt som möjligt behöver huvudmannen veta vad 
olika saker kostar och även varför man har de kostnader man har och vad de skulle kunna 
(borde) vara om man följde ”best-in-class”. Verksamheten behöver mäta och följa upp 
viktiga parametrar, vilket också görs. Höga kostnader kan bero på faktorer man inte kan 
påverka, men också på utformning av avtal, hur man betalar för och använder lokaler och 
om hur effektivt man använder den personal man har etc. Man kan inte rakt av koppla höga 
kostnader till hög kvalitet. Huvudmannen bör arbeta utifrån utgångspunkten att skolans 
främsta uppgift är undervisning. 

Att arbeta mer som en ”koncern” 
Att arbeta som en koncern – Ängelholms kommunala förskolor och skolor – ska kunna ge 
både ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar. Man har här bl.a. gemensamma funktioner, 
exempelvis administration, som kan delas och fördelas på olika vis. Andra exempel kan vara 
att skolor delar specialsalar, specialpedagoger etc. Skolor som ligger nära varandra kanske 
kan dela resurser. Något att fundera och diskutera mer kring. Genom att ta fram exempelvis 
gemensamt undervisningsmaterial, gemensamma prov, gemensamma bedömningsmallar 
etc kan kostnader sänkas och kvaliteten höjas. 

Att lägga fokus på de större kostnaderna 
Vi vet att kostnadsbilden på en förskola/skola domineras av personal och lokal. 
Insatser och åtgärder bör i första hand sättas in där de kan få effekt på undervisnings- 
och/eller de ekonomiska resultaten (minskade kostnader). För undervisningsresultaten är 
elevens bakgrund en viktig faktor, men med mindre möjlighet till snabb påverkan av 
skolan/förskolan, verksamhet och huvudman. Här har personal och lärare stora möjligheter 
att skapa goda effekter för att påverka utbildningsresultaten. 
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Idén att med en utökning av undervisningstiden per lärare (genom minskad administration 
genom förbättrad schemaläggning etc) kan direkt påverka resultaten – både kunskaps- som 
ekonomiska. 
När det gäller fastighet och lokal är detta ett område som rymmer stor besparingspotential. 
Mer flexibla lokaler kan vara en viktig komponent, exv. samlokalisering av olika slag, även 
delning av specialsalar med andra skolor kan bidra till att skapa större flexibilitet. 

Stort är ofta bra 
Kostnaderna för undervisning och elevhälsa (löner) är större där man har mindre klasser 
och grupper. Att utbildningsresultaten per definition skulle vara bättre kan vi inte se. 
Större skolor kan sprida ut kostnaden för gemensamma verksamheter som 
skolbibliotek, bespisning eller lokaler för elevhälsovård på fler elever och därmed nå höge 
kvalitet utan att kostnaderna ökar, en större skola kan exempelvis ha elevhälsopersonal på 
heltid istället för på deltid, ha ett större skolbibliotek etc. En större skola kan också lättare 
undvika att elever vid lärares frånvaro blir utan undervisning genom att lärare kan täcka upp 
för varandra. Flera lärare som undervisar i samma ämne underlättar också medbedömning 
vilket anses vara närmast nödvändigt för att säkerställa rättvis och korrekt betygsättning. 

Fokusera på det som är enklast 
En förskola/skola som vill förbättra resultaten snabbt måste koncentrera sig på det som har 
direkt påverkan på dessa. Sammanfattningsvis kan här sägas att oavsett hur bra lärarna är 
kan det inte få genomslag på resultaten om inte eleverna tar del av undervisningen. Det 
innebär i korthet att om eleverna inte är i klassrummen och tiden där inte används till 
undervisning kommer resultaten inte att förbättras, oavsett hur bra lärarna är. Förändringar 
av undervisningsmetoder, ändrad lokalanvändning och rekrytering av ny personal kan ha 
stor betydelse på sikt, men på kort sikt betyder närvaro och effektiv användning av 
undervisningstiden mer. Åtgärder för att förbättra närvaron och lugnet i klassrummen kan 
därför snabbt få påverkan på resultaten. Genom att mäta och följa upp frånvaron kan denna 
ofta minskas. Genom att mäta och följa upp kan även orsaker till frånvaron upptäckas. 

Uppföljning och analyser av kunskapsresultaten som de ekonomiska resultaten är det som 
bekräftar huruvida man är på rätt väg eller inte. Några enheter har som tidigare nämnts en 
väldigt god ekonomisk kontroll och resurshushållning. Av dessa finns att lära av andra 
enheter. Ett sådant utbyte kan ske mellan skolledare/ledningsgrupper men också i 
verksamhetschefens ledningsgrupp. 

På verksamhets- och huvuduppdragsnivå behöver motsvarande arbete ske med tät 
avstämning/benchmarking med andra motsvarande kommuner och best-in-class. 
Ängelholms jämförelsekommuner är f.n. Falkenberg, Karlshamn, Lidköping och Piteå. 

Verksamheten presterar i stora drag goda resultat, även nationellt sett om vi tittar på olika 
nyckeltal. Den ekonomiska delen har sviktat de senaste åren, men är nu på väg att förbättras 
i och med ett intensivt djuplodande förbättringsarbete hos verksamhetschef, förskolechefer, 
rektorer, ekonomer m.fl. 

Förslag till åtgärder 
- bl.a. kring effektiv resursanvändning 

 (Se även föregående fråga 6 kring åtgärdsförslag om processen i arbetet med nyckeltal 
och olika mått.) 
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 Inom Lärande och Familj samt inom verksamheten förskola/skola behöver en än 
starkare kultur av kostnadsmedvetenhet skapas, arbetet pågår. Organisationen behöver 
präglas av en medvetenhet om att man verkar i ett system med ändliga resurser och där 
man hela tiden och tillsammans behöver finna nya och kostnadseffektiva för 
verksamheten. En synvända kan behövas genom frågan: Hur kan resultaten i 
verksamheten bli bättre, med befintliga resurser, utan att ”bidragen” per automatik 
höjs? Ett sådant förhållningssätt skapar förutsättningar för att man kan nå goda resultat 
även med begränsade resurser. Det är inte alls självklart att mängden resurser avgör 
kvaliteten i förskolan/skolan, utan hur resurserna används. Detta vet ledarna. 
Parallellt med detta ser vi givetvis också, vilket vi nämner, att en översyn genomförs av 
resursfördelningssystemet. 

Ägare: huvuduppdragschef i nära samverkan med verksamhetschef 

 Internt på rektorsområdet bör kontinuerliga avstämningarna och dialoger ske, där man 
systematiskt kvalitetsgranskar olika slags resultat och effekter, med nedslag och 
uppföljning, för ständig förbättring. Det kan handla om att tidigt upptäcka olika 
kostnadsavvikelser i budget, granskningar av elevernas resultat etc. Här spårar enheten 
processen från olika insatta resurser till de resultat och effekter man kan se. Frågor som 
ständigt återkommer är: Varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde? 
Avvikelser och risker? Hur gör vi nu och varför? Den här typen av kontrollmekanismer 
förutsätter tydliga roller och ansvarsfördelning central verksamhet och lokal dito. 
Arbetet dokumenteras, enkelt men dock. 

 

Ägare: rektor och förskolechef 
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 Även tillsammans med verksamhetschef och ekonom/controller sker motsvarande 
kvalitetsgranskning (som ovan). Här finns stegen för ”förbättringshjulet” (planera, 
genomför, följ upp och analysera, förbättra) med som fundament i arbetsgången. I dessa 
möten och dialoger kvalitetsgranskas olika slags resultat och effekter med nedslag och 
uppföljning, för ständig förbättring. Allt dokumenteras, enkelt men dock. Förslagsvis 
som standard kvartalsmöten/rektorsområde och läsår tillsammans med ekonom, 
eventuellt fler funktioner. 
 
Ingående delar i att bättre säkerställa resursanvändningen är: 
* Mät, följ upp, analysera och förbättra beslutade och prioriterade områden för 
verksamheten respektive enheten. 
* Dra fördel av verksamheten som koncern och stordrift inom olika områden (exv. 
personella och materiella resurser) – ”fler kan mer”. 
* Lägg fokus på de stora kostnaderna (främst personal och lokal), som ger störst effekter 
på kvalitet (undervisning) och ekonomi. 
* Använd och se ”Ratten” som verktyg för arbetet. 

Ägare: verksamhetschef 

 På verksamhetschefens möten drar man stordriftsfördelar av spänsten i koncernen och 
lyfter upp de ovan beskrivna interna kvalitetsgranskningarna kort, för att lära av och 
stödja varandra i detta arbete. ”Kollegialt lärande”, ”lärande ledare” och ”kritiska 
vänner” utnyttjas naturligt och självklart inom ledningsgruppen. 

Ägare: verksamhetschef 

 Verksamhetsansvariga är tidigt med i processen kring budget genom att lämna in 
underlag kring volymer vilka i sin tur styr ramberäkningarna till enheterna. 
Avstämningar görs minst varje månad under löpande budgetår, lite utifrån 
rektorsområdets ekonomiska situation och prognos. 

Ägare: huvuduppdragschef i nära samverkan med verksamhetschef 

 Omvärldsspana än mer, enskilt som tillsammans, bl.a genom att öka kunskapsutbytet 
internt och externt med andra kommuner och skolor. Hur har de lyckats med sin 
effektivitet och varför? etc. Detta kan bidra till förändringar och förbättringar av resultat, 
lägre kostnader i kommunen etc. 

Ägare: verksamhetschef och rektor 

 Lägg mer fokus på och stärk analysarbetet. Exv. kan skolledarna göra gemensamma 
analyser av sina respektive verksamheters olika resultat. Analyserna innebär att: 
 
* Jämföra resultat med andra grupper inom och utanför förskolan/skolan, inom 
kommunen eller med rikets siffror. Skillnader och likheter? 
* Hitta mönster och se tendenser. 
* Tolka och förklara resultaten. Vad ligger bakom? Vilka konsekvenser ser vi? 
* Problematisera och granska kritiskt, gärna med ”kritiska vänner”. Ställ de där jobbiga 
frågorna, utmana teser och teorier. 
* Inhämta ny kunskap och vidga perspektiven. Här kan en del vara att titta på 
forskningsresultat, beprövad erfarenhet och det som visar sig vara framgångsrikt. 
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En analys som utgår från verksamhetens systematiska uppföljning och från forskning, 
kan bidra till mer kvalificerade förklaringar till varför måluppfyllelsen ser ut som den 
gör. På så sätt kan det praktiska utvecklingsarbetet få en starkare grund att stå på. 

Ägare: verksamhetschef 

 Ett i flera samtal belyst exempel, där verksamheten skulle kunna effektivisera 
(kostnader som effekter/resultat), är kring anställning av elevassistenter. Det vi framför 
allt riktar in oss på här är om och hur uppföljning och utvärdering sker kring effekterna 
av elevassistenternas insatser. 
Kanske är det värt att anställa en (1) pedagog i stället för 2-3 elevassistenter? 
Vi sätter inte sällan de sämst utbildade på de mest behövande. Plåstrande, lappande och 
lagande. 
Även fort- och utbildning av klasslärare är vägar framåt ett bättre arbete med de elever 
som idag behöver elevassistenter, kanske också mindre grupper. Intre minst NPF 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) är långt ifrån enkelt att arbeta med, framför 
allt om man inte är kompetent och redo fullt ut i organisationen. Historiskt sett hade ju 
elevassistenter uppdraget att stödja funktionshandikappade (syn, hörsel, rörelse etc). 
Det är ju lärare och pedagoger som ”är elevhälsan”, det är där den ska vara som mest 
levande. 

Ägare: rektor 

8. Hur arbetar verksamheten för att följa upp produktivitet och effektivitet? 
Finns mätningar, hur utvecklas dessa? Hur kommuniceras resultatet ut i 
verksamheten? 

Frågan om effektivitet och produktivitet knyter nära an till några tidigare och efterföljande 
frågor. Utifrån det vi hör och ser finns här förbättringsområden att för verksamheten 
förskola/skola stärka arbetet med uppföljning, men framför allt med analys och (ständiga) 
förbättringar av arbetets produktivitet och effektivitet. Ett arbete som behöver ske allt mer 
långsiktigt hållbart över flera år – även kring det ekonomiska arbetet. 

produktivitet kan definieras som  hur man presterar i relation till det resursutnyttjandet som 
krävs. Ett mått på verksamhetens förmåga att hushålla med sina resurser. 
 

effektivitet kan definieras som ett mått på graden av måluppfyllelse (verksamhetens, 
förskolornas, skolornas) 

Frågan är därtill viktig ur ett större sammanhang, lokalt/nationellt/internationellt, som bl.a. 
handlar om demografiskalan i kommunerna, en mindre grupp av kommunens anställda som 
framöver i tid ska göra mer för allt fler, sjunkande skatteintäkter osv. Kommunens verkliga 
utmaning är att lyckas hushålla med de resurser man har och samtidigt nå en hög 
måluppfyllelse, hitta nya arbetssätt och metoder, nya lösningar och nya medarbetare. 

Uppföljning av enheternas resultat, inte minst de ekonomiska, är idag (våren 2018) betydligt 
mer intensiv än under 2017. När det kommer till effektiviteten och produktiviteten behöver 
mer göras. Man har överlag fått god kunskap om nuläget och ser och vet var utgifter och 
kostnader finns (personal och lokal är alltid lejonparten), man följer varje månad upp 
budget, tillsammans med ekonom och/eller verksamhetschefen, agerar på stöd och 
fortbildning, exv. olika slags (statliga) ”lyft” som finns att söka för ökad kompetens hos 
pedagogkåren etc. 
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Verksamheten behöver tillsammans fortsätta finna vägar att arbeta allt mer effektivt och 
”smart”. Titta mer verksamhetsnära samt kopplat till de lokala enheterna. Därtill 
omvärldsspana och ta intryck av  och lära av (var)andra. 

Kritiska framgångsfaktorer i arbetet att förbättra effektivitet och produktivitet är bl.a.: 

 Att ha en långsiktig styrning och ledning genom få och tydliga mål och värderingar. 
 Att mål och värderingar är framtagna med medarbetarna. 
 Att ansvarsfördelningen genom hela organisationens styrkedja är tydlig och efterlevs. 

 Att det finns en tydlig politisk riktning eller vilja med förskola/skola. 

 Stabiliteten i dessa strukturer. 

 Att rektorer och förskolechefer ges ett omfattande mandat att utifrån tilldelade medel 
besluta om förskolans/skolans inre organisation och hur resurserna ska prioriteras 
inom verksamheten. 

 Att resursfördelningen har utvecklats och förändrats över tid samt att det finns delar av 
resursfördelningen som tar hänsyn till socioekonomiska faktorer. 

 Prioritera och ha ett långsiktigt fokus när det gäller särskilda satsningar och projekt, då 
dessa måste vara relevanta för verksamheterna, ligga väl i tid så att det inte tär på 
verksamheten i onödan samt att genomförandet utvärderas för att främja ett 
organisatoriskt lärande. 

I dessa framgångsfaktorer ser vi att både enheterna i sig liksom verksamheten och 
kommunen i stort har del i möjligheten till förbättringar, dvs. genom hela styrkedjan. 

Kommunikation, information och dialog kring detta uppföljningsarbete är viktigt. Vi hör 
om att man sällan faktiskt pratar om den effektivisering, de förbättringar, som genomförs 
varje år i verksamheterna? Vilka strategier man har? etc. 

Verksamheten och huvuduppdraget 
Bl.a. används KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, SKL) som jämförelseunderlag 
kring kostnadseffektivitet, där Ängelholms ”jämförelsekommuner” finns med. Dessa siffror 
och analyser lyfts fram bl.a. på kommunens Ledarforum. Huruvida dessa tankar och idéer 
lyfts i flera sammanhang, på enheterna etc är oklart. Vi kan dock här se att detta arbete kan 
bli mer offensivt, mer långsiktigt framåtsyftande och marknadsföras starkare – att låta höra 
tala om sig både internt som externt. Internt även till medarbetarna ute på ”golvet”. 

Enheterna 
Flera rektorsområden berättar om ett gott utvecklande arbete med att förbättra och höja 
nivån på både arbetssätt, arbetsformer och därmed olika resultat. Man arbetar aktivt med 
att se var man ”läcker” i ekonomin. Det kan handla om förskolebarnens vistelsetider, 
uppskjutna inskolningar, barn i behov av stöd etc. Här behövs mer fort- och utbildning 
menar flera ledare. Man ser också att man är i behov av bättre kvalitet i system och stöd 
samt att resursfördelningssystemet ses över. Man menar här bl.a. på att resurser bör 
fördelas till rektorsområdena utifrån kvalitetsarbetets analyser, långsiktiga prioriteringar 
och ett klart ledarskap för vilka insatser som ska genonföras. 

Förslag till åtgärder 
- kring uppföljning av effektivitet och produktivitet 

 Arbeta tillsammans fram mer effektiva arbetsformer. Här kan man t.ex. se över om/hur 
lön i sig kan stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet och produktivitet. 
Utarbeta arbetssätt och arbetsformer så att en större andel av lärares/pedagogers 
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arbetstid kan gå till undervisning/lärande, på individnivå som organisationsnivå av 
rektor/förskolechef. Utvärdera regelbundet enskilt och tillsammans med kollegor och 
vidta åtgärder som utvecklar undervisning, metoder och verksamheten, förskola och 
skola. 

Ägare: Verksamhetschef. Rektor/förskolechef. 

 Genomför en översyn kring hur skolledare och medarbetare de facto använder sin 
arbetstid. Detta kan genomföras på olika sätt, mer eller mindre omfattande. 
Se hur andra kommuner gjort ”tidsmätningar” eller motsvarande, exv. Uppsala stad. 
Jämför med andra länder, OECD, exv. hur mycket tid som läggs på undervisning. 
Reflektera över hur arbetstiden används. Varför går mindre tid till undervisning i 
Sverige? 
Fördjupa er gemensamt i resultaten, analysera och dra slutsatser för förbättringar och 
förädling. 

Ägare: verksamhetschef 

 Utveckla användningen av och arbetet med KKiK för verksamhetens styrning och 
förbättringsarbete. Här finns SKL som en bra part för kompetenshöjande insatser. 

Ägare: huvuduppdragschef och verksamhetschef i nära samverkan 

 Verksamheten centralt bör allt mer arbeta för att uppmuntra till utveckling av (effektiva) 
arbetssätt och arbetsformer, sprida lärande exempel inom organisationen 
förskola/skola. Här är verksamhetschefen och dennes ledningsgrupp en nyckelfaktor. 

Ägare: verksamhetschef 

 Rektor/förskolechef ansvarar för den inre organisationen, där rektor prioriterar 
undervisning och pedagogiskt ledarskap. Rektor verkar för att skolan utarbetar 
arbetssätt och arbetsformer så att en större del av lärares arbetstid kan gå till 
undervisning. Vi vill trycka på vikten av att dela med sig exv. på ledningsgruppsmöten 
med verksamhetschefen, med politiker på Välfärdsnämnden m.fl. tillfällen. 

Ägare: Verksamhetschef. Rektor/förskolechef. 

 Pedagoger/lärare och arbetslag har ansvaret för att ständigt arbeta för att utveckla 
kvaliteten i sin undervisning. Utvecklar arbetssätt och arbetsformer så att en större del 
av arbetstiden går till undervisning. Äger en stor del av sin arbetstid för planera och följa 
upp sitt uppdrag. 

Ovanstående delar innebär att kärnuppdraget undervisning och lärande – det pedagogiska 
ledarskapet – kommer i fokus och utökas. Det innebär att andra arbetsuppgifter behöver 
minska. 

Ägare: Verksamhetschef. Rektor/förskolechef 

9. Hur fungerar de ekonomiska rutinerna? 

Det vi troligen hör mest om i intervjuer och i enkäten berör planläggningen för 
budgetarbetets rutiner och processer. Flera skolledare uppger framför allt att budgetarbetet 
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behöver starta tidigare under året än vad som gjorts framför allt föregående år (2017), då 
man bl.a. inte fick ut sin ram i tidigt skede. En betydligt större tydlighet behövs. Flera 
uppger också en önskan om mer stöd i själva budgetarbetet med den nya budgeten för det 
kommande året. I detta sammanhang vill man också att budgetarbetet ”bollas” med andra, 
ekonom, controller, HR m.fl. och att analyser görs under tiden och simulera scenarion mm. 

De moment som för hela verksamheten behöver förbättras är egentligen budgetarbetets hela 
process: tydlighet i start, plan och planering, analys, uppföljning samt 
förbättringsarbete/lärande. Därtill behöver varje ledare över året boka in (coachande) 
möten med bl.a. ekonomerna, lite beroende på önskemål och behov. Budgetarbetet behöver 
kvalitetsgranskas, med kontinuerliga ”nedslag” och uppföljningar. Ett minimum om fyra 
möten/enhet och läsår tillsammans med ekonom, ev. flera funktioner/stöd. 

På verksamhetsnivå har fokus på de ekonomiska processerna och rutinerna skärpts 
väsentligt sedan årsskiftet och nu gäller det framför allt att få till en tydligare planering och 
framförhållning i arbetet – helhet som detalj. Detta gäller inte enbart på central nivå utan 
även på enhetsnivå. Budgeten behöver användas mer som styrmedel, både på strategisk som 
taktisk nivå inom verksamheten. 

På verksamhetsnivå är det av vikt med en tydlig riktning och riktlinjer för hur skolledarna 
ska lyckas med sitt uppdrag, enligt skollagen och de mål och krav kommunen ställer, till den 
peng som kommunen avsatt för ändamålet. 

På enhetsnivå (rektorsområdena) varierar rutinerna, oftast beroende på ledarnas erfarenhet 
och ekonomiska prioritering, men sedan årsskiftet har en svängning skett i detta arbete 
lokalt, ett större fokus överlag. Det gäller både på enheterna som på verksamhetsnivå. Vi ser 
att det nu behöver komma till stånd en dokumenterad systematik kring dessa processer och 
rutiner. Förutom större möjligheter till budgetar i balans skapar detta också en trygghet och 
arbetsro. Det är vad flera ekonomiskt skickliga rektorer och förskolechefer uppger. 

Skolledare uppger att huvudmannen behöver mer kunskap om verksamheten på förskolor 
och skolor, detta för att bättre beslut ska kunna fattas. De önskar också tydligare direktiv 
från politikerna vilka ”satsningar” och områden som ska finnas i fokus över tid. Att springa 
på färre bollar. 

Skolledarna uppger också att olika underlag inför/under budgetarbete kan förbättras i sin 
kvalitet, för enklare uppföljningar mm. De saknar också tätare återkoppling på 
budgetarbetet i sig men också på inlämnade analyser och uppföljningar. 

Budget- och ekonomiarbetet behöver också kopplas tätare till det systematiska 
kvalitetsarbetet (SKA-arbetet) samt att hela styrkedjan arbetar närmare och mer som en 
lärande organisation. Detta arbete påbörjas bäst i verksamhetschefens ledningsgrupp och 
med en mindre arbetsgrupp som tar de första stegen. 

Förslag till åtgärder 
- kring ekonomiska rutinerna 

 Tillsätt och ta stöd i en tillfällig arbetsgrupp som tillsammans skapar ett 
verksamhetsnära ”ekonomiskt rutinpaket för ledarna inom förskola/skola”. 
Ett paket som samlat innehåller konkreta lathundar, checklistor, processer och 
arbetsgång etc, byggd på verksamhetens och skolledares erfarenheter och framgångar. 
Gruppen bör bestå av verksamhetschef, ekonom/controller/HR, rektorer och 
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förskolechefer, där var och en öppet bidrar med sina erfarna kompetenta tankar och 
idéer kring hur man systematiskt och klokt har kontroll på både verksamhetens 
utveckling som ekonomi. Med hjälp av ett sådant stöd får varje chef, framför allt de mer 
oerfarna, bra stöd att hantera och managera sin verksamhets ekonomi. Materialet 
uppdateras årsvis. 
Vi ser det som nödvändigt att något mer dokumentera detta arbete, men givetvis en 
dokumentation på en rimlig nivå. 

Ägare: verksamhetschef 

 Nyanställda skolledare, samt skolledare som inte lyckas hantera sin budget och 
ekonomi, ges erfaren mentor vid sin sida, där ett av fokusområdena är (rutiner för) 
verksamhets- och ekonomistyrning. 

Ägare: verksamhetschef 

 Låt en intern arbetsgrupp se över och utreda hur delarna – budget/ekonomi, 
verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete – hänger ihop idag samt hur 
det kan bli bättre. Gruppen bör bestå av bl.a. rektor/förskolechef, ekonom och controller 
eller motsvarande. 

Ägare: verksamhetschef 

 Verksamheten behöver skapa tydliga och kommunicerade rutiner och arbetsgång för 
tilläggsbelopp och resursfördelningssystemet, för en än mer likvärdig förskola/skola. 
Detta arbete kan genomföras omgående samt efter det att ett eventuellt nytt uppdaterat 
resursfördelningssystem är på plats. 

 Aktualisera och uppdatera arbetet med verktyget ”Ratten”. Ta stöd i ekonomer, 
"Rattenombuden", men också med kommunens chefsekonom eller motsvarande. Stäm 
av med och låt skolledarna lämna synpunkter och tankar kring ständiga förbättringar. 

Ägare: verksamhetschef 

10. Hur ser verksamhetens interna prioriteringar av resurser ut i förhållande till 
prioriteringar som sker politiskt? 

Med verksamheten (förskola/skola) avser vi dels verksamheten centralt, dels 
rektorsområdena med förskola/skola lokalt. 

I de samtal och enkätsvar vi tagit del av upplever vi arbetet med olika prioriteringar och 
resursfördelning lokalt, utifrån centralt politiskt satta mål och prioriteringar, som mer 
fokuserat från början av 2018, än under 2016/2017. Detta då verksamhetschef och 
rektorer/förskolechefer, ekonom m.fl. sedan årsskiftet 2017/2018 mötts i kontinuerliga 
gemensamma dialoger, framför allt kring verksamhetens ekonomiska frågor. I dessa möten 
är diskussioner om mål, prioriteringar och resurser naturliga – en del av varandra. Detta 
arbete behöver nu vidmakthållas av huvuduppdragschef, verksamhetchef och 
rektor/förskolechef. 

Vi kan se att det finns förbättringspotential i styrkedjan från politikens mål och 
prioriteringar, via huvuduppdraget Lärande och Familj och verksamheten centralt, ut till 
respektive rektorsområde och enheter. Kopplingarna i kedjan är idag inte optimala, utan 
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kan bli starkare, så även kopplingen mellan styrningen kommunalt och statligt. Detta 
behöver kommuniceras och diskuteras inom verksamhetschefens ledningsgrupp, som en 
naturlig del i verksamhetens utvecklingsarbete. Flera skolledare vi talar med tar också upp 
en önskan om att få möta både politiken (nämnden) och huvuduppdragschefen vid flera 
tillfällen under året, för gemensamma diskussioner och utbyten. Läggs in i verksamhetens 
rutiner och ”årshjul”. 

När vi kommer till resursprioriteringar internt verksamheten relativt de politiska kan vi inte 
se att sådana sker utifrån ett systematiskt och inarbetat system. Det är en uppgift för 
verksamheten att hantera framöver, att tillsammans inom koncernen titta både till 
verksamhet lokalt som centralt, även kring olika resurser, dess prioriteringar och 
fördelning. 

I de olika verksamhetsplanerna skrivs fram kring de mål och nyckeltal som bl.a. 
Kommunfullmäktige och Välfärdsnämnden satt upp, med perspektiven: 

 Medborgarfokus 

 Effektiva verksamheter 

 Samhällsutveckling 

 Medskapande medarbetare 

Flera skolledare framför önskemål om att få återkoppling på det arbete och de resultat som 
genereras med deras verksamhetsplan. 

Förslag till åtgärder 
- kring interna prioriteringar av resurser kopplat till politiska prioriteringar 

 Ett mer aktivt arbete behöver genomföras kring att arbeta än mer systematiskt och 
kontinuerligt som en koncern, med dess fördelar och utmaningar. Ett arbete där både 
del (lokala rektorsområden och enheter) som helhet (verksamheten) diskuteras kring 
mål, prioriteringar och resurser både lokalt som inom verksamheten. Detta arbete sker 
närmast inom verksamhetschefens ledningsgrupp och gärna som en stående punkt på 
agendan. Det innebär att man inom verksamheten allt mer behöver (om)fördela resurser 
utifrån prioriteringar och behov, mer agilt. Arbetet bottnar i de verksamhetsplaner som 
verksamheten och rektorsområdena arbetar utifrån. Även ”Ratten” blir ett viktigt 
verktyg här. Det handlar om att allt mer lyckas ”kitta ihop” det verksamhetsnära lokala 
arbetet med den politiska och verksamhetsmässiga styrningen. Varje enhet som en 
naturlig del av helheten. 

Ägare: verksamhetschef i samverkan med huvuduppdragschef 

 Skapa möjligheter till möten på arenor där både profession och politik träffas för samtal 
och dialog kring uppdrag, verksamhetsplaner, mål, resurser, fokus och prioriteringar. 
Hur:et och Vad:et i samspel kan ge god framgång. Vi vet att dessa möten uppskattas av 
både politiken som professionen. Sker lämpligen en gång per år. 
Resultaten från dessa möten hanteras sedan vidare inom verksamheten som respektive 
rektorsområde/enhet, kommuniceras ut i olika kanaler etc. 

Ägare: verksamhetschef i nära samverkan med huvuduppdragschef 
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11. Hur sker kvalitetssäkring ut inom verksamheten? Är den tillräcklig? 

Utifrån frågeställningen avser vi här med kvalitetssäkring dels det kontinuerliga 
systematiska kvalitetsarbetet (SKA), som bedrivs lokalt och centralt (huvudmannen), dels 
säkringen av enheternas och verksamhetens ekonomi, utfall och resultat. 

Både verksamheten centralt som rektorsområdena och enheterna lokalt arbetar 
systematiskt med att säkra kvaliteten på verksamhetens arbete och utfall, utifrån uppdrag, 
uppsatta mål och prioriteringar. Detta sker på olika vis exv. via ”Ratten”, den gemensamma 
modellen som sträcker sig långsiktigt över året: 
Analys & utvärdering => Check på Värdegrunden => Omvärldsspaning och nulägesanalys 
=> Skapandet av Handlingsplan => Uppföljning, utvärdering och förbättring osv. 

Skolledarna upplever att man under våren 2018 kommit långt med att ha en god 
kvalitetssäkring av verksamheterna, därtill med stöd och fortbildning. Man har gått från 
brandkårsuttryckningar till ett större helikopterperspektiv. Arbete återstår dock här, inte 
mint att om än enkelt dokumentera struktur, process och arbetsgång för arbetet. 

Utifrån det vi hör och läser ser vi att kvalitetssäkringen (resursuppföljning, resultat och 
effekter) idag är ”godkänt”, framför allt då ett större ekonomiskt fokus skett sedan våren 
2018. Viktigt att nu också uppdatera/dokumentera dessa kvalitetssäkringsprocesser. 

Kvalitetssäkring mer kortsiktigt av verksamhetens arbete sker exv. vid månatliga 
avstämningar med ekonom och/eller verksamhetschef. Detta ger en tät kontroll av både 
nuläge och läget framåt för rektorsområdet/enheterna. Justering av avvikelser etc.  

Per rektorsområde/enhet får vi lite mer blandade bilder, inte minst ett antal enheter som är 
ytterst kunniga kring att säkra kvaliteten på sin verksamhet, i allt från ekonomi till barns 
och elevers olika resultat. Dessa (”best-in-class”) har mycket att tillföra för verksamhetens 
förbättringsarbete. Även om exv. ekonomiskt stöd finns centralt är det oerhört viktigt att 
rektorsområdet har egen kompetens. Det krävs att varje rektorsområde har minst en 
person/funktion som är fullt insatta i både processer och de olika IT-systemen samt kan 
analysera resultat och utfall på rektorsområdet. 

Flera intervjuade och respondenter nämner vikten av hela styrkedjans gemenskap och 
samverkan: individ, arbetslag, stadie, skola/förskola, rektorsområde, nätverk, 
”skolkommun” och kommun. Samt därtill de ytterst viktiga komponenterna tillit, kontroll 
och kommunikation som centrala begrepp för verksamheten och koncernen. 

Förslag till åtgärder 
- kring verksamhetens kvalitetssäkring 

 Genomför ett förbättringsarbete där kvalitetssäkringsarbetet, och det systematiska 
kvalitetsarbetet (SKA), lokalt som centralt (huvudmannen) allt mer naturligt krokar i 
varandra. Att koppla ihop kommunens SKA på verksamhetsnivå, med budgetprocessen 
på ett tydligare vis än idag. Flera skolledare upplever och lyfter fram ett glapp mellan det 
lokala och verksamhetsnära arbetet och arbetet centralt. Upplevelsen av att ”fylla i” och 
göra ett administrativt arbete som inte härrör till enhetens arbete. Här behöver olika 
underlag skapas som är bättre verksamhetsnära och anpassade till enheterna 
förskola/skola. 
Planering och uppsättning av detta förbättringsarbete kan genomföras i 
verksamhetschefens ledningsgrupp eller i en mindre arbetsgrupp med förskolechefer, 
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rektorer och andra funktioner från verksamheten. 
Arbetet dokumenteras och uppdateras varje år. 
Omvärldsbevaka genom att ta del av hur andra skolkommuner lyckas och gör i detta 
arbete. 

Ägare: verksamhetschef 

 (från fråga 10) Börja arbeta än mer systematiskt och kontinuerligt som en koncern, där 
både del (lokala rektorsområden och enheter) som helhet (verksamheten) diskuteras när 
det gäller mål, prioriteringar och resurser både lokalt som inom verksamheten. Detta 
arbete sker närmast inom verksamhetschefens ledningsgrupp. Det innebär att man inom 
verksamheten allt mer behöver (om)fördela resurser utifrån prioriteringar och behov, 
mer agilt. Arbetet bottnar i de verksamhetsplaner som verksamheten och 
rektorsområdena arbetar utifrån. Även ”Ratten” blir ett viktigt verktyg här. Det handlar 
om att allt mer lyckas ”kitta ihop” det verksamhetsnära lokala arbetet med den politiska 
och verksamhetens styrning. Varje enhet en naturlig del av helheten. 

Ägare: verksamhetschef i nära samverkan med huvuduppdragschef 

2. Ledarskap och organisation 
Ledningsstruktur, beslutsmandat och organisationsstruktur. 

Innan vi går in på detta områdes frågeställningar (ledarskap och organisation) vill vi lyfta fram 
och kommentera några saker samt iakttagelser vi gjort, under vår inläsning, våra intervjuer och 
inkomna enkätsvar. 

Organisationsteorier lyfter inte sällan fram att ”ledarskapet” i en organisation är av oerhört stor 
vikt, kanske till och med avgörande för att en organisation, verksamhet och dess medarbetare 
kontinuerligt ska göra goda resultat, därtill ständigt bli bättre. Kopplat till ”skolan” har vi i 
landet flera forskare varav några vi valt att koppla till detta område: 

Professor Elisabeth Nihlfors, pekar översiktligt bl.a. på: 

 Att organisationen behöver se och följa upp ledarskapet genom hela styrkedjan. 

 Att ”tonen” sätts på högsta nivå. 

 Att höga förväntningar behöver råda i organisationen och genom styrkedjan 

 Vikten av tydlighet i mål och uppdrag. 

 Vikten av stöd för ledarna. 

 Vikten av tillgång till sin närmaste chef. 

 Vikten av ett rimligt antal medarbetare. 

 Fokus på skolans kompensatoriska uppdrag. 

Statsvetare Maria Jarl, skolforskare Ulf Blossing m.fl. har även de identifierat några 
gemensamma framgångsfaktorer inom skolan, kopplat till ledarskap och organisation. 
Det gäller samsyn kring uppdraget, tydliga mål och stabilitet. Tillsammans kan dessa faktorer 
skapa en ”framgångsrik kultur” på skolan, menar de. Framgångsrika skolors organisering 
utmärks av samförstånd och samordning, medan det på ”icke-framgångsrika” skolor finns mer 
av intresseskillnader och särordning. Rektorer har stor betydelse för att lärare på de 
framgångsrika skolorna undervisar så att elevernas lärande främjas och att de når målen. 
Rektorerna på dessa skolor hävdar målen för arbetet. De påminner lärarna om att arbetet 
handlar om att anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar och behov för att på bästa 
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sätt främja lärandet och måluppnåendet. Vidare organiserar de arbetet på ett sätt så att lärarna 
kan dra nytta av varandras olika kompetenser i det komplexa undervisningsarbetet. 
utan här definieras en skola som framgångsrik om den lyckas med såväl läroplanens 

kunskapsmål som sociala mål kring demokratiska värderingar, jämställdhet, samarbete, 

ansvarstagande, självförtroende med mera. 

Professorerna Jonas Höög och Olof Johansson har också valt att forska kring vad som 
kännetecknar ”framgångsrika skolor”. Rektors ledarskap är centralt och man lyfter fram vikten 
av hur skolans (enhetens) struktur, kultur och ledarskap skapar förutsättningar för elevernas 
framgångar. Ett område som också lyfts fram är vikten av ledarens förmåga till interaktion och 
relation med personalen – en dialog i och för gemensamt lärande. Vidare efterlyser personal 
ofta starka, involverade och kunniga rektorer och skolledare (även skolchefer etc). En tydlig 
ledning och samarbete via arbetslag och lärare/personal tycks vara den färdriktning som många 
framgångsrika skolor följer. Skolledarnas tydlighet innebär alltså inte att de styr och ställer efter 
eget huvud, utan att man på enheten/skolan hjälps åt att skapa en tydlighet tillsammans. 
Ytterligare en viktig faktor verkar vara att ledaren (skolchef, rektor, förskolechef etc) har en god 
förståelse av lärarnas och pedagogernas ”vardagsarbete”. Avslutningsvis menar man också att i 
framgångsrika organisationer förs fördjupande, reflekterande och lärande samtal, där 
samarbete ses som en viktigare utvecklingskraft än konkurrens. 

Av ovanstående ser vi bl.a. att verksamheten förskola/skola än mer behöver: 

 Samverka och nätverka allt mer inom verksamheten samt inom som utom 
rektorsområdet/enheten – tillsammans. Samtalsämnen bör här också handla om 
ledarskapet i sig. 

 Erbjuda strukturerad, långtidsplanerad och kontinuerlig fortbildning och 
kompetensutveckling för alla ledare (verksamhetschef, rektor, förskolechef, 
arbetslagsledare). 

 Låta utvärdera ledarskapen kontinuerligt, för ständiga förbättringar till högre höjder. 

 Låta varje ledare lägga fram sin ledningsdeklaration för kolleger och personal. 

 Lägga stor vikt vid nyrekryteringar för att kunna anställa de bästa ledarna. 

 Erbjuda ledarna handledning, mentorskap och/eller coaching där så behövs och önskas. 

Ett av de genomgående dragen är att ledaren är avgörande för en framgångsrik verksamhet, 
inte endast rektor och förskolechef, utan också ledarskapet genom hela styrkedjan. 

Kring den lokala styrningen av förskolan/skolan vet vi också att när styrning och ledning 
fungerar så finns det en samsyn om mål och strategier. Detta hos politiker, högsta skolledningen 
rektorer/förskolechefer och lärare. Men allmänt kännetecknas styrningen av förskola/skola inte 
sällan av bristande tillit och dialog, otydliga krav och förväntningar och svag återkoppling på det 
löpande arbetet. Detta kan vi märka av även inom Lärande och Familj och verksamheten 
förskola/skola. Något som absolut bör och går att arbeta vidare med för att förbättra. 

Här under lyfter vi fram ytterligare några iakttagelser: 
Områdesansvarig rektor 
Verksamhetens organisation med en områdesansvarig rektor upplever vi som något otydlig. Vi 
tror, liksom Skolinspektionen tidigare påtalat, att denna organisation behöver bli än tydligare 
beskriven och utformad, t.ex. via tydliga uppdragsbeskrivningar för de olika chefsleden. Rektor 
ska ha pedagogiskt, personal- och budgetansvar. Här ser vi f.n. en ”mitt-emellan-väg”, det måste 
vara begripligt. Vi vet också att verksamhetschefen arbetar med detta. 
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Att tydliggöra och kommunicera den ”nya” organisationen Lärande och Familj, dess vinster 
och synergier 
I våra samtal och enkätsvar hör vi från framför allt rektorer och förskolechefer att man hittills 
sett relativt få vinster och synergier med den nya organisationen (2015), huvuduppdraget 
Lärande och Familj. Respondenter uppger sig sakna den gamla ”skolförvaltningen”, vilket kan 
förklaras med att man just ännu inte sett några stora fördelar i det nya. Den nya organisationen 
har troligen inte hunnit sätta sig ännu, men vikten av att visa på framgångsrika delar med den 
är av stor vikt. 

Vi är medvetna om att en ny organisation behöver tid att sätta sig, Lärande och Familj är den 
största inom kommunen, men vi ser också att någon slags förändring kan behöva göras. 
”Följeforskningen” har visat på ett antal åtgärder vilka säkert kommer att anammas av 
ledningen. 

Stärk och synliggöra ledarskapet – i flera led 
Kring ledarskapet på de olika nivåerna (verksamhet, huvuduppdrag, 
kommunledning/kommundirektör och politik) hör och läser vi en hel del. Vi hör framför allt om 
att ledarskapet spretar och ser väldigt olika ut, i allt från ett tydligt och direkt ledarskap till ett 
mer otydligt och svagt. Vi hör här också att samspelet mellan de olika ledningsnivåerna behöver 
bli bättre, starkare. Ledarna på dessa nivåer behöver tillsammans diskutera detta och 
kommunicera det gemensamma ledarskap som ska råda (kultur och beteende), allt utifrån agila 
Ängelholms tankar, men också kommunens värdegrund: öppenhet, omtanke och handlingskraft 
behöver genomsyra organisationen. Givetvis gäller detta ledarskapet även ute på respektive 
förskola och skola. 

Ett tydligt och unisont ledarskap och organisationsstruktur skapar stabilitet, trygghet, tillförsikt, 
vilja och mod. Egenskaper som borgar för verksamhetens goda resultat, ekonomiska som 
kunskapsmässiga. Att transparent och med kontinuitet visa på olika resultat och effekter av den 
nya organisationen skapar både motivation och ger tillfredställelse för chefer och medarbetare. 

1. Hur förankrade är målen (KF, KS och nämndmål) i verksamheten? Har målen 
betydelse för verksamhetens sätt att planera, genomföra och följa upp 
verksamheten? Hur sker uppföljning och redovisning av resultat? 

Förankrade mål 
De kommunala politiska målen är viktiga i sig och behöver kommuniceras och diskuteras i alla 
led – även aktivt ut till ledarna på förskolor och skolor. Här har både huvuduppdragschef och 
verksamhetschef viktiga roller, men också nämndens politiker behöver, och önskas, aktiveras än 
mer ut mot enhetscheferna. Det är i arbetet genom hela styrkedjan som förankring och 
förståelse bäst sker. Detta är också något som både skolor och förskolor önskar, närmare och 
tätare kontakter och dialog kring mål och uppdrag – statliga som kommunala. 

I detta sammanhang hör vi om upplevelsen av att organisationen Lärande och Familj är stor och 
emellanåt skapar onödigt långa och dryga beslutsvägar. Det kan handla om allehanda låsningar 
i beslutsleden och ett för litet friutrymme på enhets- och även verksamhetsnivå. Detta verkar 
skapa viss frustration som går att förändra. 

I styrmodellen ”Ratten” hanterar skolledarna och nämnderna bl.a. uppföljning av uppsatta mål. 
Välfärdsnämnden har idag sju mål som berör huvuduppdrag Lärande och Familj, av vilka tre 
mål prognostiseras (april 2018) bli helt uppfylla och fyra mål delvis uppfyllda. 
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Vi hör i intervjuer och i enkät om att målen ibland kan upplevas som ett slags ”utanpåverk”, som 
inte riktigt går i linje med förskolans/skolans statliga mål. Att i hela styrkedjan diskutera och 
kommunicera detta är av stor vikt. 

Uppföljning och redovisning 
Uppföljning och redovisning sker bl.a. på kommunens Ledarforum. Hur långt ut i leden detta 
sedan tar sig är osäkert, men vi anar att där finns förbättringspotential. Någonstans blir det här 
en liten ”kamp” mellan statens och kommunens styrning över förskolan/skolan, vilket behöver 
arbetas med. Både kommun och stat vill ju goda kunskapsresultat och kommunen har ju till 
fullmäktiga fått ett direkt uppdrag från staten. 

Förslag till åtgärd 
- kring kommunens mål 

 För att stärka uppföljning, redovisning och förankring av kommunens mål och resultat 
ser vi det som av stor vikt att fortsätta mötas på olika arenor, professionens ledare och 
politiker. Detta är högt uppskattade tillfällen av skolledarna. Det blir då en mer 
”naturlig” uppföljning och redovisning, återkoppling, upplevs som både viktigt och 
utvecklande för inte minst rektorer och förskolechefer. Lämpligen en gång om året som 
en gemensam tillställning med både gemensamma dragningar och övningar/workshops. 
Här skapas då goda tillfällen att stärka dialog och kommunikation kring de kommunala 
målen, genom hela styrkedjan, en naturlig koppling till planering, genomförande och 
uppföljning av verksamheten och enheternas arbete. 

Ägare: huvuduppdragschef i nära samverkan med verksamhetschef 

2. Tas beslut på ”rätt” nivå? Vem ansvarar för vad i verksamheten? Är man 
överens om roll- och ansvarsfördelning? 

Kring roll- och ansvarsfördelning inom verksamheten förskola/skola, ser vi det som tydligt 
vad som ligger på rektor och förskolechef, inte minst ger skollag och läroplaner besked om 
detta. Inte heller ser vi några större problem eller konflikter, med roll och ansvar på 
verksamhetschefs- och huvuduppdragschefsnivå. Det som däremot känns som viktigt är att 
dessa chefers uppdrag uppdateras, specificeras och kommuniceras till verksamheten. Även 
att uppdraget görs möjligt att följa upp och utvärdera för förbättringar. Sker i 
utvecklingssamtal eller motsvarande. 

Ur befintlig uppdragsbeskrivning för verksamhetschefen kan vi bl.a. läsa: 

 ”Huvudansvar för skolutvecklingsarbetet i ett 1-19-års-perspektiv på vetenskaplig 
grund.” 

 ”Initiera och följa upp processer i syfte att öka måluppfyllelsen för eleverna i 
grundskolan.” 

 ”Ta stort ansvar i kommunens integrationsutmaningar (språkcentrums verksamhet, 
förberedelseklasser etc ).” 

 ”Säkerställa likvärdighetsfrågor ur ett elevperspektiv. (Exempelvis tillgång till bibliotek, 
simundervisning, särskilt stöd och IKT).” 

 ”Sprida lärdomar från Leda för resultat inom grundskoleorganisationen och konceptet 
inom Lärande och Familj.” 

 ”Bibehålla och vidareutveckla den vetenskapliga grunden i verksamheterna.” 

 ”Verka för att utveckla samverkan och förbättrade arbetsformer mellan 
skola/IFO/Elevhälsa.” 
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 ”I mån av utrymme under året dessutom genomlysa verksamhetsområdet gällande 
kostnadseffektivitet och genomföra identifierade effektiviseringar.” 

Flera av dessa ”uppdrag” tangerar innehållet i denna genomlysnings områden och 
frågeställningar, samtidigt ser vi uppdragsbeskrivningens områden som odefinierade och 
svåra att mäta och följa upp resultaten av. Ett förbättringsområde. 

Uppdragsbeskrivningen för huvuduppdragschefen är betydligt mer specificerad med 
uppföljningsbeskrivningar och skulle tjäna som ett mycket gott underlag för motsvarigheten 
till verksamhetschefens uppdragsbeskrivning. En enkel åtgärd att genomföra mellan 
huvuduppdragschef och verksamhetschef. 

Ett gediget arbete behöver fortlöpande genomföras för att tydliggöra och kommunicera 
organisationens olika roller och ansvar, d.v.s.: 

o politiken 
o huvuduppdraget Lärande och Familj 
o verksamhet (förskola/skola) 
 

För att tydliggöra roller, ansvar och relationer bör organisationen och verksamheten: 
* Tydligt formulera de olika ledningsuppdragen, gärna varje personalkategoris kompetens 
samt vad som förväntas av olika uppdrag, t.ex. i ledarskapet och medarbetarskapet. Det 
möjliggör ett stöd i kommunikationen. 
* Komma överens om gemensamma förhållningssätt, t.ex. att visa enad front utåt i vissa 
frågor. 
* Ha en tydlig delegationsordning som uttrycker ansvar och befogenheter. 
* Ha skriftliga överenskommelser med verksamhetschef och rektor som utgångspunkt i 
uppdragen att nå måluppfyllelser och förbättra elevernas kunskapsresultat. 
* Arbeta aktivt för att alla relationer präglas av ett respektfullt förhållningssätt och god 
kommunikation. 
* Ständigt arbeta med ett aktivt värdegrundsarbete. 

Förslag till åtgärder 
- kring roll- och ansvarsfördelning 

 Uppdatera och specificera verksamhetschefens uppdrag, liknande den ”modell” som 
idag finns mellan huvuduppdragschef och kommundirektör. Kommunicera densamma 
till verksamheten, framför allt ”förvaltning”, rektorer och förskolechefer. 

 Skapa skriftliga överenskommelser mellan verksamhetschef och rektorer/förskolechefer 
med utgångspunkt i uppdraget att bl.a. förbättra elevernas resultat. Motsvarande finns 
idag mellan huvuduppdragschef och verksamhetschef samt mellan huvuduppdragschef 
och kommundirektör, med årliga uppdateringar. 

 Tydliggör verksamhetens delegationsordningar som tydligt uttrycker ansvar och 
befogenheter. 

Ägare: huvuduppdragschef i nära samverkan med verksamhetschef 
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3. Vilka interna respektive externa faktorer är särskilt viktiga för 
verksamhetens resultat? Hur mycket styr man själva över verksamhet och 
inriktning? 

”Verksamhetens resultat” rymmer flera typer av resultat, t.ex. pedagogiska och ekonomiska 
men också andra typer av resultat som rör arbetsplatsen och arbetsmiljön på 
förskolan/skolan (medarbetarundersökningar, kundenkäter, elevenkäter, Skolinspektionen 
m.fl.). Med ”interna faktorer” ser vi faktorer på den enskilda förskolan/skolan och inom 
kommunen. ”Externa” faktorer ser vi som annat utanför kommunen. 

För en förskole-/skolenhet är ett av målen att arbeta för optimala pedagogiska resultat, 
utifrån de förutsättningar och resurser man har. Det innebär också att arbeta för en sund 
ekonomi och en budget i balans. Med koll på ekonomin styr man verksamheten mot allt 
bättre resultat – det hänger tätt ihop. 

Interna faktorer som påverkar resultaten: 
På den egna enheten vet vi av erfarenhet och baserat på forskning (bl.a. Ulf Blossing) att det 
finns mjuka faktorer som spelar en avgörande roll för en framgångsrik verksamhet över tid. 
Det handlar då om värden som stabilitet, tydlighet och samförstånd på enheten. Kring 
dessa delar ser det, som alltid, ut på olika sätt på förskolorna och skolorna, men också 
verksamheten och huvuduppdraget behöver aktivt arbeta med och penetrera dessa värden. 
Det betyder att varje chef och ledningsgrupp kontinuerligt behöver se över hur man arbetar 
med och förhåller sig till enhetens, verksamhetens och huvuduppdragets stabilitet, tydlighet 
och samförstånd. 

Vi vet också att förskole-/skolkommuner, som under flera år visat goda resultat av olika slag 
och som anses framgångsrika, kännetecknas av faktorer som: 

 Har goda ledare på alla nivåer. 
På politisk nivå som präglas av att Välfärdsnämnden tar ett stort ansvar för resultaten, 
ställer ”rätt” frågor, inte ändrar mål och strategier för ofta, har en tydlig rollfördelning samt 
ett förtroende mellan politiker och tjänstepersoner. 

På huvuduppdragschefsnivå en intresserad och synlig chef, som skapar de bästa av 
förutsättningar för verksamhetschefen. 

På verksamhetschefsnivå präglas av en aktiv chef som arbetar för att skapa förutsättningar 
för rektorer och förskolechefer att leda verksamheten, ett gott samarbetsklimat samt följer 
upp resultaten och arbetar på ständiga förbättringar. 

På rektors-/förskolechefsnivå präglas av chefer som tar och vill ta ett stort pedagogiskt 
ledarskap, fokuserar på både läroplansuppdrag som kommunuppdrag. Utmärkande är också 
ett dynamiskt samarbete och kollegialt lärande i chefsgruppen och att 
rektorer/förskolechefer involveras i och tar ett gemensamt ansvar för helheten när det gäller 
lärandeverksamheten i kommunen. 

 Har höga förväntningar. 
Framgångsrika skolkommuner har höga förväntningar på förskolans/skolans resultat 
oavsett förutsättningar, genom att bl.a. ha höga ambitioner som helhet – förskolan/skolan 
är viktig. Men också höga förväntningar på alla ingående parter, dvs. elever, lärare och 
personal, ledare, vårdnadshavare och politiker. 

64



  
 

52 

 

 Tar reda på hur det faktiskt går – resultat och effekter (input => output). 
Framgångsrika förskole-/skolkommuner systematiskt följer upp och återkopplar till 
verksamheten på såväl kunskapsresultat, ekonomiska som andra mer mjuka värden. 
Uppföljningarna och utvärderingarna används som verktyg för ständig förbättring. System 
för återkoppling av resultaten i kombination med krav på utveckling/förbättring sker. 
Politikerna tar aktiv del av uppföljningen samt för diskussioner om resultaten och man 
kommunicerar i flera led alla goda resultat som syns och sker. 

• Har fungerande relationer. 
Framgångsrika förskole-/skolkommuner arbetar för att få väl fungerande relationer inom 
hela verksamheten, exempelvis genom att arbeta aktivt för att alla relationer ska präglas av 
ett respektfullt förhållningssätt och god kommunikation, ett aktivt värdegrundsarbete, 
formulera tydligt vad som förväntas av olika uppdrag, komma överens om gemensamma 
förhållningssätt, till exempel att visa enad front utåt mm. 

• Har en tydlig och kommunicerad ansvarsfördelning. (fråga 2 ovan) 
Framgångsrika förskole-/skolkommuner har en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan 
politiker, tjänstepersoner, rektorer och förskolechefer, där man exv. tydligt formulerat inte 
bara var och ens uppdrag, utan också gärna varje personalkategoris kompetens, har en tydlig 
delegationsordning som uttrycker ansvar och befogenheter, har skriftliga överenskommelser 
med huvuduppdrags-, verksamhetschefer och förskolechefer/rektorer. 

”Skolpeng” 
I intervjuer och enkät hör vi att resurserna upplevs som små, oftast kopplat till en relativt 
låg ”skolpeng” nationellt sett. Det skulle kunna ge bättre resultat för några enheter att höja 
nivån på skolpengen (fördelningsmodellen), men är inte avgörande som vi ser det. Vi 
lämnar förslag om en översyn av den socioekonomiska modellen i kommunen, vilket vi tror 
kan påverka en del skolor positivt vad gäller kunskapsresultaten. 

Autonomi 
När vi lyssnar hör vi om att man har en stor autonomi på enheten (förskolan/skolan), 
kanske allt för stor anger flera, då risken finns att verksamheten ”försvinner” i relation till 
enheten. Vi tror dock att enhetens självständighet kan påverka positivt i resultaten – 
pedagogiska som ekonomiska. Här har verksamhetschef och huvuduppdragschef en viktig 
roll att fylla, att visa på att man också gemensamt i koncernen tar bättre kliv framåt – 
tillsammans. 

Hur mycket styr man själva över verksamhet och inriktning? 
Mandatet och möjligheten att styra över den egna skolan/förskolan ser vi som stor. 

Förslag till åtgärder 
- kring faktorer som är viktiga för resultaten 

 Arbeta systematiskt med att skapa en stabilitet i ledarskapen och i ekonomin, både på 
enheterna som i verksamheten förskola/skola. Rekrytera klokt och arbeta för att 
utveckla och behålla både ledare och medarbetare. Fira ”segrar” – tillsammans! 

Ägare: huvuduppdragschef, verksamhetschef samt rektor/förskolechef 

 Verksamheten förskola/skola behöver samverka och nätverka allt mer tillsammans, 
inom som utom rektorsområdet/enheten, där samtalsämnet också måste handla om 
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ledarskapet i sig. Centralt är de gemensamma ledningsgruppsträffarna med 
verksamhetschefen som är goda tillfällen för dessa dialoger och kollektiva läranden. 

Ägare: verksamhetschefen, men också huvuduppdragschefen inom ramen för dennes 
ledningsgrupp 

 Verksamheten behöver erbjuda en strukturerad, långsiktig planerad och kontinuerlig 
fortbildning och kompetensutveckling för alla ledare (verksamhetschef, rektor, 
förskolechef, arbetslagsledare). En attraktionskraft som på sikt också höjer nivån på 
samtliga ledarskap och som gör att man kan behålla än fler ledare över tid. 

Ägare: verksamhetschef 

 Strukturerat låta utvärdera varje skolledares ledarskap kontinuerligt, för ständiga 
förbättringar till högre höjder. Materiel till idéer finns i form av guider för utvärdering av 
ledare bl.a. hos Skolinspektionen. 

Ägare: verksamhetschef 

 Låta varje ledare lägga fram sin ledningsdeklaration för kolleger och personal. 

Ägare: verksamhetschef, rektor/förskolechef 

 Lägga stor vikt vid nyrekryteringar för att kunna anställa de bästa ledarna. Ta stöd i 
både skolledargruppen och HR-funktionerna. 

Ägare: verksamhetschef 

 Erbjuda skolledarna handledning, mentorskap och/eller coaching där så behövs och 
önskas. 

Ägare: verksamhetschef 

 Låt kompetensutveckla skolledarna – kontinuerligt och med flerårsplaner. Fokusera och 
prioritera på några få saker åt gången, utifrån de prioriteringar och mål är uppsatta. 

Ägare: verksamhetschef 

 Ha höga förväntningar på chefer och medarbetare, följ intresserat upp arbetet, 
utvärdera och lämna feedback för förbättring. 

Ägare: huvuduppdragschef, verksamhetschef, rektor/förskolechef 

 Arbeta på att utveckla relationerna mellan enhetschefer, verksamhetschef och 
huvuduppdragschef. 

Ägare: huvuduppdragschef i nära samverkan med verksamhetschef 

 Strukturera, tydliggör och kommunicera de olika rollerna och ansvaren inom 
verksamheten. 

Ägare: Huvuduppdragschef, i nära samverkan med verksamhetschef 
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4. Vilka faktorer är särskilt viktiga för att verksamheten ska kunna leva upp till 
krav på effektivitet, rättssäkerhet och medborgarorientering? 

Frågeställningen är stor och rymmer flera faktorer som spelar in. 

Av det vi hör och av erfarenhet vet vi att verksamhetens besluts- och kommunikationsvägar 
måste vara både kända, ”enkla” och tydliggjorda. För alla ledare handlar det här också om en 
ökad kännedom om styrdokument och verksamhet gällande förskola/grundskola, ökad 
kunskap gällande budgetarbete, ökad vilja och förståelse gällande helhetssynen inom 
verksamheten. 

I frågan om effektivitet ser vi framför allt kvalitetsarbetet och det ekonomiska arbetet som 
självklara områden att lägga kraft på, men också kring elevhälsan och trygghetsarbetet. 
Utgångspunkten är att enheterna och verksamheten gör analyser av resultaten, relaterar 
dessa till uppsatta mål – statliga som kommunala – och sätter in de förbättringsåtgärder 
som behövs för att ständigt bli bättre. 
Var är vi nu? Hur ser verksamheten ut? Vart ska vi? Vad behöver vi genomföra för åtgärder 
för att komma dit vi vill? Följa upp resultaten och få fram ett nytt nuläge. 

Att arbeta systematiskt innebär att titta på helheten i omgångar över tid– både för enheten 
och för verksamheten förskola/skola. Det är viktigt att understryka att skolornas 
kvalitetsarbete måste utgå från den egna skolans behov och förutsättningar. Skolorna bör 
här lära av varandra för att inspireras och stimuleras. 

I ovanstående fråga om interna och externa faktorer lyfter vi faktorer som är avgörande för 
en organisations framgång. Vi är också övertygade om att mer mjuka värden som goda 
relationer, samförstånd, stabilitet och tydlighet är synnerligen viktiga för att nå dessa krav. 
Att därtill ständigt lära av och jämföra sig med best-in-class, att med kontinuitet mäta och 
hela tiden skruva på förbättringar – agila och ”leanmässiga” tankar. 

Effektivitet 
Här tolkar vi in begreppet i bl.a. ekonomiska, kunskaps- och nöjdhetsresultat. 

Yttre effektivitet kan handla om att göra rätt saker (s.k. upplevd kvalitet) och inre effektivitet 
(produktivitet) handlar om att göra rätt saker rätt (s.k. optimal resursanvändning). 

En god personalpolitik är i sig grunden för möjligheten till en hög effektivitet och 
produktivitet. Detta vittnar många intervjuer om och vår erfarenhet säger oss detsamma. 

Verksamhetens kvalitetsarbete (SKA) bedrivs idag aktivt, men behöver ytterligare stärkas 
vad gäller analys och förbättringsarbete. 

Rättssäkerhet 
Ordet innehåller en bredd av inriktningar, inte minst elever i behov av särskilt stöd och 
betygssättning. 

Vad gäller ledarskapet så är ansvarsfrågan viktigast. Förskolechef/rektor, verksamhetschef 
etc måste känna att ”det beror på mig!”.  Att börja prata om risk, för att inte uppfylla krav på 
rättssäkerhet o.s.v. leder fel. Ingen behöver balansera på gränsen av vad som är rätt och 
lagligt.  Diskussioner kommer alltid att kunna föras om allehanda insatser har varit 
tillräckliga etc. Men om man dokumenterar, har en plan och avsikt för vad man gör, så är 
man alltid trygg, även om man kan få invändningar och synpunkter. Om verksamhetschef, 
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förskolechef/rektor har en idé/vision om vad man vill (eller varför man vill ha jobbet) så ska 
denne kunna förmedla vart man är på väg och varför. Detta är avgörande. En 
förskolechef/rektor som ser sig som den enskilt viktigaste faktorn för om verksamheten ska 
lyckas eller inte klarar jobbet om denne tar sitt fulla ansvar. 

Utveckla Skolverkets bedömningsportal så att lärare kan få inspiration till hur 
examinationer kan utformas och bedömas, och uppmana lärare till sambedömning. 

Medborgarorientering 
Här tänker vi oss dialogen med vårdnadshavarna och ser att den är av mycket stor vikt både 
för barnens/elevernas nöjdhet men också kunskapsresultaten. Det är en tät trepartsdialog 
(barn/elev – förskola/skola – hem) som kontinuerligt följer barnet/eleven genom åren i 
förskola/skola. Att med god struktur och systematik möta hemmen i utvecklande dialoger 
blir av stor vikt – både enskilt och i grupper. 

Förslag till åtgärder 
- kring faktorer för bl.a. förbättrad effektivitet 

 Effektivitet: se över, stärk och förbättra analysarbetet. Både på enheten som inom 
verksamheten i stort. Genom att agera ”kritiska vänner” inom exv. verksamhetschefens 
ledningsgrupp kan nivån på analysarbetet stärkas, men också genom att kontinuerlig 
konstruktiv återkoppling ges på enheternas och verksamhetens analyser. 

Ägare: verksamhetschef 

 Rättssäkerhet: Vi tänker här främst på likvärdighetsfrågan som vi lyfter upp i flera 
sammanhang. Att utforma förskola och skola så att de fungerar för barn/elever med 
särskilda behov är ett ständigt sökande efter och utvecklande av fungerande arbetssätt 
och metoder. Elevhälsan och även SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) är här 
givna parter att lära av och samverka med. 

Ägare: verksamhetschef i nära samverkan med chef för elevhälsan 

 Medborgarorientering: Systematisera dialogerna med vårdnadshavarna inom 
verksamheten, exv. genom att årligen genomföra 1-2 ”föräldradialoger”, Dialogmöten/-
forum. Beroende på tema/frågeområde lämpligen uppdelat åldrar/årskurser (förskola, 
förskoleklass, lågstadium, mellanstadium, högstadium). 

Ägare: verksamhetschefen i nära samverkan med rektorer och förskolechefer 

 Tydliggör och kommunicera befintliga delegationsordningar, som uttrycker ansvar och 
befogenheter. 

Ägare: huvuduppdragschef 

 Skapa skriftliga överenskommelser mellan verksamhetschef och rektorer med 
utgångspunkt i uppdraget att bl.a. förbättra elevernas resultat. 

Ägare: huvuduppdragschef, i nära samverkan med verksamhetschef 
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5. Vilka risker finns utifrån ovanstående som gör att verksamheten inte kan 
prestera goda resultat? 

Det finns givetvis både större och mindre risker, men de risker vi kan se för att enheterna 
och verksamheten inte ska kunna prestera optimalt, är bl.a.: 

 Att enheterna, verksamheten och kommunen över tid inte lyckas attrahera (rekrytera 
och behålla) goda kompetenta ledare och medarbetare. 

 En organisationsstruktur inom förskola/skola som inte är tydlig och klargjord, med 
uppdrag, roller och ansvar. Men också med ”smidiga” och snabba beslutsvägar. 

 En verksamhet som inte lyckas skapa mer djuplodande analyser, för att ta sig framåt 
mot högre höjder. 

 Att verksamheten inte lyckas klargöra vilka verksamheter som utgör kärnverksamheten 
och vilka verksamheter som är stödfunktioner. Stödfunktioner som också låter sig 
utvärderas med jämna mellanrum, för ständiga förbättringar. 

 Att verksamheten inte låter sig utnyttja de stordriftsfördelar som finns i en större 
organisation, som förskola/skola de facto är. 

 Att verksamheten och enheterna inte lyckas skapa ett längre tidsperspektiv, än ett år i 
taget, kring de utvecklings- och de ekonomiska frågorna. 

 En verksamhet som inte lyckas utveckla goda och respektfulla relationer och 
samarbeten, med tillit och förtroende. 

 En verksamhet som inte rymmer någon större glädje, inspiration och tillfällen med 
”firande”. 

 I samtal och enkät får vi känslan av att det råder ”mål- och perspektivträngsel”, därför 
behöver ett antal satsningar prioriteras och fokuseras på över tid. Här behöver hela 
styrkedjan finnas med och diskutera. 

Förslag till åtgärder 
- för att minska risken att inte prestera goda resultat 

 Verksamheten och enheterna måste arbeta tillsammans för att allt bättre lyckas 
attrahera (rekrytera och behålla) goda kompetenta ledare och medarbetare – här har 
alla ett ansvar att ”marknadsföra” kommun och verksamhet. Varumärket Ängelholms 
kommun, skolor och förskolor är mycket viktigt. 

Ägare: huvuduppdragschef, verksamhetschef och rektor/förskolechef 

 Organisationsstrukturen inom förskola/skola behöver bli mer tydlig och klargjord, när 
det kommer till uppdrag, roll och ansvar. Men också ”smidiga” och snabba beslutsvägar 
är delar i detta. 

Ägare: huvuduppdragschef 

 Stärk analysarbetet för mer djuplodande analyser, för att ta sig framåt mot högre 
höjder. Ta stöd i varandra, som både ”återkopplare” och ”kritiska vänner” genom att bl.a. 
granska varandras analysarbeten. 

Ägare: verksamhetschef 
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 Klargör vilka verksamheter som utgör kärnverksamheten respektive stödfunktioner. 
Stödfunktioner som också låter sig utvärderas med jämna mellanrum, för ständiga 
förbättringar. 

Ägare: verksamhetschef 

 Lyfta fram och utnyttja de koncern- och stordriftsfördelar som finns i organisationen 
och verksamheten förskola/skola. Detta arbete startar naturligt i verksamhetens 
ledningsgrupp. 

Ägare: huvuduppdragschef, verksamhetschef 

 Skapa en helhetssyn och längre tidsperspektiv kring de ekonomiska frågorna, för 
verksamheten som för rektorsområdena och enheterna. Arbetet sker i verksamhetens 
ledningsgrupp med stöd av ekonomer och controllers. 

Ägare: verksamhetschef 

 Stärk relation och samarbeten genom att fortsätta utveckla goda och respektfulla 
relationer och samarbeten genom hela styrkedjan. Vikten av tillit och förtroende kan 
aldrig underskattas. 

Ägare: huvuduppdragschef 

 Prioritera och fokusera på ett antal avgörande utvecklingsområden över tid. Klargör 
varför just på dessa områden! (Det gäller givetvis även i denna rapports ”åtgärdslista”.) I 
samtal och enkät får vi känslan av att det råder viss ”perspektivträngsel”, därför behöver 
ett antal förbättringsområden prioriteras och fokuseras på över tid, inom verksamheten 
som på rektorsområdena. 

Ägare: verksamhetschef i nära samverkan med huvuduppdragschefen 

6. Har ledaren rätt förutsättningar för sitt uppdrag? 

Med ”ledaren” ser vi här i första hand förskolechef, rektor och verksamhetschef för 
förskola/skola. Ibland lyfter vi också in huvuduppdragschefen, då dennes roll och uppdrag 
är nära kopplat till verksamheten (lärande) förskola/skola. Vi menar också att varje chefsled 
har en självklar och mycket viktig uppgift i att ge sina medarbetare de bästa av 
förutsättningar för att genomföra ett fullgott uppdrag (pedagoger/lärare, 
rektor/förskolechef, verksamhetschef, huvuduppdragschef). 

För förskolechefer och rektorer varierar självklart förutsättningarna, beroende på vilken 
(typ av) enhet man ansvarar för, vilka medarbetare man har lokaler etc. Behoven skiftar, 
även de ekonomiska behoven. Här ser vi exv. att en översyn av den socioekonomiska 
modellen bör kunna ge än bättre och mer likvärdiga förutsättning för enheterna. 

Ledare inom förskola/skola kan också ha väldigt många direkt underställda, uppåt 45-55 
stycken. Vi ser att 25-30 medarbetare (direktunderställda) bör vara ett tak för en god 
relation och utveckling för och mellan medarbetare och chef. Antalet underställda 
medarbetare är också en faktor att både behålla och attrahera nya chefer till kommunens 
förskolor och skolor. 
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Flera rektorer anger att deras arbete till och ifrån försvåras av att det i den kommunala 
organisationen (högre tjänstepersoner som politiker) finns kunskapsbrister över 
kärnverksamhetens styrdokument (förskola/grundskola) samt inom verksamheten 
förskola/skola i stort. Detta påverkar i sig chefernas förutsättningar och möjligheter. 

Från förskolechefer/rektorer hör vi också om att det inte sällan sker ”brandkårs-
utryckningar” i stället för systematiska och mer planerade insatser och uppdrag. Vi ser detta 
som uttryck för att man i mångt och mycket arbetar från dag till dag, med näsan över 
vattenytan, i flera led. Detta kopplat till stora arbets-/uppdragsområden och ett stort antal 
underställda. 

De ekonomiska förutsättningarna för enheterna, framför allt skolpengsnivån, är också något 
vi hör om. Men också om den socioekonomiska fördelningsmodellen, vilken man ser 
behöver ses över. Det gör vi också. 

Förskolechefer/rektorer nämner om att det finns en stor kompetens och vilja i chefsgruppen 
och att de är mycket nöjda med att alla chefer genomför rektorsutbildningen. Detta är också 
påverkansfaktorer för deras förutsättningar att göra ett gott jobb, men också för att behålla 
och attrahera ledare. 

Rektorer nämner också om att rektors och verksamhetschefens uppdrag är möjligt, om man 
väljer att agera med bra fokus och prioritering, inte ”peta i detaljer” utan se helheter. 

Verksamhetschefens uppdrag anser vi idag vara allt för omfattande och stort. Detta bör ses 
över separat, kanske i samband med att uppdragsbeskrivningen samtidigt uppdateras. 

Även huvuduppdragschefens uppdrag tenderar att bli allt för omfattande och 
mångfacetterat. För förskola/skola blir det uppdraget ett ganska osynligt ledarskap, som av 
naturliga skäl hamnar långt från verksamheten i sig. Möjligen finns här att hämta mer 
underlag från rapporten ”Följeforskning” (ny organisation), vilken vi inte har fördjupat oss i. 

Vi har tidigare varit inne på kärn- respektive stödprocesser och ser att stödfunktionerna i sig 
inom verksamheten har stora möjligheter att på olika vis påverka chefernas förutsättningar 
att fullgöra sina uppdrag – ”statliga som kommunala”. Här bör en översyn göras. 

Förslag till åtgärder 
- kring ledarens förutsättningar för uppdraget 

 Se över antalet direkt underställda för rektor/förskolechef. Förutsättningarna att utöva 
ett bra ledarskap påverkas av hur många underställda en chef ansvarar för. Det är viktigt 
att en chef upplevs närvarande och ser sina medarbetares prestationer. Här kan en idé 
vara att arbeta för ett riktmärke för antal underställda. Lär av andra, exv. har 
kommunstyrelsen i Piteå kommun satt ett riktmärke om 30 medarbetare. 

Ägare: kommunstyrelsen 

 Se över verksamhetschefens uppdrag (förskola/skola), vilket idag är väldigt omfattande. 
Även uppdragsbeskrivningen behöver ses över och uppdateras kontinuerligt samt 
utvärderas. 

Ägare: huvuduppdragschefen 

71



  
 

59 

 

 Se över modellen för ”skolpeng” och dess storlek. (från moment 1, fråga 5) 

 Se över modellen för den socioekonomiska resursfördelningen. (från moment 1, fråga 
5). 

3. Kultur, delaktighet och arbetsformer 
Verksamhetens struktur, arbetssätt och rutiner. 

Kring framför allt den interna kulturen mellan olika ”nivåer och led” i kommunen och 
styrkedjan hör vi om ett avstånd och glapp, något som flera chefer vill ska förändras till ett 
närmande av olika slag – vi tillsammans. Cheferna upplever att detta glapp har skett över tid, 
inte minst i den nya organisationen (2015), där man upplever avstånden som längre till andra 
chefsnivåer och verksamheter – en slags känsla av vi-och-dem. Kulturen sätts från högsta rang i 
organisationen och sipprar neråt. Här finns förbättringsområden att göra och det behöver inte 
vara svårt eller kostsamt. 

Politiken, främst Välfärdsnämnden, uppger flera som vi intervjuat och via enkätsvaren, ha blivit 
svagare och mer otydlig de senaste åren. En större närhet, dialog och diskussioner välkomnas 
och önskas och vi ser även detta som görbart, oavsett valår eller inte. 

Arbetsformerna uppger på vissa plan ha utvecklats till det bättre över tid, men det finns också 
en del att jobba vidare med för att bygga starkare team och motivation inom verksamheten. En 
stark och sund kultur skapar förtroende och trygghet, som i sin tur skapar bättre arbetsklimat, 
bättre hälsotal, ökad kreativitet och produktivitet, som ger resultat på sista raden i form av 
ekonomi, men också upplevd leverans hos slutkund (”Ängelholmarna”/invånarna). 

Inom rektorsgruppen kan det upplevas en viss ”tävlan” och prestige mellan varandra om att 
vara ”bäst i klassen”, detta med sina både för- som nackdelar. 

Sammanfattningsvis ser vi att ett gemensamt kulturarbete fortsatt behöver drivas inom 
verksamheten och i hela styrkedjan. Detta för att skapa en miljö och arbetssätt med fokus på 
självständiga och självstyrande chefer och medarbetare utifrån tillit, frihet och ansvar. 

1. På vilket sätt kommunicerar man inom verksamheten? Vad kännetecknar 
relationerna mellan till exempel olika delar inom verksamheten, mellan 
ledning och personal, mellan politik och ledning? 

Relationerna mellan verksamhetschef och rektor/förskolechef verkar i det stora hela 
fungera bra, av vad vi hör och läser. Som alltid finns det olika åsikter om vilket slags 
ledarskap och karaktär som bör finnas för verksamheten. Ett aktivt arbete att stärka 
relationerna mellan verksamhetschef och förskolechef/rektor pågår och behöver fortsätta, 
utvärderas och förbättras. Denna relation – verksamhetens ledningsgrupp med dess ledare 
är av yttersta vikt, den viktigaste grupperingen enligt oss, för förskolors och skolors fortsatta 
framgångar. 

Samverkan, synergier och relationer inom hela Lärande och Familj är något som man också 
aktivt behöver arbeta på, inte minst för att visa på att den nya organisationen Lärande och 
Familj kan ge mer än var och en för sig. Inte minst kommer de ekonomiska utmaningarna 
att bli allt större framöver, bl.a. genom ökad social problematik i kommunen, vilket berör 
både förskola/skola som socialtjänst. Detta ställer högre krav på utvecklad samverkan, inte 
minst mellan skola (förskola – skola – fritids), elevhälsa och socialtjänst. Här har 
huvuduppdragschef och verksamhetschefer ett viktigt ansvar att ta. 
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Huvuduppdragschef och verksamhetschef synes fungera tillsammans, men de behöver 
arbeta på att än mer visa enad front, samsyn och gemensam riktning. Både 
huvuduppdragschef och verksamhetschef ser vi vara varma ledare, där huvuduppdragschef 
behöver bli än mer tydlig och synlig gentemot verksamheten förskola/skola. 

Till politiken (Välfärdsnämnden) anser verksamheten ha en mycket god relation, även om 
man också anser nämnden som svagare och otydligare idag än för några år sedan. Detta 
skapar viss oro. 

Från verksamheten och enheterna kan vi i våra samtal höra flera respondenter peka på 
upplevelsen av bristande relation, tillit och förtroende från framför allt högsta 
tjänstemannaledningen i kommunen men också Kommunstyrelsen. Ett slags avstånd och 
glapp som man tycker kan förbättras, även om skolledarna i första hand har 
verksamhetschef och huvuduppdragschef som närmaste ledning i styrkedjan. Man pekar här 
på vikten av koncern- och kommungemenskap. 

En slutrapport om ”Följeforskning” tar också upp en del bitar värda att notera även här. Vi 
anar och tror att kommunikationen i sig inom verksamheten, inom och mellan 
rektorsområden blivit allt bättre sedan årsskiftet, relationer som blivit starkare, vilket vi ser 
som mycket gott. 

Mycket av ovanstående är görbara områden att förbättra under en begränsad period och det 
behöver ske med en överenskommet planerad, strukturerad och öppen process. ”Vi vill 
verksamheten det allra bästa – och vi gör det tillsammans!”. Verksamhetschefens 
ledningsgrupp är här fundamentet. 

Förslag till åtgärder 
- kring kommunikation och relationer 

 Genomför gemensamma aktiviteter i hela styrkedjan, för att stärka tillit, gemenskap 
och vi-känsla 

Här ser vi att inte ”bara” verksamheten förskola/skola utan också hela kommunens 
organisation – tjänstepersoner som politiker - behöver skapa fler planerade tillfällen och 
arenor för möten och utbyten under året. Möten mellan politiken, kommunledningen, 
huvuduppdraget och verksamheten förskola/skola. 
Här ingår givetvis också kontaktpolitikers viktiga uppdrag i närheten med förskolor och 
skolor. 
Förutom en ökad kunskap om verksamheterna i sig kommer även en ökad motivation, tillit 
och förtroende att ske då ovanstående genomförs kontinuerligt. 

Ägare: huvuduppdragschef 

 Skapa mötestillfällen för att lära känna och skapa synergier i samarbeten inom 
huvuduppdraget Lärande och Familj. I dessa möten bör flera ledare, funktioner och 
fackliga delta. 

I dessa möten och arenor visar man på vinster, stordriftsfördelar och synergier, skapar mer 
av hängränna än stuprör. Men man lyfter också utmaningar man står inför idag och 
framöver, utvecklingsområden. Förslagsvis genomförs även exv. workshopsövningar 
tillsammans (SWOT etc) och man firar ”segrar” tillsammans. 
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Ägare: huvuduppdragschef 

 Stärk relationerna med de fackliga parterna 

Kring samarbeten nämns bl.a. att det med de fackliga parterna (framför allt Lärarförbundet) 
överlag fungerar gott lokalt och mindre gott centralt. Här ser vi att det är mycket viktigt att 
skapa goda relationer mellan framför allt de centralt fackliga (VSG). 

Ägare: Samtliga chefsled i styrkedjan, d.v.s. huvuduppdragschef, verksamhetschef, 
rektor/förskolechef 

2. Används kommunens styrmodell ”Ratten” på ett ändamålsenligt sätt? 

Verktyget ”Ratten”, kommunens gemensamma styrmodell sedan en handfull år, är tänkt att 
skapa en struktur för både nämndernas och verksamheternas arbete och måluppfyllelse, 
d.v.s. förbättringsarbetet. Verksamheten förskola/skola har i uppdrag att ta fram hur de 
uppsatta målen (vad) ska uppnås, med stöd i en årligen upprättad verksamhetsplan. 

 

Utifrån de intervjuer och enkätsvar vi hört och läst är vår uppfattning att ”Ratten” används i 
olika grad och omfattning ute på enheterna, mer eller mindre ändmålsenligt. Detta ser vi 
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bero på skolledarens erfarenhet, rutin samt fokus på ekonomi och verksamhetsutveckling. 
Att aktivt kommunicera styrmodellen, bl.a. via ”Rattenombuden”, att visa på vinst och nytta 
i vardag och resultat, göra den aktivt närvarande är en utmaning som kontinuerligt behöver 
göras. Därtill att både huvuduppdragschef, verksamhetschef, rektorer och förskolchefer 
visar engagemang och delaktighet kring ”Ratten och dess årscykel”. Detta har tidigare skett, 
bl.a i gemensamma workshops, men bör upprepas med kontinuitet, då även bl.a. 
kommunens chefsekonomer deltar som stöd och med ett inlyssnande öra. 

Modellen i sig är en utmärkt sådan utifrån dess klassiska förbättringscykel: planera – 
genomför – analysera – utvärdera/förbättra osv. Den kan bli ett gott verktyg i 
verksamhetens och enheternas systematiska kvalitets- och förbättringsarbete, om man också 
kan se vinst och nytta med densamma. Då modellen dessutom används generiskt fullt ut 
inom alla verksamheter och nämnder ser vi att ett kollegialt lärande inom kommunen även 
kring modellen och dess användning ytterligare kan stärka dess funktion och nytta – för en 
allt bättre verksamhet. 

Förskolan verkar lyckas bättre att använda styrmodellen som det är tänkt. Detta kan bero på 
att det inom förskolan ges god (bättre) återkoppling på arbetet. Vi hör skolledare som menar 
att det lätt blir en modell vid sidan om det lokala SKA-arbetet och dess processer, en modell 
som inte ”samverkar” med det lokala kvalitetsarbete, ”något därutöver”. Här finns en 
pedagogisk utmaning att anta. Även återkopplingen, från huvudmannen och politiken, på 
enheternas Ratten-arbete är av ytterst stor vikt, för att arbetet ska ge förbättrade resultat 
men också för att arbetet ska kännas meningsfullt och framsteg kunna ses. 

Vi hör också om att månadsvisa inlämningar i årshjulet, kopplat till Ratten, kan skapa ett 
merarbete och inte alltid är, eller upplevs, aktuella. Frågeställningarna tenderar att bli 
övermäktiga att besvara på ett konkret sätt. Vi tänker: Är det möjligt att inlämningar sker 
med mindre täta intervaller? 

Förslag till åtgärder 
- kring användandet av styrmodellen ”Ratten” 

 Vikten av att inom huvuduppdraget och verksamheten kommunicera och tydliggöra 
arbetet med ”Ratten”, lyfta fram goda konkreta exempel och lära av varandra inom, exv. 
kontinuerligt under året på skolledarmöten/verksamhetschefens ledningsgruppsmöten. 
Kopplingen mellan det konkreta verksamhetsnära arbetet och modellen i sig behöver 
vara tydlig och kunna ses när det gäller enheternas utvecklingsområden. Detta gäller 
även ”Ratten” och verksamhetsplanerna. Enheternas upplevelse av dubbelarbete måste 
undvikas. Vi ser här Ratten-ombuden som viktiga ambassadörer och inspiratörer. De bör 
vara drivande i arbetet och leda processerna så att styrmodellen kan omsättas i 
praktiken och bli bättre förstådd i både nämnden och verksamheten/enheterna. De bör 
också under året skapa någon form av tillfälle där utbyten sker av erfarenheter även över 
verksamhetsgränserna. 

Ägare: huvuduppdragschef 

 Bättre och tätare återkoppling behöver ges på ledarnas/enheternas skrivna och 
inrapporterade arbete i/med ”Ratten”, från huvudman och politik. Detta är ett mycket 
stort önskemål från skolledarna. 

Ägare: verksamhetschef, huvuduppdragschef 
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 Genom att anta en gemensam struktur, som utgår från huvudmannens prioriterade 
mål, blir det enklare för enheten att bryta ner detta till prioriterade mål för 
kärnverksamheten. Det blir då en gemensam struktur för att beskriva det systematiska 
kvalitetsarbetet, både på enhetsnivå som huvudmannanivå. 

Ägare: verksamhetschef i samverkan med huvuduppdragschef 

3. Hur fungerar verksamhetens samarbete och samverkan med de fackliga 
organisationerna? 

Själva syftet, med samarbete och samverken mellan arbetsgivare och fackliga parter, är att 
ge de bästa av förutsättningar för verksamhetsutveckling, inflytande och delaktighet för 
medarbetarna.  En öppen och transparent dialog på de olika arbetsplatserna och i hela 
kedjan. En dialog som behöver vara konstruktiv, där alla strävar mot en god och ömsesidig 
information, en öppen stämning, konstruktiva diskussioner och praktisk gemensam 
problemlösning, där viljan att sätta verksamheten i centrum är viktigast, d.v.s. med 
barnens/elevernas bästa lärande och utbildning i slutänden. Frågan är hur det ser ut med 
detta idag inom verksamheten? 

Samarbetet och samverkan med de fackliga parterna ser olika ut beroende på vilken nivå vi 
rör oss. Vi hör i våra samtal om: 

 Ett gott samarbete överlag i framför allt den lokala samverkan (LSG), men också oftast 
på HSG och CSG. 

 En mer bristfällig relation mellan arbetsgivare och framför allt Lärarförbundet hör vi om 
inom verksamhetens samverkansgrupp (VSG). 

Förslag till åtgärder 
- kring samarbeten med fackliga parter 

 Relationen till och dialogen mellan framför allt verksamheten (VSG) och 
Lärarförbundet behöver förbättras och arbetet prioriteras, då en ansträngd relation 
sliter på alla parter och nivåer. Inte minst upplever vi det som att det skapas onödigt 
snack, rykten etc. Nämnas ska att ansträngningar görs för att få till stånd en bättre 
relation och dialog, men en samverkansrelation behöver skapas, i stället för den mer 
konfliktfyllda och ”destruktiva” relationen som råder idag. 
För att lyckas med detta ser vi att man tillsammans lägger en konkret handlingsplan (via 
exv. en SWOT) för förbättringsarbetet och därtill eventuellt tar stöd i tredjepart/medlare 
för att hitta fram till varandra på nytt. Allt med start på verksamhetschefsnivå (VSG). 
 
Som arbetsgivarrepresentant har man ofta ett informationsövertag, det är därför viktigt 
att dela med sig löpande, för att trygga relationen och undvika ”onödigt snack”. 
 
Det är också av vikt att arbetsgivararen är praktisk och förhandlingsvillig. Facket ska ha 
sin roll som medpart och kunna komma med kloka inspel och förslag. 
 
Att ha god respekt till varandras roller och funktioner är också av stor vikt. Det ska 
kännas roligt att träffas och i förhandlingar har man inte sällan olika åsikter men man 
ska landa i sak, inte person. 

Ägare: verksamhetschef och de fackliga parterna 
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4. Hur fungerar samarbetet med andra verksamhetsområden inom 
Huvuduppdrag Lärande och Familj, såsom individ- och familjeomsorg, 
elevhälsa m.fl.? 

Utifrån de intervjuer vi genomfört och den enkät som besvarats får vi skiftande svar från 
intervjupersoner och respondenter, hur väl samarbetet idag fungerar inom huvuduppdraget 
Lärande och Familj, men också med exv. Familjen Helsingborg och kommuner i regionen 
nordvästra Skåne. Organisationen Lärande och Familj är riggad för att erbjuda goda 
möjligheter och förutsättningar för samverkan, samverkan mellan olika 
verksamhetsområden, tack vare organisationen inom ett och samma huvuduppdrag. Det 
förenklade samarbetet som är tänkt med den nya organisationen är ännu inte optimalt, inte 
minst kring ett förenklat samarbeta kring elever. Här behöver ständigt nya förbättrade grepp 
tas, med fokus på just samverkan. Tydligt är att ting tar tid och att de olika samarbetena blir 
allt bättre över tid, förutsatt att alla parter agerar aktivt i att få till stånd givande samarbeten 
– med barn och elev i fokus. En gemensam målbild och behovsstyrda samarbeten. Goda 
intentioner finns. De samarbeten som idag finns mellan exv. förskolor/skolor och 
Elevhälsan, även individ och familj, upplevs av flera som goda och givande. Vi hör skolledare 
som nämner om ytterligare potential i detta (samarbeten med elevhälsan som individ och 
familj), men upplever samtidigt en utmaning att hantera tiden och prioriteringen. Flera 
personer nämner också att det från alla parter fortfarande finns en del ”stelbenta 
traditioner”, en viss oförmåga att tänka kreativt utanför boxen, revirtänk och även 
resursbrist, som blir till orsaker att man inte kommit längre i de olika samarbetena inom 
huvuduppdraget. Än en gång, viljan finns från flera håll och det ser vi som en avgörande 
faktor, värd att nu bygga vidare på. 

Intressant att höra är också de närmare samarbetena som sker med ”socialtjänsten”, vilket 
är gynnsamt för både hem, barn och vårdnadshavare. 

Förskola/skola nämner en utmaning i samarbetet med elevhälsan, exv. där elevhälsan 
erbjuder handledning och vägledning och förskola/skola behöver komplettera med ett 
praktiskt arbete. Där når man inte riktigt fram och det upplevs bli lite på ”låtsas”, det som 
centrala elevhälsan kommer med, med resultat att arbetet med eleven hamnar i "lärarens 
knä". 

Liknande relation och samarbeten med de fackliga parterna hör vi även här om att det lokalt 
verkar fungera smidigare och bättre i samarbetena, än mer centralt. Varför det är så vet inte 
de som nämner det och inte heller vi har lyckats fånga detta, mer än att det upplevs vara så. 
Idéer framkommer här om att elevhälsan kanske i stället bör ligga direkt under 
verksamhetschefen för förskola/skola. Kring en sådan fråga behöver en separat intern 
översyn genomföras. 

I det ovan beskrivna ser vi att verksamheten förskola/skola, elevhälsan m.fl. tillsammans 
behöver hitta mer ”strukturerade modeller” och ”projekt” för dessa olika samarbeten och 
utvecklingsarbeten, där respektive verksamhetschef tar ägarskapet. Gärna målsatta 
samarbeten som också utvärderas och förbättras över tid. 

Förslag till åtgärder 
- kring samarbeten med andra verksamhetsområden 

De samarbeten vi i denna fråga rör oss kring har som yttersta syfte att allt fler barn och 
elever ska ges rätt stöd för att både må bra och kunna inhämta de kunskaper de behöver för 
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goda studieresultat. Med goda samarbeten kommer pedagogerna kunna fokusera allt mer på 
undervisning och lärande, d.v.s. kärnuppdraget. 

För allt bättre samarbeten ser vi nedan åtgärder: 

 Titta tillbaka på hur diskussioner, dialog, mål och ambitioner gick när den nya 
organisationen var satt, vad såg ni framför er och var står ni idag. Genomför workshops 
för att ventilera dessa samverkansfrågor och ta ny steg i att närma varandra, för 
förbättringar. 

 Utifrån ovan punkt skapa en (strukturerad) modeller och/eller projekt för några olika 
samarbeten, som följer strukturen för ständiga förbättringar (planera – genomför – 
utvärdera/analysera – förbättra). 

 Lyft fram och lär av goda och givande samarbetsexempel internt inom Lärande och 
Familj, med andra verksamheter samt inom verksamheten förskola/skola, men också 
externt. 

Ägare: huvuduppdragschef och verksamhetschefer (centrala samarbeten) och skolledare 
(lokala samarbeten) 

Utvecklings- och framtidsfrågor 
Gränsdragnings-/samordningsfrågor på alla plan, ledarskapet, effektiviseringsbehov, 
rollfördelning, beslutssystem – var fattas besluten, rollen i relation till medborgaren, 
den inre kulturen/värderingar. 

1. Finns det väsentliga omvärldsförändringar som kommer att påverka 
verksamhetens framtida roll och uppgifter eller hur verksamheten ska 
organiseras och finansieras? 

Omvärldsförändringar, ett oerhört stort område, där vi liksom medarbetarna ser en hel del 
aktuella saker att agera på och som redan delvis görs. De omvärldsförändringar vi direkt kan 
se är att allt färre ska göra allt mer i kommunal sektor, inte minst då inom en stor 
verksamhet som förskola och skola. En krympande kommunal ekonomi samt 
rekryteringsutmaningen är också gigantiska utmaningar för verksamheten och kommunen, 
för alla kommuner i landet. Att lyckas med detta kräver nya och gemensamma drag, tankar 
och idéer, även ett betydligt större användande av ny teknik och digitaliseringens 
möjligheter. Att med vilja och mod (även tålamod) våga prova nya angreppssätt, nya smarta 
(även pedagogiska) arbetssätt. Allt detta görs givetvis tillsammans, i flera led i 
organisationens styrkedja, i kommunen och mellan kommuner och regioner. 

Politikens viktiga roll 
Det är politiken som med tydlighet pekar ut de stora, utmanande och prioriterade 
utvecklings- och framtidsfrågorna, för att därefter ge professionen i uppdrag att genomföra 
arbetet. Politiken behöver skapa en stark vision, idé och målbild, byggt på det ”nya 
Ängelholm”, dess utmaningar och förutsättningar, långsiktigt hållbart – vad är det vi vill och 
varför. Ständiga förbättringar ligger i sakens natur och en förutsägbarhet behöver finnas i 
utvecklingsarbetet. Detta är ett ständigt förbättringsarbete som aldrig tar slut, att skapa ett 
framgångsrikt och attraktivt arbetsgivarvarumärke. Långsiktiga investeringar ger resultat på 
sikt på alla plan inom verksamheterna. Allt genom god samverkan genom hela styrkedjan, 
en tydlig och stabil hållning. 
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Vikten av en likvärdig förskola och skola 
Alla barn och elever ska få chans att nå sin fulla potential, oavsett vilken förskola/skola de 
går på, oavsett huvudman. Frågan har under de senare åren ställts på sin spets, inte minst i 
debatten kring fristående verksamheter, skolvalsystem och vinster. 
Likvärdigheten utmanas idag och här har huvudmannen ett mycket stort ansvar att varje 
barn/elev ska erbjudas den bästa av miljö och utbildning. Det ska inte spela någon roll 
vilken skola man går i och vilka ens klasskamrater är. Inte heller betydelsen av föräldrarnas 
ursprung och utbildningsnivå etc. 

Kompetensförsörjning och rekryteringsutmaningen 
En komplex och ekonomisk nöt att knäcka är att kunna säkra kompetensförsörjningen inom 
omsorg och skola. Digitalisering och AI (robotar) kan kanske fungera till vissa delar 
framöver, men långt ifrån fullt ut och framför allt inte för de yngsta barnen. Det krävs både 
många och långsiktigt hållbara lösningar, där kommunen inte minst behöver säkerställa en 
god arbetsmiljö och ett gott ledarskap, så att medarbetare och chefer vill och orkar arbeta. 
Att nyrekrytera är dyrt, men även svårt eftersom ingen vill arbeta i bristfällig arbetsmiljö. 
Vill vi behålla och även locka fler till omsorg och skola behöver vi skapa friska och attraktiva 
arbetsmiljöer. 

I dessa frågor, utveckling och framtid, handlar det mycket om att nu och framöver kunna 
stoltsera som en ytterst attraktiv arbetsgivare: att kunna rekrytera, utveckla och inte minst 
behålla kompetenta, erfarna och välutbildade medarbetare och chefer inom förskola och 
skola – att arbeta utifrån en långsiktigt hållbar strategi för dessa frågor. Och det finns en 
utmaning i detta, kopplat till en ekonomi som därtill för närvarande går ”knackigt” inom 
verksamheten och huvuduppdraget Lärande och Familj. Därtill utmaningen att kunna möta 
och ge varje barn och elev det de behöver. 

Generellt kan rekryteringsbehoven i sig minskas bl.a. med hjälp av strategier som: 

 Fler medarbetare inom förskola/skola arbetar mer, exv. från deltid till heltid. Här vet vi att 
kommunen i stort låter heltid blir norm från 2019, detta som ett sätt att skapa möjlighet för 
fler att arbeta inom bl.a. förskola/skola. 

 Nyanlända och andra grupper ges ökade möjligheter att arbeta inom förskola/skola. 

 Ett förlängt arbetsliv för fler medarbetare än idag. 

 En ökad användning av teknikens och digitaliseringens möjligheter där så är möjligt. 

 Därutöver ett konsekvent arbete med att skapa en attraktiv skolkommun, stärka 
arbetsgivarvarumärket förskola/skola, även för fristående verkasamheter, som gör att fler 
medarbetare vill ta sig till Ängelholms kommun. 

Här behöver hela kommunen, huvuduppdraget Lärande och Familj och verksamheten 
förskola/skola planera och tänka tillsammans för att hitta lokala idéer och långsiktigt 
hållbara lösningar för kommunens förskolor och skolor. 

Rekryteringsutmaningen gäller givetvis i alla organisationer och företag i landet, inte minst 
då inom kommun och landsting. Förutom de HR-processer man behöver skapa och agera på 
ser vi att digitaliseringen möjlighet kan få ett utvidgat utrymme i denna fråga framöver. Att 
nu på allvar använda digitaliseringen för att höja både kvaliteten och effektiviteten i 
lärandet, individanpassa lärandet. Fjärrundervisning är en annan möjlighet att erbjuda ett 
mer allsidigt utbildningsutbud. ”Flippat lärande” är en pedagogisk modell som används och 
anses ge goda resultat på olika håll och åldrar. En metod där eleverna tar del av 
föreläsningar före lektionerna. Den tid som frigörs på lektionerna kan lärarna använda till 
att stötta och säkerställa elevernas kunskapsutveckling. För att tidigt upptäcka läs- och 
skrivsvårigheter hos barn i tidig skolålder finns bl.a. screeningmetoder som använder 
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artificiell intelligens (AI). Vi vet att tidiga insatser är mer eller mindre avgörande för 
framgång i elevens lärande. Smarta IT-stöd kan också bidra till att minska det 
administrativa arbetet, underlätta pedagogernas bedömningsarbete etc. Skolverket har 
också på gång att digitalisera de nationella proven, redan från hösten 2018 i mindre skala. 
En del ser också en potential att möjliggöra formativa bedömningar och fungera som rent 
beslutsstöd. 

En fortsatt agil organisering 
Med en i framtiden (5-10 år) krympande antal professionella resurser kommer förskolor och 
skolor allt mer behöva samverka om just kompetenser och resurser. Att ”låna” av varandra, 
flexibelt och agilt, även per distans/fjärr, där så är möjligt för vissa åldersgrupper. Det 
innebär att förskolor och skolor kommer att behöva öppna upp sina dörrar än mer mot 
varandras, med fokus på varje barn och elev. Detta gäller även större samarbeten inom 
Lärande och Familj och kommunen i stort, även över kommun- och regiongränser. Prioritet 
på att rekrytera, utveckla och behålla chefer och medarbetare. 

Elever 
Nyanlända och elever i behov av särskilt stöd är också en utmaning i sig, som kräver inte 
bara kompetens och erfarenhet utan också fler angreppssätt, framför allt när ekonomi och 
kompetenser tryter. 

Lokaler 
Tillgång till fler fastigheter och lokaler, inte minst i närtid inom förskolan, är högaktuella 
områden att hantera på kort som lång sikt. En hg grad av proaktivitet behöver, där mycket 
behöver planeras och byggas och det där kostar på att vara ”sen” i dessa frågor. 

Förslag till åtgärder 
- kring omvärldsförändringar som påverkar verksamheten 

Här under de områden vi ser som viktiga att agera på för kommunens förskolor och skolor. 
Områden vi vet att man också i flera delar redan arbetar aktivt med. 

Skriv fram och uppdatera planen för ”framtidsfrågorna” 
Först vill vi föra fram att det på något vis behöver skrivas fram en ständigt aktuell plan för 
arbetet med verksamhetens utvecklings- och framtidsfrågor, där insatser och  aktiviteter 
följs upp och värderas kring resultat och utfall. 

Ägare: verksamhetschef 

Likvärdighet – för varje barn och elev 
Här under ett antal punkter vi ser som viktiga att hantera för huvuduppdraget och 
verksamheten förskola/skola: 

 Att arbeta för att grundskolorna har mer blandade upptagningsområden. 

 Att alla skolor behöver vara attraktiva, för elever (och vårdnadshavare), lärare och 
skolledare. Arbetet med att öka attraktiviteten bör följas upp och mätas i återkommande 
föräldraundersökningar. 

 Resurser till undervisning och elevhälsa i skolan måste vara socioekonomiskt och 
kompensatoriskt fördelade i högre grad än idag. Vi skriver om detta på flera håll i 
rapporten. 

 Socioekonomiska finansieringsmodeller behöver också användas för förskola och 
fritidshem. 
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Ägare: huvuduppdragschef och verksamhetschef 

Strategisk kompetensförsörjning inom verksamheten förskola/skola 
Kompetensförsörjningen inom förskola/skola behöver sättas högt upp på agendan och 
arbetet sker givetvis i nära samverkan med kommunen och HR i stort. Verksamheten 
behöver skapa ett långsiktigt hållbart attraktivt varumärke för förskolor/skolor och 
kommun, en plats dit pedagoger och ledare vill komma för att arbete och verka. Detta 
utvecklingsarbete sker bäst i mindre arbetsgrupper inom verksamheten, där chefer och 
medarbetare deltar, även elever och föräldrar som referenser. Här arbetar man för bättre 
förutsättningar att skapa en större attraktivitet för arbete i kommunens verksamheter. 
Projektformen är en god arbetsform för arbetet, som kontinuerligt rapporteras till 
verksamhetschef och huvuduppdragschef. Följs upp och mäts. 

Ägare: kommunledning, huvuduppdragschef, verksamhetschef, skolledare 

Samverkan, utvecklade arbetssätt och arbetsmetoder 
Mer arbete och fler insatser behöver göras tillsammans och över gränserna – mellan 
förskolor/skolor, inom Lärande och Familj, med andra ”förvaltningar” och kommuner. 
Förskolor och skolor behöver allt mer öppna upp sig mot varandra, ta del av och låna 
varandras resurser. Intryck behöver tas från andra kommuner, regioner och länder, hur man 
kan ”effektivisera” det pedagogiska arbetet. Ett än mer agilt och flexibelt förhållningssätt 
behöver anammas för att lyckas med detta och här är kommunen redan väl initierad, inte 
minst i och med ”agila Ängelholm”. Detta arbete gäller även mötet med nyanlända elever 
och elever i behov av särskilt stöd, en allt större utmaning, där nya metoder och grepp 
behöver anammas och praktiseras. 

Ägare: huvuduppdragschef, verksamhetschef 

Utbildningen på vetenskaplig grund 
Omvärldsförändringar och utmaningar möts också upp med inhämtande av forskning. Detta 
sker redan aktivt idag i kommunen, exv. via samarbete med Lunds universitet, och behöver 
stadigt fortsätta. I detta arbete kan nya kloka lösningar finnas för att kunna upprätthålla och 
förbättra de pedagogiska verksamheterna, allt med fokus på varje barns och elevs bästa 
utbildning. 

Ägare: verksamhetschef 

Lokaler och fastigheter 
Skapa en nära samverkan med ”Bygga, bo och miljö” för gemensamt utvecklingsarbete i 
framtidsfrågor samt för en allt bättre proaktivitet. 

Ägare: huvuduppdragschef 

2. Finns det områden som behöver utvecklas vidare? Vilken form av internt 
utvecklingsarbete behövs? 

Utifrån den första frågan kring omvärldsutmaningar kommer här motsvarande områden i 
fokus för fortsatt utveckling och förbättring inom verksamheten förskola/skola, framför allt 
gäller det långsiktig strategisk kompetensförsörjning, nya arbetssätt och arbetsmetoder. 

Ängelholms kommuns förskolor och skolor bedriver ett ständigt arbete för skolutveckling, 
bl.a. genom utvecklingsarbeten som bedrivs genom särskilda projekt och satsningar. 
Exempel är: 
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 ”Aktivitet förebygger” (AF), ett samarbete mellan grundskolorna i Ängelholm och lokala 
föreningar i syfte att främja hälsa och gemenskap och motverka utanförskap. Satsningen 
innefattar också After School som är en fritidsaktivitet som erbjuds för elever från åk 4 
till åk 6. Här förebygger man olika sjukdomar och skapar ökad prestation i samtliga 
ämnen, här ges glädje och gemenskap, viktiga faktorer för god hälsa. Här tränas 
värdegrundsfrågor, vilket ökar förståelsen för andra människor och minskar mobbning. 
Här ges bättre självkänsla och en tillhörighet, vilket leder till att eleverna vågar säga nej 
tack till droger. Här ges ett ökat intresse för en aktivitet, vilket gör att våra ungdomar 
börjar med aktiviteter på fritiden. 

 Doktorander i Lärande, Doktorander i Lärande (DiL) är ett samarbete mellan 
doktorander vid Lunds universitet och barn- och utbildningsverksamheter i Familjen 
Helsingborg. Syftet med projektet är att stimulera och väcka barns och elevers 
nyfikenhet för forskning och kunskap. 

Förslag till åtgärder 
- kring utvecklingsarbetet i framtidsfrågorna 

En likvärdig skola och förskola 
Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt 
skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och 
förutsättningar. Skolans systematiska kvalitetsarbete kan även rymma en nulägesanalys 
med fokus kring likvärdigheten i kommunens skolor. I denna kan man se eventuella brister i 
likvärdigheten och orsakerna till dessa. Dessutom kan man hitta utvecklingsbehov och 
insatser, som skulle kunna bidra till ökad likvärdighet. 
Bl.a. har Skolverket analysverktyg skapade för samarbete med huvudmän och rektorer inom 
de riktade insatserna kan till exempel användas som stöd för nulägesanalys. Ex. är: 
”Samverkan för bästa skola” och råd och vägledning för samordnare för nyanländas lärande. 
Det finns också statsbidrag för en likvärdig skola att ta del av, där huvudmannen för 
förskoleklasser och grundskolor kan begära ut särskilda bidrag för att stärka likvärdigheten 
och kunskapsutvecklingen. Skolverket har också ett stort antal statsbidrag som vänder sig 
till olika målgrupper och med olika syften. Några statsbidrag som särskilt kan användas för 
att stärka möjligheterna att kompensera för elevers olika förutsättningar och öka 
likvärdigheten är: lovskola, läxhjälp, personalförstärkning inom elevhälsa och 
specialpedagogik, mindre barngrupper i förskolan, lågstadiesatsningen, karriärtjänster, 
lärarlönelyftet, samordnare för nyanlända, lärarlyftet. 

Vi ser här att verksamheten aktivt sätter en plan för arbetet med likvärdiga förskolor och 
skolor. Ett arbete där verksamhetschefens ledningsgrupp blir viktig. 

Ägare: verksamhetschef 

Strategisk kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjningen av pedagoger, lärare och ledare inom förskola/skola behöver sättas 
högt upp på agendan och drivas av nämnden med huvuduppdragschefen som ägare på 
tjänstepersonsnivå. En långsiktig skarp plan behöver sättas och en arbetsgrupp etableras. 
Arbetsgruppen börjar lämpligen med att lyssna in internt vad verksamheten förskola/skola 
har som attraherar och vad som behöver förbättras och lyftas. Arbetet följs upp för att se 
förbättringar. 

Ägare: välfärdsnämnd, huvuduppdragschef 

Elever i behov av särskilt stöd 
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I de intervjuer och enkätsvar vi tagit del av hör vi från flera skolledare om allt fler barn och 
elever med allt svårare problematik för förskolan och skolan att möta upp på. Inte minst 
beror detta på ovana, bristande erfarenheter och kunskaper i problematiken. Man behöver 
här bli allt bättre på att förstå och arbeta med och möta eleverna i behov av särskilt stöd. I 
detta utvecklingsarbete finns givetvis också möjligheter till kommande sänkta kostnader, 
genom att man på egen hand arbetar med barnen/eleverna i stället för att köpa kostsamma 
platser i andra kommuner. I detta arbete ser vi att skolor och förskolor över gränserna 
stödjer varandra allt mer, att samarbetet med elevhälsan och socialtjänsten blir än mer 
aktivt. Förutom bl.a. kommunens elevhälsa och specialpedagoger kan även 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ge gott fortsatt stöd och vägledning för detta 
utvecklingsarbete. 

Ägare: rektor och förskolechef 

3. Hur behöver verksamhetens styrning utvecklas vidare? Vilka åtgärder 
behöver vidtas av ledningen? 

Denna fråga ser vi här kopplad till just utvecklings- och framtidsfrågorna, som i sin tur 
givetvis också är kopplade bl.a. till styrning och ledning i allmänhet. 

Vi tror att en av SKL introducerad modell för att utveckla skolan mycket väl kan tillämpas 
även här. En modell som rymmer både en uthållig tydlig strategi och plan – en riktning –
med ett långsiktigt hållbart fokus, därtill systematik. Att arbeta långsiktigt med 
utvecklingsarbete och framtidsfrågor, att våga hålla fokus och mota bort "oviktigt" blir 
viktiga delar i arbetet – både från politikens som professions håll, över ”valårstider”. Men 
också att cheferna ges ”mandat” att prova idéer, att våga och att få misslyckas. 

Modellen ”Utveckla skolan” bygger på några centrala delar: 

 Arbetet med frågorna bygger på en samverkan inom och mellan kommuner. 

 Politiken, verksamhetsledningen, rektorer/förskolechefer och lärare/förskollärare 
involveras i arbetet. Även elever och föräldrar, inte minst då som referenser. 

 Nätverkande kommuner granskar och stöttar varandra i s.k. arbetande nätverk, för ett 
ständigt förbättrat arbete. 
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Allmänt kan vi här också se ett antal mer mjuka parametrar som mycket viktiga i 
utvecklingsarbetet: tillit, transparens och kommunikation – därtill ett arbete som sker 
tillsammans över olika gränser, med inbjudan till både chefer och medarbetare på enheterna 
(förskola/skola). 

Just kring ledningens styrning i dessa frågor vet vi att där finns framgångsfaktorer bl.a. som: 

 en stark fokusering på barnens/elevernas individuella behov och förutsättningar och 
deras skolarbete och motivation. 

 ett gemensamt, sammanhållet och aktivt utvecklingsarbete inom hela verksamheten 
förskola och skola. 

Gemensamt för dessa faktorer är att de utgår från en gemensam inställning till uppgiften 
och en gemensam inriktning hos verksamhetens samtliga medarbetare. 

Att mötas över gränserna, inom och utom kommunen, professionella och politiker, blir en 
mycket viktig del i detta arbete. Därtill att lyfta in kunderna – elever och vårdnadshavare – i 
samtal och dialog om utveckling och framtid. 

Förslag till åtgärder 
- kring att utveckla verksamhetens styrning 

 Skapa och skriv fram en strategi – en gemensam långsiktig målbild – för de viktiga 
utvecklings- och framtidsfrågorna inom förskola/skola, en strategi som systematiskt 
arbetar utifrån en modell där hela styrkedjan på olika sätt deltar i arbetet. Om möjligt 
gärna i arbetade nätverk med andra kommuner. Utifrån strategin skapas konkreta 
planer för verksamheten och för enheterna i sig. I många stycken ett arbete som redan 
pågår, men inte i en mer strukturerad planeras form. 

Ägare: huvuduppdragschef, verksamhetschef 

 Politiken – Välfärdsnämnden – behöver peka ut de stora utmanande och prioriterade 
utvecklings- och framtidsfrågorna. 
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Ägare: välfärdsnämnden 

 Verksamheten förskola/skola generellt måste prioritera och fokusera på några få saker 
och skapa en förutsägbarhet i utvecklingsarbetet. Lagd plan ligger men givetvis med 
möjlighet att agilt justera riktning om så skulle behövas. 

Ägare: verksamhetschef 

 Verksamheten förskola/skola behöver fortsätta arbeta aktivt med bilden av en attraktiv 
arbetsgivare. Rekrytera, utveckla och behålla befintliga chefer och medarbetare. 

Ägare: verksamhetschef i nära samverkan huvuduppdragschef 

 Fortsatt arbete för en närmare samverkan inom hela styrkedjan, fortsätta skapa ökat 
tillit och förtroende mellan. 

Ägare: välfärdsnämnden och huvuduppdragschef 

 Kring utvecklings- och framtidsfrågor behöver hela styrkedjan mötas systematiskt 1-2 
gånger per år. Politiker, chefer på olika nivåer, rektorer, förskolechefer, lärare och 
skolpersonal, fackliga parter. Även elever och vårdnadshavare kan finnas med där så 
känns klokt och motiverat. Ett utmärkt tillfälle för alla parter att diskutera och borra ner 
sig i dessa viktiga och mer långsiktiga frågor. Huvuduppdragschefen bjuder in. 

Ägare: verksamhetschef i nära samverkan med huvuduppdragschef 

4. Hur kan/ska verksamheterna arbeta med utvecklings- och framtidsfrågor? 

Som vi beskrivit tidigare behöver arbetet med utvecklings- och framtidsfrågorna ske med 
både systematik och kontinuitet – genom hela styrkedjan, där både verksamhetschefen, men 
kanske framför allt att chefer och medarbetare på förskolor/skolor får arbeta mer operativt 
med frågorna man väljer att fokusera på. Redan idag arbetar man aktivt och långsiktigt 
inom verksamheten med några prioriterade områden och försöker fokusera på dessa. 
Områden som grundas på tydlig forskning och vetenskapliga metoder. Man har därtill 
medarbetare som genomför forskarutbildning. Viktigt att inte hålla får många bollar i luften 
och att inte håller ”överdokumentera”. 

En allt mer angelägen och övergripande fråga är som nämnts kompetensförsörjningen på 
lång sikt och här behöver inte bara varje förskola och skola arbeta aktivt, utan också 
verksamhet som kommunen i stort – styrkedjan rakt igenom. 

Öka delaktighet och engagemang kring dessa frågor, skapa innovationsteam (med roterande 
personer). Arbeta strukturerat och dokumenterat utifrån en lagd strategi och plan. Vi har 
bl.a. hört om Kunskapsstaden Ängelholm med Vision 2020, vilket är gott och som behöver 
konkretiseras och realiseras med stort engagemang och delaktighet, där ledarna visar vägen. 
Visar på goda spännande exempel och framgångar. 

Högskoleutbildade pedagoger ansvarar för undervisning, relation med elever och 
vårdnadshavare. Andra personer kan sköta viss administration. Utbilda pedagoger så att de 
rustas att arbeta med stora olikheter, anpassningar, Starta upp samtal mellan politik och 
verksamhet som bygger på nyfikenhet och tillit. Arbeta långsiktigt med utvecklingsarbete, 
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våga hålla fokus och mota bort "oviktigt" med det menar jag allt som läggs på oss från olika 
håll. Mandat att prova idéer. 

 

Bild: De tre önskade positionerna för verksamhetsområde förskola/grundskola 

Förslag till åtgärder 
- för arbete med att utvecklings- och framtidsfrågor 

Uppdatera planerna för utvecklings- och framtidsfrågor, 3-10 år framåt. Följ, utvärdera 
och mät. 

 Detta både på verksamhets- som förskole/skolnivå. Både verksamheten i stort och 
rektorsområden, skolor/förskolor behöver skapa skarpa projektplaner för arbetet med 
utvecklings- och framtidsfrågorna. Planer som granskas av varandra – som kritiska 
vänner – för att bli så optimala som möjligt. Områden av vikt att utveckla är bl.a.: 

* Kompetensförsörjning och attraktivitet 
* Stärkt likvärdighet utbildningen för varje barn och elev 
* Arbetet med elever i behov av särskilt stöd 
* Digitaliseringens möjlighet inom förskola och skola, för barn/elev och medarbetare 

Ägare: verksamhetschef 

 Strategisk kompetensförsörjning 
Här behövs en palett av åtgärder från kommunens och verksamhetens sida, där staten å sin 
sida behöver agera utifrån sitt perspektiv (lagstiftning, beslut etc). 
* Först, skapa strategier för att öka och behålla antalet pedagoger, lärare och skolledare. 

86



  
 

74 

 

* Behåll befintlig personal exv. genom god ledning och styrning där utvecklingsarbete är väl 
förankrat, där delaktighet och egenansvar finns, möjlighet till löne- och karriärutveckling, en 
god arbetsmiljö mm. 
* Stötta anställda att vidareutbilda sig, exv. också att kunna kombinera jobb och studier. 
* Locka unga och nya lärare till kommunens förskolor och skolor (strategin). 
* Bredda rekryteringen, nyanlända, ”återvändare” etc. 
* Som huvudman behåll och utöka samverkan med lärosäten i regionen. 
* Stärk och sprid kommunens ”renommé” kring att arbeta inom dess förskolor och skolor. 
* Låt fler arbeta längre men också komma in tidigare i arbetet. Kommunen kan här bl.a. 
kommunicera till pensionärer om behovet av dem (vikarier, handledare, mentorer, 
specialuppdrag etc.), skapa fler flexibla lösningar. 

Ägare: kommunledningen, huvuduppdragschef, verksamhetschef 

 Skapa innovationsteam inom verksamheten 
Skapa tvärsammansatta innovationsteam inom verksamheten förskola/skola. Här deltar 
pedagoger (lärare, fritidslärare m.fl.), Elevhälsan, skolledare. Elever kan användas i 
fokusgrupper. Ett team som arbetar över året med att utveckla och prova olika idéer och 
lösningar för en allt bättre förskola/skola, utifrån de utmaningar verksamheten väljer att 
fokusera på. Medlemmarna roteras över tid i teamet. 
Ett frågebatteri (från SKL) att använda, kring just lärarrekrytering, finns här efter 
åtgärdslistan. 

Ägare: verksamhetschef 

Diskussionspunkter för olika arbetsgrupper: 

Öka och behålla antalet lärare 

 Är det någon viktig kompetens som saknas hos oss? Något särskilt ämne som har låg 
behörighetsgrad? Vet vi om det finns lärare med påbörjade studier och/eller lärare som är 
intresserade av att bredda sin behörighet? 

 Hur fångar vi upp tillfälligt anställda som skulle vara intresserade av att bli lärare? Vilka av 
dem skulle kunna vara aktuella för någon form av vidareutbildning? 

 Finns nyanlända med lärarutbildning eller annan relevant utbildning i vår kommun? Skulle 
ULV/ Snabbspåret kunna vara intressant? Finns det nyanlända som skulle kunna vara ett 
stöd i verksamheten? 

 Hur kan vi fånga upp eventuella ”karriärväxlare” som skulle vara intresserad av att arbeta 
som lärare, till exempel tekniker, ingenjörer, språkutbildade osv? Eller till ”återvändarna”? 

 Hur kan samverkan ske med lärosäten och andra kommuner om former och behov av 
utbildningar? Om inget lärosäte med lärarutbildning finns i regionen, hur kan samverkan 
ske då? Vilka möjligheter ger tekniken? 

 Hur kan vi vässa vårt arbete vad gäller VFU och introduktion för nyexaminerade lärare? Kan 
vi stärka utbildningsmöjligheterna för handledare och mentorer? 

 På vilket sätt kan vi arbeta för att ge en positiv bild av skolan och av att arbeta inom förskola 
och skola? Hur presenterar vi våra verksamheter i sociala medier och i sammanhang som 
erbjuder personliga möten? Hur kan vi ge möjlighet att prova på att arbeta inom våra 
verksamheter? 

 På vilket sätt kan vi arbeta för att påverka normer och attityder till läraryrket? Kan vi 
använda studie- och yrkesvägledningen och prao på ett strategiskt sätt? Kan vi stärka 
samverkan inom kommunen med gymnasieskolan? Hur uppmuntrar vi vikarier att söka sig 
vidare till läraryrket? 
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 Hur ser personalomsättningen ut inom lärargrupperna? Vad vet vi om orsakerna till denna? 
På vilket sätt kan vi påverka kompetensförsörjningsbehovet genom de villkor och förmåner 
vi erbjuder lärare (lön, kompetensutveckling och andra förmåner)? Arbetar vi aktivt med en 
lönestruktur som matchar prestationer och som gör det möjligt för oss att nyrekrytera? Hur 
ser möjligheterna till både yrkesmässig- och karriärutveckling ut för lärare i kommunen? 

 Vad vet vi om orsaker och mönster för sjukfrånvaron i kommunen? Vilket verktyg använder 
vi för att följa upp orsaker och åtgärder? Hur ser kedjan ut vad gäller förebyggande åtgärder 
och rehabilitering? 

 Hur kan vi erbjuda pensionerade lärare att stanna i yrket? Under vilka former och vilken typ 
av uppdrag? 

Diskussionspunkter för olika arbetsgrupper: 

Utveckling av verksamhetens organisation och arbetssätt 

 Har vi på ett systematiskt sätt skaffat oss en bild av personalens tidsanvändning 
(mötestider, planeringstider etc)? 

 Finns det arbetsuppgifter som idag åläggs lärare som man inte behöver göra alls? Vilka av 
dessa arbetsuppgifter kan huvudmannen besluta om? 

 Hur kan lärarna samarbeta, inom kollegiet och med andra yrkesgrupper, så att 
arbetsfördelningen blir så god som möjligt? Vilka rutiner finns för arbetsfördelning mellan 
obehöriga och behöriga lärare? 

 Vem gör vad? Hur kan man variera arbetsuppgifter mellan lärare och över perioder, så att 
var och ens kompetenser bäst tas till vara samtidigt som alla får en god arbetssituation? 

 Kan vi anställa andra yrkesgrupper än lärare som kan komplettera, till exempel för 
mentorsrollen, dokumentation, språkfrämjande insatser och så vidare? 

 Hur kan vi dra nytta av teknikens möjligheter? Kan man använda fjärrundervisning? 
Fungerar den sammantagna IT-miljön som ett gott stöd för hela verksamheten? 

 På vilket sätt kan vi använda flexibla grupperingar och arbetssätt? Vilka kompletterande 
kompetenser kan behövas för att kunna pröva nya arbetssätt? Är lokalerna ett hinder eller 
ett stöd för att kunna arbeta flexibelt? 

 Hur kan verksamheten/Lärande och Familj och politisk ledning agera för att ge lärare och 
skolledning möjlighet att koncentrera sig på skolans kärnuppdrag? 

 Hur fungerar samverkan mellan skola och fritidshem? Behöver vi förändra något i vår 
organisation för att kunna utnyttja fritidshemmens potential bättre? 

 Har vi en ändamålsenlig organisation av våra skolor i kommunen? Har vi lärande exempel 
om lärare som tjänstgör på fler skolor? 

 Finns möjligheter till samverkan för samhällen som gränsar till en annan kommun, där en 
skola kan täcka båda kommunernas behov? 

5. Förutsättningar för fristående verksamheter inom förskola, skola och 
fritidshem 
Kommunen har relativt få fristående verksamheter (verksamheter som inte drivs i 
kommunal regi) inom förskola och skola. 

Det femte och sista området som genomlysts berör den fristående verksamheten – förskola och 
skola – inom kommunen. 
Ängelholms kommun har idag (läsåret 2017/2018) fristående verksamheter enligt: 

 en (1) fristående skola, Vejbystrands Skola (F-6), där det går 74 elever (ca 1,5 % av 
kommunens elever). För några år sedan fanns i kommunen fyra fristående skolor. 
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 13 fristående förskolor med 537 barn (ca 23 % av kommunens barn). 

 4 fristående fritidshem med 164 barn (ca 10 % av kommunens barn/elever). 

I landet gäller att för att yrkesmässigt få bedriva en fristående verksamhet behövs ett 
godkännande. Kommunen godkänner verksamheten om den uppfyller kraven på god kvalitet 
och säkerhet. Det är läroplan och skollag som ligger till grund för godkännandet. 

För att kunna starta en fristående verksamhet i kommunen behöver också ett antal villkor vara 
uppfyllda: 

 Kvalitet och säkerhetskrav 

 Godkända lokaler 

 Service 

 Årsredovisning 

 Val av revisor 

Ett led i att säkra förutsättningarna kring finansieringen av verksamheten är att den fristående 
parten kontaktar kommunen för att se över de ekonomiska villkoren som gäller för 
skolverksamheten just i Ängelholms kommun. Skolpengen, dvs. bidraget som betalas ut är en 
mycket viktig del i detta. Ytterligare ett krav för godkännande är att den fristående 
verksamheten måste kunna visa att man kommer att ha tillgång till lokaler för verksamheten. 
Skolinspektionen kräver inget färdigt hyresavtal, men att skolan ska kunna göra troligt att den 
har ändamålsenliga lokaler till skolstart. Det är därför också viktigt att tänka på lokalfrågan i 
god tid innan ansökan ska lämnas in. Att lokalerna ska vara ändamålsenliga betyder också att 
det ska vara möjligt att nå målen i respektive ämne/kurs i lokalerna, annars måste man också 
kunna visa på andra lösningar. Det här gäller framförallt de praktisk-estetiska ämnena som 
idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap och slöjd. Ett alternativ till att skaffa lokaler med 
t.ex. egen gymnastiksal är att kontakta kommunen eller en annan fristående skola för att kunna 
hyra in sig i deras lokaler. Att en sådan lösning är möjlig måste också undersökas i god tid för att 
kunna redovisas i ansökan. 

1. Kommunen har relativt få fristående verksamheter inom förskola och skola. 
Vilka kan anledningarna vara till att det är så? 

Under vår insamlingsfas har vi fått god input, inte minst från fristående verksamhet i 
kommunen samt Friskolornas Riksförbund, men också från ett antal jämförbara kommuner. 

Som direkt svar på frågan kring varför det i Ängelholms kommun finns relativt få fristående 
verksamheter etablerade ser vi framför allt nedanstående orsaker: 

 skolpengens storlek, vilken i sammanhanget anses som låg 

 fastigheters och lokalers tillgång och standard 

 viljeyttring, synsätt och ambition, kring fristående verksamheter, från politikens och 
kommunens sida 

 starkt konkurrenskraftiga och kvalitetsmässigt bra kommunala förskolor/skolor 

Kring ”skolpeng” är även tilläggsbeloppet för barn med extraordinära behov jämförelsevis låg i 
Ängelholms kommun. Båstads kommun har vi som ett exempel (ett barn som bodde i 
Ängelholm och behövde en heltidsassistent, där Ängelholm betalade ca 6 000 kr/månad, medan 
Båstad betalade ca 17 000 kr/månad). 

En nyligen genomförd intern utredning, maj 2018, bekräftar delar av ovan: 
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”Utredning av förutsättningarna för fristående verksamheter (förskola, grundskola och 
fritidshem)” (VFN 2018/93). Här dras bl.a. slutsatser som att kommunen har låga bidrag till 
förskola, låga bidrag för lokalkostnader, inga/få erbjudanden om tomter från kommunens sida, 
konkurrensen från kommunens skolor (kvalitet). 

Positiva saker vi hör om är att de fristående verksamheterna bjuds in till 
kompetensutvecklingsinsatser som kommunen anordnar. 

Förslag till åtgärder 
- kring anledningarna till att det finns relativt liten fristående verksamhet i kommunen 

För att se fler fristående verksamheter, en ökad ”mångfald”, skulle kommunen bl.a. behöva: 

 Utreda och se över förutsättningarna för att etablera och driva fristående verksamheter. 
Den genomförda interna utredningen (maj 2018) är ett viktigt led i detta arbete. 

 Utreda och se över modellen för ersättning, ”skolpeng” och fördelningsmodell, även till de 
fristående verksamheterna. Detta gäller framför allt förskola, fritidshem och grundskola 
ligger. 

 Aktivera kanaler för information och ”marknadsföring” kring fristående verksamheter i 
Ängelholms kommun. 

Ägare: Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen, som beslutar att genomföra översyner vilka 
lämpligen görs med start under hösten/vintern 2018. Det operativa arbetet genomförs därefter 
under ledning av Huvuduppdragschefen för ”Lärande och Familj”. 

Vi skriver tidigare i rapporten om ett utvecklingsarbete kring modell för ”skolpeng” samt 
socioekonomisk resursfördelning. 

2. Vilka förutsättningar har de fristående verksamheterna i Ängelholms 
kommun kontra andra jämförbara kommuner? 

När det kommer till olika förutsättningar för fristående verksamheter ser det olika ut i landets 
kommuner, så även när vi tittar på Ängelholms kommun och jämförbara kommuner. Vi har 
varit i kontakt med Falkenberg, Kalmar och Lidköping, där vi fått en del allmän information 
kring de fristående verksamheterna i kommunen. Vi har också jämfört en del fakta 
kommunerna emellan, inte minst Skolverkets Kommunblad. 

Kostnaderna i matrisen här under avser (juni) 2016, då en hel del uppgifter inte fanns 
tillgängliga för 2017 (Skolverket). 

Bidragen till de fristående verksamheterna grundar sig på kommunens kostnader. 

 Falkenberg Kalmar Lidköping Ängelholm Riket 

Förskola: 
kostnad/barn 
2016 

140 700 kr 144 200 kr 139 500 kr 125 500 kr 144 700 kr 

Fritids: 
kostnad/elev 
2016 

33 000 kr 40 200 kr 41 900 kr 26 200 kr 36 600 kr 
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Grundskola: 
kostnad/elev 
2016 

100 200 kr 92 100 kr 97 200 kr 103 800 kr 104 800 kr 

Lokaler: 
kostnad/elev 
2016 

13 300 kr 16 200 kr 13 700 kr 14 600 kr 18 000 kr 

Andel 
fristående 
förskolor 
2017 

57 % 34 % 6 % 42 % N/A 

Andel 
fristående 
grundskolor 
2017 

14 % 19 % 6 % 8 % N/A 

Övriga 
kommentarer Trenden 

något färre 
fristående. 

Ett par 
förskolor 
nedlagda pga. 
dåliga lokaler. 
Flera 
fristående 
förskolor 
byter huvud-
mannaskap, 
från föräldra-
kooperativ till 
personal-
kooperativ.  
Ser en ökning 
av 
ansökningar 
att bedriva 
fristående 
pedagogisk 
omsorg.  
Ansökningar 
om att utöka 
till större 
verksamhet. 

Behandlar 
fristående 
verksamheter 
på samma 
sätt som 
kommunala. 

Tillämpar 
samma 
resurs-
fördelnings-
system med 
något 
undantag 
(politisk 
verksamhet). 
9 % av alla 
barn går i 
fristående 
förskola, 10 % 
av alla barn i 
grundskolan i 
friskola. 
Fler 
fristående 
över tid fast 
långsam 
ökning. 

Ersättning till 
fristående 
förskolor och 
grundskolor 
beslutas i 
december 
varje år och 
grundas på 
detalj-
budgeten för 
Barn & Skola. 

Antalet 
fristående 
förskolor och 
skolor har 
varit samma 
under flera 
år. De 
kommunala 
enheterna 
utökas dock. 

N/A N/A 

För Ängelholms kommun kan vi i övrigt bl.a notera att för förskolan har ett dussin kommuner i 
landet lägre kostnader (”peng”) än Ängelholms kommun. En låg kostnad gör att fristående 
förskolor bl.a. anser det svårt att hålla en god kvalitet i verksamheten, man behöver skapa större 
barngrupper mm. 

När det gäller lokalkostnader har de fristående verksamheterna i kommunen sett en förändring 
sedan 2012, då en ny förvaltning tog över, vilket gav en sänkning vilka de fristående sett som 
ytterst ekonomiskt märkbar. 
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Kring barn i behov av särskilt stöd skulle ett mer heltäckande stöd påverka positivt, till skillnad 
från idag där det ingår i det ekonomiska bidraget till de fristående. Ekonomiska stöd för barn 
eller elever i behov av särskilt stöd ingår till viss del i det ekonomiska bidraget, men för mer 
omfattande behov kan enskilda förskolor och skolor söka ekonomiskt stöd via elevhälsan från 
resursfördelningen. En utökad kostnad för t.ex. fler barn eller elever i behov av särskilt stöd kan 
drabba en fristående enhet hårt, men fördelas mer jämnt för kommunens enheter. Detta kan få 
som konsekvens att fristående enheter inte har plats när en elev/barn med särskilda behov 
söker plats, men att plats de facto finns för elever/barn utan behov av detta. 

Riktade statsbidrag är en annan del som är mer kännbara för små fristående verksamheter än 
för kommunala, när det gäller att söka dessa. Detta då dessa beslutas och betalas ut i efterskott 
samt med en risk att man har anställt personal, för att därefter eventuellt stå utan bidrag. Ibland 
vågar den fristående enheten inte chansa på att söka statsbidrag, eftersom de då måste stå för 
kostnaderna för t.ex. utökad personal. 

Förslag till åtgärder 
- kring de friståendes förutsättningar i kommunen jämfört med andra 

 Den åtgärd som vi ser som mest angelägen är att utreda och se över modellen för den 
”förskole-/skolpeng”, samt fördelningsmodell, som idag finns i kommunen. Det är beskrivet 
tidigare i rapporten. 

Kommunens övergripande resursfördelningssystem baseras idag på kommunens demografiska 
struktur (befolkningsförändringar) och utgångspunkten för resursfördelningen är 80 % av 
priserna i kostnadsutjämningen, exklusive lokaler. Att fördela resurser är en mycket komplex 
fråga och det finns ingen universalmodell för resursfördelning som fungerar i alla kommuner.  
Flera avvägningar behöver göras, men en avgörande del är att modellen är både transparent och 
förutsägbar, så att varje skola vet vilka resurser som den har att röra sig med och varför. 
Dessutom måste sättet att fördela pengar till förskolorna/skolorna accepteras och upplevas som 
rättvist. Det senare gäller inte minst om man tillämpar en så kallad socioekonomisk 
resursfördelning och styr pengar till skolorna efter deras elevsammansättning. Sättet att fördela 
pengar ska också främja en effektiv resursanvändning på skolorna, samtidigt som det är rektor 
som bedömer och avgör hur resurserna fördelas inom respektive skola. 

Det tåls åter att lyfta fram att modeller för resursfördelning måste sträva efter likvärdighet 
(även mellan kommunala och fristående verksamheter), ökad måluppfyllelse samt vara 
ändamålsenliga. Varje chef måste förstå och ha grepp om varför de får ”sina pengar” och de ska 
också kunna beskriva vad de vill åstadkomma med dessa. Systemet måste vara sådant att det är 
hållbart och att spelreglerna är tydliga och hållbara över tid. Ekonomerna måste också förstå att 
i offentlig sektor är pengar medlet för att få en bra verksamhet, under det att i näringslivet är 
verksamheten medlet för att tjäna pengar, d.v.s. i offentlig verksamhet är pengar medlet, men i 
näringslivet är det målet och vad gäller verksamhet är det tvärtom. 

Ägare: Kommunfullmäktige, via Välfärdsnämnden, och operativt huvuduppdragschefen 

3. Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut (fördelning av skolpeng m.m.)? 

Vi har tidigare i frågorna ovan varit inne på detta och när vi tittar på de ekonomiska 
förutsättningarna för fristående verksamheter (förskola, fritidshem och grundskola) i 
Ängelholms kommun vill vi framför allt lyfta fram dessa betydande delar: 

 Bidragen till förskola och fritidshem (relativt sett låga idag). 

 Bidragen för lokalkostnader (relativt sett låga idag). 
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 Erbjudanden om tomter för byggnation till fristående, från kommunens sida. 

Notera att bidragen till fristående verksamheter bottnar i kommunens kostnader. 

Allmänt i landet kring de ekonomiska bidragen gäller enligt lag att en hemkommun ska lämna 
bidrag till fristående verksamheter för varje barn/elev och att bidraget består av ett s.k. 
grundbelopp samt i vissa fall ett s.k. tilläggsbelopp. 

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna kommunala förskolan och skolan. Det ska ge ersättning för 
undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och 
lokalkostnader och bestäms på samma sätt som när kommunen fördelar resurser till de egna 
kommunala verksamheterna. 

Ett tilläggsbelopp ska lämnas för barn eller elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd 
och/eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Här är dock hemkommunen inte skyldig att 
betala tilläggsbelopp för ett barn eller elev i behov av särskilt stöd, om betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Tilläggsbeloppet bestäms 
efter en individuell prövning. 

Hemkommunen ska lämna bidrag för varje elev i fritidshemmet till huvudmannen för 
skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Beloppet ska 
ge ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, 
måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas på 
samma sätt som när kommunen fördelar resurser till sina egna fritidshem. 

I övrigt kring de ekonomiska förutsättningarna för kommunens fristående verksamheter 
(enligt matris tidigare i fråga 2): 

 Förskola: Kostnaden per förskolebarn i Ängelholm är ca 125 000 kr per år, ca 144 000 kr i 
riket. Detta gör ett förhållandevis lågt bidrag till fristående. 

 Grundskola: Kostnaden per elev i Ängelholm är ca 104 000 kr per år, ca 105 000 kr i riket. 

 Fritidshem: Kostnaden per elev i Ängelholm är ca 26 000 kr per år, ca 37 000 kr i riket. 

 Lokalkostnader per elev i Ängelholm är ca 15 000 kr per år, ca 18 000 kr i riket. 

 Resursfördelning: ekonomiskt stöd för barn och elever i behov av särskilt stöd ingår till viss 
del i det ekonomiska bidraget. Fristående kan söka ekonomiskt stöd via kommunens 
elevhälsa för ytterligare resursfördelning. Fristående mindre verksamheter har betydligt 
svårare att utjämna stora barn-/elevbehov än vad en kommun kan. 

 Statsbidrag: Fristående verksamheter har svårare att söka vissa statsbidrag eftersom dessa 
beslutas och betalas ut i efterskott. Ibland vågar de inte chansa på att söka statsbidrag 
eftersom de då måste stå för kostnaderna för t.ex. utökad personal. 

 Måltider: inte sällan har mindre fristående verksamheter betydligt högre kostander för 
måltider, då de inte kan utnyttja stordriftsfördelar på samma sätt som en kommun. Att 
kunna avropa på måltider från kommunen kan vara en väg att försöka öppna upp för. 

Förslag till åtgärder 
- kring de ekonomiska förutsättningarna för fristående verksamheter 

 Den åtgärd vi nämnt tidigare och ser som mest angelägen är att utreda och se över befintlig 
modell för ”skolpeng” (bidrag). En modell som behöver rymma likvärdiga ekonomiska 
villkor mellan kommunala och fristående, vara väl kommunicerad och transparent. 
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”Skolpengen” beräknas så att fristående och kommunala skolor får lika villkor, skapar  
likvärdighet. Skolpengen följer eleven och det ska vara kostnadsneutralt om en elev väljer 
fristående eller kommunal förskola och skola. Det krävs ett tydligt underlag som visar hur 
kommunen kommit fram till det beslutade beloppet och just denna transparens är en av de 
viktigaste grunderna. 

Kommunfullmäktige gör beställningen och lämnar över till Välfärdsnämnden. 
Operativt ansvarig är huvuduppdragschefen för Lärande och Familj. 
Inom ramen för utredningen föreslår vi att arbetet sker enligt modellen: 

 Arbetet planeras 

 Insamling av underlag görs (från SKL, andra kommuner och lärande exempel i landet) 

 Underlagen sammanställs 

 Analyser görs och slutsatser dras 

 Ett antal förslag läggs fram för ny/uppdaterad ”skolpengsmodell” till Välfärdsnämnden 

4. Finns det organisatoriska eller andra aspekter som påverkar fristående 
verksamheters intresse för att etablera sig? 

Som vi beskrivit i tidigare frågor inom området kring förväntningar sammanfaller dessa i 
vissa stycken med denna fråga, om aspekter som är viktiga för en fristående verksamheters 
etableringsintresse. Vi ser dessa aspekter som: 

 Att kommunen visar ett genuint intresse för nyetableringar av fristående verksamheter. 

 Att lika (ekonomiska) villkor råder mellan kommunala och fristående verksamheter. 

 Att det finns en transparent, accepterad och likvärdig modell för fördelning av extra 
resurser (elever i behov av särskilt stöd). 

 Att fristående parter involveras vid nybyggnationer av bostadsområden och liknande. 

 Att kommunen har en smidig och snabb process kring beslut om bidrag. 

Ovanstående aspekter är värda att titta vidare på, för att öka attraktiviteten kring fristående 
verksamheters nyetableringar. Det gäller här inte minst att tydliggöra lika villkor för alla 
utförare och där kommunens fokus är att medborgarna ska ha tillgång till bästa möjliga 
utbildning och omsorg, oavsett kommunal eller fristående utförare. 

Ytterligare en sak är att det finns en genomtänkt och bra modell för fördelning av extra 
resurser till barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd – små fristående enheter 
har ofta svårare att omfördela resurser för stödinsatser som fördelas schablonmässigt. 
Dessutom av vikt att kommunen aktivt informerar elever och föräldrar om det fria valet av 
förskola och skola, vilka alternativ som finns samt har en bra inställning när det gäller att 
erbjuda skolskjuts. 

En smidig och effektiv process kring bidragen är av stor vikt. När besluten om bidrag dröjer 
eller är felaktigt utformade ger det sämre förutsättningar för de fristående verksamheterna 
att etablera sig. 

Förslag till åtgärder 
- kring aspekter som påverkar etableringsintresset för fristående verksamheter 

Utifrån fristående verksamheters möjlighet och vilja att etablera sig i Ängelholms kommun 
ser vi det som viktigt att agera på ett antal punkter (checklista), som inte minst berör 
politiken. Om punkterna nedan kan besvaras med ”ja” anser vi att det finns goda 
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förutsättningar för fristående att etablera sig i kommunen. 
Dessa är: 

 Politiken behöver ha full insyn i ”bidragsprocessen” samt kunna påverka utfallen. 

 Det måste vara klart var i den kommunala organisationen som beslut fattas kring bidrag 
till fristående verksamhet. 

 Transparens behöver råda kring beräkning av bidragsbeloppet till fristående 
verksamheter. Annan ekonomisk information, som ligger till grund för beräkningen av 
ersättningen, behöver finnas lätt tillgänglig, bl.a. på kommunens hemsida. Detta gäller 
exv. hur belopp beräknas och specificeras för lokalkostnader, administration, moms i 
bidragsbeslutet. Även grunderna för beslutet om varför vissa delar ska ingå och andra 
inte ska vara klargjorda (exv. overhead, administration och kommungemensamma 
funktioner). 

 Säkerställ att kommunens modell för fördelning av resurser till de kommunala 
enheterna innebär att det råder lika behandling mellan fristående verksamheter och 
egen regi. 

 Säkerställ att kommunens centrala ”förvaltning” är utformad så att lika villkor och 
konkurrensneutralitet mellan fristående skolor och egenregi kan garanteras. 

 Kostnader som kommunen har för sin egenregi behöver ingå i underlaget för bidrag till 
fristående verksamheter. 

 Kommunen behöver kunna visa att skolpeng per elev går ihop med total budgetram och 
budgeterat elevantal för den kommunala verksamheten, d.v.s. att skolpeng/elev är 
multiplicerat med antal elever lika med total budgetram exklusive eventuella avdrag för 
kostnader som inte ska ligga till grund för skolpengen. 

 Det socioekonomiska tillägget (resursfördelningen) behöver vara tydligt uppbyggt och 
fördelas för att säkerställa att det hanteras rättvist för elever i kommunala respektive 
fristående verksamheter. 

 Riktlinjerna behöver vara säkerställda att det görs en individuell prövning av varje elevs 
behov utifrån ansökan om tilläggsbelopp. Gäller även ersättning/kostnaden för 
modersmålsundervisning som tilläggsbelopp. 

 Tydliga regler för hantering av och kostnaderna för skolskjuts behöver finnas. 

 Det behöver vara tydliggjort hur kommunen ska hantera underskott i egenregi och i 
vilken utsträckning detta kan innebära att de fristående skolorna får resurstillskott. 

 Det behöver vara klargjort kring hantering av byte av skola under terminen, 
avräkningstillfällen och eventuella brytpunkter för skolpengen. 

 Det behöver vara klargjort kring information om beslutade skolpengs nivåer till 
fristående och kommunala verksamheter. 

Ägare: Kommunfullmäktige via välfärdsnämnden 

4. Rapportens metod och insamlade underlag 

Denna genomlysning är ett direkt uppdrag från Ängelholms kommundirektör. 

Huvudelen av rapporten består av en genomgång av de 30-talet frågor och frågeområden som 
uppdragsgivaren satt upp. Rapportens olika åtgärdsförslag är tänkta att sedan gallras och 
prioriteras i, för att ligga till grund för olika insatser på både kort som längre sikt, för en fortsatt 
gynnsam utveckling inom verksamheten. Det handlar på en skala här om allt ifrån förändringar 
av olika slag till förbättringar och förädling/förstärkning av sådant som idag de facto fungerar 
bra. Kommande insatser som ska ge goda resultat och effekter – till syvende och sist för varje 
barn och elev, varje dag. 
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Vi är fullt medvetna om att det pågår flera viktiga och intressanta aktiviteter och 
förbättringsarbeten, med syfte att skapa förbättringar inom verksamheten förskola/skola – inte 
minst kring den ekonomiska utvecklingen. Vi har mött så många kloka och goda krafter inom 
verksamheten som tillsammans – förskola/skola och övriga kommunen – kommer att vända 
både ekonomi och kunskapsresultat till allt mer positiva värden. 

Den modell vi använt för att genomföra genomlysningen bygger på fil.dr. Kerstin Burell och 
Jan-Axel Kyléns ”Sjustegsmodell”. En modell som i korta drag delas in i följande steg: 

 Uppdrag 
1. Bakgrund – för att klargöra fokus i uppdraget och genomlysningen 
2. Inriktning – för att styra upp arbetet 

 Råjobb 
3. Detaljplanering – för att hitta rätt 
4. Insamling – för att spegla ett nuläge (underlag, intervjuer, enkät, möten/samtal mm) 
5. Sammanställning – för att få överblick, helhet 

 Resultat 
6. Analys och resultat – för att tolka och förstå 
7. Slutsats – för att få fram förslag till åtgärder, för beslut och kommande förändrings- 

och/eller förbättringsarbeten inom verksamheten förskola/skola 

 Avslut 

Som avslutning på uppdraget lämnas denna rapport över till beställaren kommundirektören, för 
fortsatt och gemensam genomgång, prioriteringar, vidare beslut och kommande 
utvecklingsarbeten – i samråd med berörda politiker, chefer, medarbetare och fackliga parter. 

Efter avslutat uppdrag sker en gemensam utvärdering av uppdragets genomförande i sig. 

Rapportens insamlade underlag 

Det insamlande bakgrundsmaterialet har bl.a. bestått av underlag från kommunen, Lärande och 
Familj, verksamheten förskola/skola, andra kommuner och myndigheter i landet. Därtill har 
intervjuer skett internt med nyckelpersoner samt en enkät genomförts. Intervjuer och möten 
har även skett med experter och professionella utanför kommunen. All insamling har skett som 
ett slags ”trålning” av information, för oss att lära om Ängelholms kommun och dess 
verksamhet förskola/skola, men också ges möjligheten att spegla ett upplevt nuläge. 
Verksamheten har varit synnerligen tillmötesgående och snabb med alla dessa underlag: olika 
dokumentation, intervjuer och enkätsvar. 

Exempel på insamlade underlag och dokumentation har varit: 

 Beslut från Skolinspektionen: fritidshem, förskola, grundskola, grundsärskola 

 Beslut KS 2011-04-05, Förslag till kommunövergripande resursfördelning 

 Dokumentation kring styrmodellen ”Ratten” 

 Dokumentation om ekonomi och budget, ekonomistyrning, bokslut mm 

 Dokumentation om fristående verksamheter 

 Elev- och barnschablon 

 Fokus-/utvecklingsområden förskola och grundskola 

 Förskolor och skolor: antal barn/elever  

 Förskolor och skolor: chefs antal medarbetare, ledare – centralt och per enhet 

 Förskolor och skolor: årsredovisningar/bokslut, budget/utfall 2015-2017 – centralt och per 
enhet 

 IT-stöd och -system inom förskola och grundskola/centralt 
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 Medarbetarundersökning, 2016 

 Om utvecklings- och innovationsarbete inom ”förskola/skola” 

 Organisationsskiss Lärande och familj, förskola och skola 

 Rapport: Följeforskning - Ängelholms kommuns nya organisation, 2018 

 Rapport: Genomlysning IT, 2015 

 Rapport: Genomlysning verksamhetsområde funktionsstöd, E & Y, 2015 

 Rapport: Resursfördelningssystem till riktat stöd, 2010 

 Rapport: Översyn Elevhälsan, E & Y, 2014 

 Sjukstatistik 2015-2016 

 Uppdragsbeskrivningar och arbetsinstruktioner för olika chefsroller 

 Utbildning och kompetensutveckling för rektorer och förskolechefer 

 Utredning av förutsättningarna för fristående verksamheter 

 Verksamhetsplaner och årsredovisningar 

 Årshjul, olika verksamheter 

 Översiktskarta placering förskolor och skolor 

Dessa är några av de underlag som hjälpt oss att bättre förstå och känna Ängelholms 
kommunala förskolors/skolors verksamhet och organisation. Utifrån underlagen, intervjuer och 
enkätsvar har vi påbörjat arbetet med att försöka hitta ett slags nuläge (för våren 2018) kring 
uppdragets olika frågeområden, med syfte att därefter lämna förslag till åtgärder, vilka på sikt 
ska leda till förbättringar av en ökad tydlighet, effektivitet samt en budget i balans för 
verksamheterna förskola och grundskola. 

5. Nuläge, våren 2018 

Vi definierar nulägesbeskrivningen genom att försöka visa på en översiktlig bild av 
verksamheten förskola/skola, utifrån de insamlingar vi genomfört kring den kommunala 
förskolan och grundskolan i Ängelholms kommun. Det är vad vi läst, hört och sett som bildar 
grunden till det nuläge vi presenterar. 

Den statliga och kommunala (”dubbla”) styrningen (skollag, läroplan, författningar och 
kommunallag) är för oss också en del av ett nuläge (förutsättningar), som huvudmannen, 
förskolor och grundskolor har att förhålla sig till och arbeta utifrån. 

Överlag ser vi en väl fungerande verksamhet för kommunens förskolor och grundskolor, där 
kunskapsresultaten över tid stått sig väl nationellt sett. Även ekonomiskt har resultaten för 
verksamheten totalt sett varit goda över åren. Vi hör om en verksamhet som kommunen och 
dess politiker värderat högt, en framgångsrik, kompetent, stolt och lojal verksamhet, men som 
under 2017 verkar ha ”tappat fart”. I våra möten och i det vi läser upplever vi det som att 
verksamheten just nu står i ett slags vägskäl – att bryta en långsiktig positiv trend eller vända 
uppåt på nytt. 

Kort om verksamheten Ängelholms förskolor/skolor 

Antalet tillsvidareanställda inom verksamhetsområdet uppgår till ca 1 000 personer och 
verksamheten omslöt 2017 ca 728 Mkr. 

Ängelholms kommun har totalt 29 (april 2018) förskolor fördelade på elva rektorsområden. 
Varje förskolechef ansvarar för fyra förskolor. Närmare 1 500 barn är inskrivna i förskolan. Den 
genomsnittliga barngruppen är VT 2017 drygt 17 barn per avdelning och det genomsnittliga 
antalet barn per personal är enligt uppgift cirka fem barn per årsarbetare. 
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Det finns 13 fristående förskolor i kommunen. 

Grundskoleverksamheten i Ängelholms kommun omfattar 12 grundskolor, organisatoriskt 
fördelade på elva rektorsområden. Den samlade grundskoleverksamheten i kommunen leds av 
en gemensam verksamhetschef, vars chef i sin tur är huvuduppdragschefen för Lärande och 
Familj. 

Det finns 1 fristående skola i kommunen. 

I Ängelholms kommun finns grundsärskola för elever årskurs 1-6 på Sockerbruksskolan och 
årskurs 7-9 på Nyhemsskolan. Totalt är 35 elever inskrivna i grundsärskolan (VT 2018). 

Fritidshem finns på samtliga skolor som har årskurserna F-6. Alla fritidshem är integrerade i 
grundskolan. Ett av kommunens fritidshem erbjuder omsorg på obekväm arbetstid. 

 
Bild: Organisationsskiss: verksamheten förskolor och grundskolor (läsåret 2017/2018) 
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Karta: Placering av kommunala förskolor, grundskolor, grundsärskola, fritidshem (läsåret 2017/2018) 

De senaste årens resultatrapporter för verksamheten förskola/skola (ansvar 42), på sista 
raden: 
2017: -12,9 Mkr (omslutning 728 Mkr) 

2016: -2,6 Mkr (omslutning 722 Mkr) 

2015: 15,6 Mkr (omslutning 705 Mkr) 

I Kolada kan vi se att nettokostnadsavvikelsen är ”positiv” för förskola och fritidshem, men 
också är på väg åt rätt håll för grundskolan sedan 2014. 
Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden (”statistiskt förväntad” 
kostnad). Resultat över 0 (noll) indikerar ett högt kostnadsläge, p.g.a. hög ambitionsnivå 
och/eller låg effektivitet. 
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Kolada: Ängelholms kommun, nettokostnadsavvikelse (2009-2016). 

I Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) för 2017 ser vi att Ängelholm står sig väl i sin 
effektivitet. Sveriges kommuner och landsting, SKL, sammanställer varje år en 
kvalitetsundersökning, ”Kommunens Kvalitet i Korthet”. Ängelholms kommun är en av 258 
kommuner som deltar i undersökningen 2017, där jämförelsekommunerna är Falkenberg, 
Karlshamn, Lidköping och Piteå, vilka har en liknande befolkningsstorlek och 
befolkningssammansättning. Det betyder att de står inför liknande utmaningar som Ängelholm 
gör. Det är därför intressant att jämföra Ängelholm med dessa kommuner för att komplettera 
bilden av vilken kvalitet och vilka resultat verksamheten levererar. Vi ser att Ängelholms 
nyckeltal står sig väl i dessa jämförelser. Förbättringar kan alltid ske och då särskilt på de ”gula 
utfallen”. 

Kolumnen ”Medel, riket” är det ovägda medelvärdet för alla kommuner som deltagit. 
Färgerna visar hur Ängelholms kommun placerar sig i en nationell jämförelse. 

 

 
Bild: Området ”Effektivitet”, KKiK 2017, Ängelholms kommun i jämförelse med några kommuner. 

I SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan jämförs sedan 2007 resultat och 
resursindikatorer på kommunnivå över landet. Ängelholm placerar sig oftast i den övre 
kvartilen. 
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Graf: Ängelholms kommuns placeringar i SKL:s Öppna Jämförelser (kommunala) Grundskolan, 2009-2017. 
Ju lägre värde/siffra ju bättre resultat, 1-290 (kommuner). 

Nationella rankningar görs också årligen av bl.a. fackförbunden, som här under 
Lärarförbundets ”Bästa skolkommun” (2013-2017). Ängelholms kommun placerar sig högt även 
i dessa rankningar. 

År Lärarförbundets ranking ”Bästa 

skolkommun” 

(där 1 = högst rankad i landet) 

2017 15 

2016 25 

2015 19 

2014 4 

2013 12 

Inom områdena ”Utbildade lärare” (22) och ”Högskolebehörighet” (19) placerar sig kommunen 
2017 högt. Kring ”Resurser” relativt lågt (205). 

Trots att kommunens rankningsresultat i sig är gott 2017 behöver verksamheten i alla led 
ständigt fråga sig: ”Varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde?”, en fråga som är 
direkt kopplad till kommunens ekonomistyrning och systematiska kvalitetsarbete1. ”Jobbar vi 
med rätt saker, på rätt sätt, utifrån de resurser vi har till vårt förfogande?”. Här har styrkedjan 
och cheferna en avgörande roll – i sin tydlighet och med ett ansvar med tillit. 

Organisation och ledarskap 

En väl fungerande organisation är helt beroende av ett gott ledarskap, i alla led, från lärare och 
övrig skolpersonal till rektor, verksamhetschef, huvuduppdragschef etc. Även politikerna spelar 
här en mycket viktig roll i kommunens organisation. Den bilden vi får av ledarskapen i olika led 

                                                   
1 Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen 
systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de 
nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen. (Skollagen, kap 4) 
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spretar, liksom organisationen Lärande och Familj i sig. I mångt och mycket hör vi om ett gott 
ledarskap, framför allt ute på förskolor och skolor, d.v.s. kompetenta, drivna, engagerade och 
lojala rektorer och förskolechefer. Kring ledarskapet hos huvudmannen (verksamhetschef, 
huvuduppdragschef, kommunledning/kommundirektör och politiken/VFN) får vi blandade 
bilder. Vi upplever det vi hör som en relativt svag styrkedja idag, dock mindre spretig inom 
verksamheten förskola/skola i sig, där det verkar ha skett förbättringar från framför allt vintern 
2017/2018. Inte minst kring politiken hör vi om ett ”rörigt politiskt tillstånd”, vilket kan 
försvåra både beslutsförmåga, lugn och ro samt tillit i styrkedjan. 

För att verksamhetens ekonomi och kvalitetsarbete ska fungera fullt ut, krävs att hela styrkedjan 
samverkar, har inflytande, är delaktig och engagerad, tar ansvar – från huvudman, till 
förskolechef/rektor och pedagoger. 

Resultat, utvärderingar och analyser för att förbättra ska ske kontinuerligt och begäras in på 
olika nivåer. Här under den modell som Skolverket och Skolinspektionen skrivit fram kring 
styrkedjan: 

 

Bild: Styrkedjan enligt Skolverket och Skolinspektionen. 

Generellt ska politikerna (Välfärdsnämnden) ta ett stort ansvar för både förskolans och 
grundskolans resultat, ställa rätt frågor, hålla ett fast fokus på vision och mål, ha en tydlig 
ansvars- och rollfördelning samt givetvis arbeta för ett gott förtroende till sina tjänstepersoner. 
Detta gäller givetvis både de ekonomiska som pedagogiska frågorna. Som politiker är man inte 
sällan lekman inom det område man ansvarar för och det kan innebära att man behöver 
kontinuerlig ”utbildning” i hur förskola/grundskola fungerar, hur mål och resultat ser ut och 
framför allt varför. Vi hör om en god relation i sig mellan Välfärdsnämnden och verksamheten 
förskola/skola. 

Lärande och Familj behöver präglas av en aktiv synlig chef, tillsammans med sin 
verksamhetchef för förskola/skola, vilka behöver arbeta tätt tillsammans för att skapa goda 
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förutsättningar för rektorer och förskolechefer att leda sina verksamheter som pedagogiska 
ledare, arbeta för ett öppet och gott samarbetsklimat, följa upp och analysera elevernas 
kunskapsresultat, men också strukturerat och kontinuerligt värdera och analysera enheternas 
ekonomi. I dessa led (huvuduppdragschef och verksamhetschef) ser vi behovet av ett unisont, 
tydligt och nära ledarskap. 

Tittar vi på rektors- och förskolechefsnivån måste dessa överlag ges tydligare och mer 
långsiktigt hållbara förutsättningar för sin budget och ekonomi och de 
resursfördelningsmodeller som råder. På så vis kan de också, utöver att ansvara för resurser och 
ekonomi, ta ett större pedagogiskt ledarskap och fokusera allt mer på själva 
läroplansuppdragen. 

Ur ett rent organisationsteoretiskt perspektiv ser vi denna förenklade bild av en framgångsrik 
organisation och verksamhet: 

 

Bild: Faktorer för en väl fungerande organisation, i ständig utveckling. ”Fyrfaktormodellen”, Leavitts 
diamant (1989). 

Pedagogiskt ledarskap 

Begreppet ”pedagogiskt ledarskap” har funnits länge, men vi har nog lite till mans olika 
innebörd och definition av detsamma. Begreppet ”det pedagogiska ledarskapet” har en lång 
historia i Sverige och det är inte ett oomtvistat begrepp. Vi är flera som är med och tolkar och 
formar dess innehåll. Vi har lyssnat in och även själva valt att låta begreppet handla om 
skolledarens viktigaste position, roll och ansvar, i att leda det pedagogiska arbetet (till skillnad 
från det administrativa arbetet). Skolledare ska skapa förutsättningar för den pedagogiska 
verksamheten och det kan då handla om att skapa en organisation där det finns möjlighet för 
lärare att reflektera över den pedagogiska verksamheten eller att lösgöra sig från administrativa 
sysslor, för att ägna sig åt lärande i och om verksamheten. Begreppet pedagogiskt ledarskap 
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används även av bl.a. Skolverket och Skolinspektionen som nyckelbegrepp för både rektorer och 
förskolechefer. 

Rektors ställning har stärkts genom 2010 års skollag vilken fastslår att det pedagogiska arbetet 
vid en skolenhet/förskoleenhet ska ledas och samordnas av en rektor/förskolechef (9 §). I de 
olika läroplanerna betonas också rektors/förskolechefs ansvar som pedagogisk ledare, som 
bland annat innebär att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med målen och att 
resultat/verksamhet följs upp. 

Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en 
god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans 
resultat så att varje barn och elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det 
betyder att skolledaren måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta 
det i undervisning, leda och styra lärprocesser samt skapa förståelse hos medarbetarna för 
sambanden mellan insatser och resultat, från input till output. 

Den dubbla styrningen 

En realitet idag, som alla kanske inte känner till, är att skolan som organisation styrs från både 
stat och kommun. Den dubbla styrning märks kanske tydligast i rektors och förskolechefs roller, 
där både kommunen (kommunfullmäktige, nämnd och ”utbildningschef”) och staten (i form av 
skollag, läroplaner, författningar, Skolverket, Skolinspektionen, Utbildningsdepartement) 
ställer krav och har förväntningar. Vår bild är att det av rektor/förskolechef kan upplevas en 
något större ”motsättning” mellan kommunens och statens styrning över ”skolan” i en mindre 
kommun. För Ängelholms kommun är vi övertygade om att politiken står fast vid det 
kärnuppdrag skolan har fått av staten. Vi finner ingen direkt målkonflikt i sig i denna styrning, 
utan det ska ske ett klokt samspel mellan politiken och professionen, mellan nämnd och 
huvuduppdragschef/verksamhetschef – samma övergripande målbild och kärnuppdrag gäller. 
Huvuduppdragschefen och även verksamhetschefen har här också en naturligt viktig roll som 
ett slags ”grindvakt” mellan profession och politik, uppdraget från stat och kommun. 

Rektors komplexa uppdrag, kanske ibland ett ”korsdrag”, innebär också att vara just den 
pedagogisk ledare, som ska genomföra det nationella utbildningsuppdraget genom att arbeta 
utifrån de förutsättningar som huvudmannen (kommunen) ger, inte minst de ekonomiska. 
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Bild: Den dubbla styrningen från stat och kommun. Inspirerad av Lärarförbundet, 2013. 

 

Bild: Den ”framgångsrika skolan/förskolan”, med god ekonomi och goda pedagogiska resultat. 
Inspirerad av Höög och Johansson, 2014. 
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Om framgångsrika skolkommuner 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), en arbetsgivarorganisation för alla kommuner, 
landsting och regioner, genomförde 2009 ett nationellt projekt kallat ”Framgångsrika 
skolkommuner”. Här ville man försöka fånga framgångsfaktorer hos kommuner som över tid 
lyckas väl med sin utbildning och sina skolor. Projektet kunde se ett antal gemensamma faktorer 
hos dessa kommuner, nämligen att framgångsrika kommuner i grova drag: 

 har bra (skol)ledare 

 lyfter fram kompetenta lärare och ledare 

 har höga förväntningar – i alla led 

 tar reda på hur det går – strukturerat och med kontinuitet 

 har fungerande relationer – i alla led 

 har tydlig ansvarsfördelning – i alla led 

 fångar upp barn och elever med svårigheter och genomför tidiga insatser 

 unisont har enats om skolans mål 

 är tydliga, uthålliga och stabila 

Dessa faktorer är också nedbrutna på en mer detaljerad nivå. 

Inom ramen för de dialoger, möten och samtal vi haft kan vi se att dessa faktorer också lyfts 
fram som mycket viktiga, inte minst kring ledarskapen, fungerande relationer, tydliga 
ansvarsfördelningar och att enas tillsammans inom verksamheten och huvuduppdraget. 

Insamlingsfasen: underlag/dokumentation, intervjuer, enkät och workshop 

En stor del i genomlysningen rymmer givetvis den insamling av underlag som genomförts: olika 
slags dokumentation, intervjuer med nyckelpersoner samt enkät. 

Vi vill här passa på att med emfas än en gång påtala hur oerhört många kloka och erfarna 
synpunkter, tankar och idéer som lyfts fram i både intervjuer och enkätsvar. I dessa finns flera 
av de svar som organisationen söker för att framöver arbeta än mer framgångsrikt. Det görs bäst 
tillsammans, i tät öppen samverkan! En viktig del i förbättringsarbetet framöver. 

Genomförda aktiviteter 

Här under grovt de aktiviteter som genomförts under genomlysningen. 
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Intervjuer 

Ett mycket viktigt moment i genomlysningen har varit att lyssna in nyckelfunktioner i 
organisationen som rektorer, förskolechefer samt chefer och tjänstepersoner på flera nivåer 
inom kommunen, fackliga parter och politiker. Det har skett i 25 intervjuer som genomförts 
framför allt på plats i Ängelholm samt några per telefon. 
I intervjuerna har vi samtalat kring och lyssnat in de olika områden som genomlysningen har att 
hantera. Intervjuerna/samtalen har varit öppna och med stöd i ett stort antal frågeställningar 
samt full anonymitet för dem vi intervjuat och samtalat med. Efter det att samtliga intervjuer 
genomförts har vi sammanställt dessa i ett försök till något slags helhet – kluster, mönster och 
trender – som framträder. Vi har också försökt lyssna efter och finna saker som sticker ut. 

I grova drag har innehållsramen för samtalen varit dessa fem frågeområden inom verksamheten  
förskola/skola, men också Lärande och Familj och kommunen i stort: 

 Ekonomistyrning, kostnadseffektivitet, verksamhetsuppföljning och resultat 

 Ledarskap och organisation 

 Kultur, delaktighet och arbetsformer 

 Utvecklings- och framtidsfrågor 

 Förutsättningar för fristående verksamheter 

Samtalen har också bottnat i nedanstående perspektiv: 
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Intervjuerna/samtalen har utgått från nedanstående frågor: 

1. Kostnadseffektivitet och verksamhetsuppföljning – ekonomistyrning, resultat och 
effektivitet, nämndens och huvuduppdragets mål och styrning:  

1. Hur tänker du allmänt kring ekonomi och ekonomistyrning i kommunen idag? 
Kopplat till din egen roll/verksamhet/enhet? Styrkor? Utvecklingsområden? 
Hur ser du att styrningen hänger ihop, exv. genom hela styrkedjan? 

 
2. Hur du ser på den ekonomiska styrningen specifikt inom verksamheten förskola/grundskola 

idag? Styrkor? Utvecklingsområden? 
Inom din egen verksamhet/enhet? 
Konsekvenser och belöningar etc. relaterat ekonomiskt utfall för chefen? 
 

3. För förskola/grundskola totalt sett är det ekonomiska läget idag ansträngt. Vilka kan vara 
orsakerna till underskotten och denna situation? 
Vilka åtgärder och insatser ser du behöver göras: På kort respektive längre sikt? Centralt? 
Lokalt på enheten? Från din egen sida? 
 

4. Hur tänker du kring att ni i verksamhetens (verksamheten förskola/skola) totala ekonomi 
stöttar varandra inom och mellan rektorsområdena, att hantera och sköta en god ekonomi 
och kvalitativ verksamhet? Vilken roll intar du själv i detta? 

 

5. Hur ser du att de administrativa (här främst ekonomiska som ekonomer och controllers) 
stöden och resurserna, som finns inom verksamheten förskola/skola, stöttar och ”coachar” 
dig och din verksamhet/enhet? Styrkor? Utvecklingsområden? 

 

6. Tankar kring hur du/ni sköter och hanterar din enhets/verksamhets ekonomi? 
Hur arbetar du/ni med att se och förutspå mönster och trender i utfallen etc.? 
Behov av stöd och fortbildning? Samverkan och samarbeten? Rutiner och processer? 

 

7. Vilka tankar har du kring processer och rutiner för ekonomi och budget, från 
budgetprocessens start, förutsättningar och plan till analys, uppföljning och förbättringar? 
Styrkor? Utvecklingsområden?  

 

8. Vilka tankar har du kring hur ni inom verksamheten förskola/skola kommunicerar och talar 
om ekonomi och ekonomifrågor? 
Hur ni mäter framgång, effektivitet och produktivitet? Hur verksamheten utvecklas? 
Användningen av nyckeltal? 

 

9. Vilka tankar har du kring ert resursfördelningssystem, exv. hur skolpeng och övriga resurser 
fördelas till/inom verksamheten? 
Effektiv resursanvändning? Uppföljning, resultat och effekter? 
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2. Ledarskap och organisation – ledningsstruktur, beslutsmandat och 
organisationsstruktur: 

1. Hur tänker du allmänt kring det ledarskap och den organisation ni idag har – På högsta 
kommunnivå? Inom verksamheten förskola/skola? På din egen enhet? 
Styrkor? Utvecklingsområden? 

2. Hur ser du på ledarnas förutsättningar och förväntningar på att idag fullgöra sina uppdrag 
med goda resultat, för barn, elev och verksamhet: Huvuduppdragschef? Skolchef? 
Rektor/förskolechef? 

3. Utifrån ovanstående chefsroller, hur ser du på roll- och ansvarsfördelningen i verksamheten 
(Lärande och familj, verksamheten förskola/skola)? Styrkor? Utvecklingsområden? 

 

4. Vilka framgångsfaktorer ser du för verksamheten förskola/skola att arbeta mer effektivitet 
och produktivt? 
Att hantera en långsiktigt hållbar budget i balans? 
Att ha en väl fungerande organisation med kontinuerligt goda kunskapsresultat? 

3. Kultur, delaktighet och arbetsformer – verksamhetens struktur, arbetssätt och rutiner: 

1. Hur tänker du allmänt kring hur kultur och strukturer gestaltar sig idag: På högsta 
kommunnivå? Inom verksamheten förskola/skola? På din egen enhet? 

2. Hur ser du på begrepp som tillit/förtroende, kontroll och kommunikation mellan olika delar 
inom verksamheten förskola/skola? Mellan ledning och personal? Mellan politik och 
ledning? 

 

3. Hur tänker du kring verksamhetens samarbete och samverkan med de fackliga 
organisationerna idag? Med nämnden/politiken? 

 
4. Hur tänker du kring samarbete och lärande med andra verksamhetsområden inom 

Huvuduppdrag Lärande och familj, såsom individ- och familjeomsorg, elevhälsa m.fl.? Med 
andra kommuner, andra branscher etc? 

4. Utvecklings- och framtidsfrågor – Gränsdragnings-/samordningsfrågor på alla plan, 
ledarskapet, effektiviseringsbehov, rollfördelning, beslutssystem – var fattas besluten, rollen i 
relation till medborgaren, den inre kulturen/värderingar? 

1. Vilka olika förändringar och utmaningar ser du att ni står inför (1-5 års-perspektiv: lokalt, 
regionalt, nationellt, omvärld, forskning och vetenskap, politik, ledning, barn, 
vårdnadshavare, prioriteringar, svårighetsgrad etc.), som påverkar verksamheten 
förskola/skola på olika vis och i olika grad? 

2. Hur anser du att du själv, verksamheten och organisationen i sin helhet bör möta och agera 
på dessa olika förändringar och utmaningar? 

5. Förutsättningar för fristående verksamheter inom förskola, skola och 
fritidshem – kommunen har relativt få fristående verksamheter (verksamheter som inte drivs 
i kommunal regi) inom förskola, skola: 

109



  
 

97 

 

1. Hur tänker du kring olika fristående verksamheter i Ängelholms kommun (verksamheten 
förskola/skola)? Möjligheter? Utmaningar? Utvecklingsområden? 

 

Avslutning 

1. Utifrån vårt samtal och dess olika områden, vilka är de tre viktigaste områdena att fokusera 
på för fortsatt framgång för verksamheten förskola/skola? 

2. Är det något vi idag inte talat som du vill komplettera med? Berätta. 

Utifrån intervjuerna – det vi hört – har vi försökt finna mönster och trender som framträder. 

Ekonomistyrning, kostnadseffektivitet, resultat och verksamhetsuppföljning 
Verksamheten är mycket stor i kommunen, så vi hör givetvis olika bilder inom detta område. 
Några genomgående mönster är bl.a 

 Att 2017 var ett år då det upplevdes som en svängning, mot en svagare ekonomi och 
ekonomisk styrning, framför allt under det första halvåret. Ekonomifokus verkar ha getts 
lägre prioritet på flera håll, dock inte hos alla chefer och enheter. 

 Att ekonomistyrningens processer och struktur inte har hållits vid liv inom hela 
verksamheten, jämfört med tidigare år. 

 Att förskolorna totalt sett ses ha sina resurser och budget/ekonomi i balans. 

 Att grundskolorna spretar mer, inte minst utifrån de elevunderlag man har, men också 
utifrån hur stor kraft och fokus rektor lägger på att hålla en budget i balans. 

 Att verksamheten har flera mycket ekonomiskt kunniga chefer, vilket verksamheten måste 
utnyttja för en bättre kostnadseffektivitet och uppföljning. Så sker också nu (2018). 

 Att de administrativa stöden (framför allt ekonomer) upplevs som goda, men att de behöver 
kunna och förstå verksamheten än bättre, också förekomma chefer som inte är aktiva nog i 
det ekonomiska arbetet, att stötta i analyser, prognostiseringar och simuleringar. 

 Att vi hör om en varierande kvalitetsuppföljning och kostnadsmedvetenhet hos vissa 
rektorer, men att alla har ”snappat upp” ett steg och att det nu finns en betydligt större 
medvetenhet i att hålla koll på sina siffror. 

Vi tolkar det vi hör som att verksamheten i stort hade ett mindre fokus på ekonomi och budget 
än tidigare år. Ett antal parallella faktorer gjorde också att det för några kom som en 
överraskning med en underbalanserad ekonomi. Inom verksamhetschefens ledningsgrupp 
arbetade man då också mer med att stärka vi-känslan och gruppen i sig, la mer fokus på det. 

Ledarskap och organisation 

Här hör vi bl.a. 

 Om ett relativt svagt ledarskap ”uppifrån” och avsaknad av dialog – Lärande och Familj. 
Litet förtroende från gräsrötterna. 

 Viss avsaknad av ”walk the talk” från flera ledarhåll. 

 Att Elevhälsan upplevs som mindre operativ och mer som en strategisk resurs. En mer 
vardagsnära Elevhälsa önskas. 

 Att organisationen på vissa håll upplevs som svårtydd med ”områdesansvarig rektor”. 

 Att förhållandet mellan Välfärdsnämnden och Lärande och familj/verksamheten 
förskola/skola behöver tydliggöras. 

 Att styrkedjan just nu (VT 2018) inte håller ihop fullt ut, från/mellan huvudmannen 
(politiker som tjänstepersoner) till rektor/förskolechef och lärare/förskollärare. 
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 Att ledarskapet i sig upplevs väldigt olika, exv. mellan huvuduppdragschef och 
verksamhetschef. 

Vi tolkar det vi hör framför allt som att styrkedjan måste stärkas – från politiken, via 
huvuduppdragschef, verksamhetschef, rektor/förskolechef och ut i ledet medarbete. Det 
behöver hänga ihop bättre och handlar om tillit och förtroende, om trovärdighet. I intervjuer 
och enkäter är det tydligt att man upplever ett ”misstroende” mellan de olika ”leden” i kedjan. 
Detta upplevs vara nytt de senaste åren. 

Vi ser också att organisationen huvuduppdrag och verksamhet kan tydliggöras och framför allt  
kommuniceras ut i leden. 

Men att verksamheten förskola/skola ska se sig som ”offer” i detta är inte heller vägen framåt, 
utan nu är det tid till att arbeta sig fram till ett bättre förtroende, att leverera inte minst 
ekonomiska resultat inom hela verksamheten – och det görs bäst i tät samverkan mellan 
verksamhetschefen, rektorer och förskolecheferna. 

Kultur, delaktighet och arbetsformer 

Här hör vi bl.a. 

 Upplevelsen av en bristande tillit och förtroende gentemot verksamheten förskola/skola, 
från kommunledningen. En ”vi och dom-känsla”. Kommunledningen symboliserar ett 
viktigt signalvärde i sig för verksamheten. 

 Att hela kedjan inte verkar samverka för att åstadkomma förbättringar kring framför allt 
ekonomin. Inom verksamheten förskola/skola upplevs samarbetet öka sedan årsskiftet, 
kollegial samverkan för förbättringar på chefsnivå. 

 Att samverkan, samarbeten och synergier mellan Lärande och Familj inte verkar synas eller 
märkas, utan mer känslan av att ”nya” organisationen inte ger det som var tanken. 

 Att det inom ”rektorsgruppen” upplevs viss ”tävlan” och prestige mellan varandra om att 
vara ”bäst i klassen”. 

 Att kulturen sätts utifrån högsta rang i organisationen och sipprar neråt. Här finns mer att 
undersöka och reflektera över. 

 Att arbetsformerna på vissa plan – inom verksamheten förskola/skola hör vi – utvecklas till 
det bättre över tid, men att det finns mycket att jobba vidare på för att bygga effektiva 
produktiva team och motivation inte minst. 

Även här lyser upplevelsen av tillit och förtroende igenom, gentemot verksamheten 
förskola/skola. Men vi hör också om en vilja och önskan att koncernen Lärande och Familj ska 
visa sina fördelar och framgångar. 

Utvecklings- och framtidsfrågor 

Här hör vi bl.a. 

 Att politiken behöver peka ut de stora utmanande och prioriterade utvecklings- och 
framtidsfrågorna. 

 Att man generellt måste prioritera och fokusera på några få saker och skapa en 
förutsägbarhet i det utvecklingsarbetet. Undvika ”mål- och perspektivträngsel”. 

 Att frågan också rymmer ständiga förbättringar, ”lean-inspirerat” (kaizen; ständiga 
förbättringar)! 

 Att vi hör exempel som att bättre förstå och arbeta med nyanlända, elever med utmaningar 
(NPF), sommarskolor, heldagsskolor etc. 
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 Att rekrytera, utveckla och behålla chefer och medarbetare. Attraktiv arbetsgivare. 

 Att internt i hela kommunorganisationen arbeta för en närmare samverkan, tillit och 
förtroende. 

 Att Ängelholms kommun, förskolor och skolor har legat i framkant, men att skutan upplevs 
ha fått ”slagsida”. 

Några områden hör och läser vi här om mer än andra. I ett större perspektiv gäller det framför 
allt utmaningen att kunna behålla befintlig personal och kompetens samt att rekrytera ny, men 
också att skapa en attraktiv kommun och verksamhet, som positivt lockande låter ”höra talas 
om sig”. 

Tittar vi in på barn- och elevsidan anger många utmaningen, som ibland känns som en ganska 
ny utmaning, att på bästa sätt arbeta med och möta upp barn och elever i behov av särskilt stöd 
(NPF), även nyanlända. Detta är utmaningar på golvet som i viss mån oroar och som också 
kostar på, även ekonomiskt. 

Förutsättningar för fristående verksamheter 

Här hör vi bl.a. 

 Att kommunens bidrag (”skolpeng”) är för låg, d.v.s. ”skolpengen” är så låg att man ”dödat 
konkurrensen”, men den konkurrens som fanns innan har gjort de kommunala ännu bättre. 

 Att de kommunala verksamheterna håller en hög nivå, vilket gör konkurrensen svårare. 

 Att kommunens viljeyttring och proaktivitet behöver förbättras om man vill få fristående 
verksamheter att etablera sig: varför ska fristående aktörer vara intresserade av att etablera 
sig i Ängelholm?! 

Vi ser att kommunens aktivitet att attrahera nya aktörer och etableringar kan bli mer effektiv 
och offensiv, givetvis förutsatt att man vill detta politiskt. Idag ser vi intresset som svagt att 
öppna fristående verksamhet i kommunen. 

Vi ser också att den kommunala verksamheten håller en mycket hög kvalitet, vilket i sig gör det 
svårt att etablera sig och dra till sig barn, elever och familjer. 

I övrigt hör vi… 

Stolt, lojal och professionell 
En stolt, lojal och professionell grupp rektorer och förskolechefer, men också andra funktioner 
inom verksamheten förskola/skola. Vi hör också om en chefsgrupp som menar att läget och 
stämningen tippat åt fel håll under det senaste året. De tror dock på en vändning, både 
ekonomiska som relationsmässiga, och jobbar intensivt för detsamma – tillsammans inom 
verksamheten. Bl.a. pågår ett intensivt arbete sedan årsskiftet med att långsiktigt vända 
enheters underskott, med stöd av andra och varandra. Detta sker troligen inte under 2018, men 
från 2019. 

Ekonomistyrning 
Av kända skäl står ekonomin i stort fokus för verksamheten förskola/skola, framför allt sedan 
årsskiftet 2018, då skolledargruppen tillsammans med verksamhetschef taktade upp med 
månatliga kollegiala ”ekonomimöten”. Möten för att förbättra, lära, dela och ge. Där också 
ekonomerna allt mer aktivt stödjer – i detaljer som helhet. Detta har fallit mycket god jord, hör 
vi. 
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Vi hör också att verksamheten från nu (våren 2018) måste stadga upp styrningen av ekonomin i 
flera led, med en tydlig, disciplinerad och fast struktur och plan, en tidig start av 
budgetprocessen med de ingångsvärden man då har (från september). Därtill uppger flera att 
stödet kring ekonomin, att förstå orsak och verkan, analys, kan bli än starkare från 
verksamhetens håll. Några rektorer uppger en önskan att ”coachas ekonomiskt” och titta framåt 
för en vändning. Önskan av att få stöd i att skapa konkreta kloka handlingsplaner, som också är 
mer strategiska och mindre snuttifierade. ”Osthyvelsmodellen” upplevs inte som vare sig 
långsiktigt hållbar eller positiv, då det i sig kan ge andra bieffekter som oattraktiva 
skolledarpositioner i kommunen, som gör det än svårare att locka andra till kommunen och 
skolledartjänster osv. 

Flera chefer framför också en önskan att det införs någon form av belöningssystem, när man 
hanterar sin enhets budget väl, utifrån de förutsättningar som getts. Det framförs också att man 
skulle ges möjlighet att ta med sig enhetens både över- som underskott över åren, som i en del 
andra kommuner, lite av en ”flerårsbudget”. 

Vår erfarenhet säger också att när det gäller ekonomin så är det under tidigare våren man kan 
påverka i rätt riktning, samt givetvis under budgetarbetet på hösten. 

Fackliga relationer 
Relationen till de fackliga parterna upplevs överlag som goda lokalt och sämre centralt. Framför 
allt lyfts relationen till Lärarförbundet centralt fram som ett område att utveckla och förbättra. 

Utifrån vad vi hör tror vi att det här i mångt och mycket handlar mer om ”person” och inte alltid 
”sak”. En handlingskraftig plan för en förbättrad samverkan känns viktig, eventuellt med en 
tredjepart som kan ”medla” eller motsvarande. 

Från fackligt håll hör vi om att arbetet med samverksanavtalet behöver ”bli på riktigt”, kanske 
börja om från ett blankt papper. Vi hör också en önskan om en större transparens kring 
ekonomi och budget. 

Tillit och kontroll 
I och med en verksamhetsekonomi totalt sett fortfarande i obalans hör vi från rektorer och 
förskolechefer att verksamheten förflyttat sig från en tidigare mer tillitstyrd till en allt mer 
kontrollstyrd organisation (i en mer negativ bemärkelse). Detta sedan andra halvan 2017. Det 
här ”skaver” i olika led, inte minst mellan skolledarna och organisationen uppåt huvuduppdrag 
och kommunledning. Det här påverkar också glädje och hopp i arbetet. Som extern part ser vi 
detta som både viktigt och görbart att lösa och då är ord som gemenskap, kommunikation och 
transparens avgörande. Vi tänker också att tillit och kontroll inte behöver vara varandras 
motsatser, utan ser det som självklart att ledningen har och ger tillit, men samtidigt också följer 
upp och kontrollerar utfallet av olika processer och aktiviteter, exv. genom ekonomistyrningen 
med uppföljning, resultat och effekter av insatta åtgärder. 

Chefernas antal underställda 
Fler chefer inom verksamheten och inom Lärande och Familj upplever sig ha ett mycket stort 
antal underställda, vilket påverkar arbetsbelastning och stress. Därtill att då också fungera som 
skickliga pedagogiska ledare på sin förskola/skola. Förändrade arbetssätt och annan 
organisering tar tid att realisera, om det är vägen framåt. 

Här tror vi vägen fram är att sätta någon form av riktvärde på antalet underställda, likt en del 
andra kommuner provar. Det blir också en väg i att skapa attraktion för skolledaruppdraget i 
Ängelholms kommun. 

113



  
 

101 

 

Vikariefrågan och nyrekryteringar 
Ännu en återkommande stressfaktor och område som är en synnerlig utmaning, inte bara i 
Ängelholm utan i hela landet. Att lösa kompetenta vikarier på dagen, men också anställda 
medarbetare på längre sikt. Kopplat till detta kommer näst dikt an frågan om hur kommunen 
framöver ska arbeta med en mer strategisk och långsiktigt hållbar rekryteringsplanering. Hur 
skapar verksamheten en bild av en fantastisk organisation att få arbete i, som rektor, 
förskolechef, lärare, förskollärare etc? Hur ska man lyckas nyrekrytera, kompetensutveckla och 
behålla medarbetarna – i konkurrens med andra kommuner och verksamheter? 

I frågeunderlaget har vi varit inne på denna utmanande frågan i flera omgångar och vet att flera 
saker hänger ihop: attraktiv arbetsgivare, tillit och förtroende, god arbetsmiljö, agil och flexibel 
organisering, delaktighet och öppenhet. 

Kvaliteten i de administrativa stöden 
Ytterligare ett område som är direkt knutet till ekonomin är ekonomernas och intendenternas 
stöd till verksamhetschef, rektor och förskolechef. Överlag får ekonomerna goda omdömen, med 
en önskan att de kan ta sig an mer proaktiva kliv, även om rektor/förskolechef är ekonomiskt 
ansvariga. Dessa stödprocesser är av mycket stor vikt för verksamhetschef, rektor och 
förskolechef. Givetvis behöver olika chefer olika stort stöd. 

Vi ser att de administrativa funktionerna som ska arbeta med skolledarna behöver förbättra sitt 
kunnande och kompetens kring verksamheten i sig, för att stödja än mer optimalt. 

Verksamhetens stödprocesser 
I intervjuerna får höra vi en del om ett verksamhetsstöd som i flera delar fungerar bra och 
levererar det stöd som enheterna behöver, men också om stöd som emellanåt är för långt bort 
från verksamheten (förskolor och skolor). Stödfunktionerna i stadshuset ska stödja 
enhetscheferna och verksamheten lokalt, d.v.s. huvudprocesserna. Kanske värt att fundera över 
att kontinuerligt låta utvärdera stöden/stödprocesserna, för ständig förbättring. 

För att ständigt bli bättre i sin funktion och roll är ”förbättringshjulet” att se som standard. Låt 
följa upp och utvärdera de administrativa funktioner som arbetar nära skolledarna, för ständiga 
förbättringar. Det kan ske på ett sätt som inte tar för mycket tid och kraft, men behöver sker 
minst varje år. 

Enkät 

Som ytterligare del i insamlingsfasen har en enkät under mars-april 2018 legat ute och 
besvarats av 28 respondenter (rektorer, förskolechefer, tjänstepersoner, fackliga representanter 
samt politiker). Utifrån befintligt ”frågebatteri” har enkäten varit fyllig och respondenterna har 
lagt ned mycket tid och tanke i sina svar. I enkätsvaren har vi bl.a. sökt allehanda förklaringar, 
tankar och idéer och försökt finna genomgående mönster. Sådant som både berör de aktuella 
frågeområdena, men som också berör andra delar, värda att ta vidare för verksamhetens bästa 
utveckling och framgång. 

I grova drag har ramen för enkäten varit uppdragets fem frågeområden inom förskola/skola, 
men också Lärande och Familj och kommunen i stort, likt intervjuerna: 

 Ekonomistyrning, kostnadseffektivitet, verksamhetsuppföljning och resultat 

 Ledarskap och organisation 

 Kultur, delaktighet och arbetsformer 

 Utvecklings- och framtidsfrågor 
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 Förutsättningar för fristående verksamheter 

Utifrån enkätsvaren – det vi läst – redovisar vi här under en del av de mönster och trender som 
framträder (VT 2018), som också återfinns tidigare i ”frågebatteriet”. 

Ekonomistyrning, kostnadseffektivitet, verksamhetsuppföljning och resultat 

Utifrån en inledande fråga kring en allmän bild av Ängelholms förskolor och skolor idag läser vi 
generellt om väl fungerande förskolor och skolor, som presterar nationellt sett goda pedagogiska 
resultat och är kostnadseffektiva utifrån de förutsättningar som finns. Förskolorna ses som mer 
kostnadseffektiva än grundskolorna, vilket är vanligt i landet. Flera nämner om resurser som är 
få och små, därtill minskande. En ekvation de inte får att gå ihop. En otydlighet varför det är 
som det är med resurstilldelningen, man verkar inte förstå hur medel tilldelas. Detta är enligt 
oss en avgörande del för ledarna och enheterna, att veta hur mycket pengar man får och varför. 

Vi läser också om en ganska orolig politisk situation, där viktiga beslut upplevs gå i långbänk 
och dra ut på tiden och där framförhållning inte sällan upplevs saknas. 

En önskan om att separera ”Lärande” från ”Familj” finns, då man ännu inte ser några tydliga 
vinster eller synergier i organisationen. Att det finns ett mellanled för mycket lyfts också fram, 
huvuduppdraget. 

Ur enkäten: 

 ”Väl fungerande skola och förskola. Det finns orosmoln, inte minst när det gäller rekrytering 
av nya pedagoger och ledare.” 

 ”Stora barngrupper inom förskolan.” 

 ”För få skollokaler. Behöver byggas fler skolor, men inga beslut tas, vilket innebär dyra 
kostnader för paviljonger” etc. 

 ”Verksamhet i en nedåtgående spiral.” 

 ”Förskolorna har barngrupper som är avsevärt större än Skolverkets rekommendation vilket 
är förödande på lång sikt då tidiga insatser är det som är lyckosamt.” 

 ”En del skolledare är nya vilket märks i bristen på erfarenhet vilket gör att samsyn saknas på 
en del områden. Bl.a hur man möte barn i behov av särskilt stöd och ekonomisk 
uppföljning.” 

 ”Har haft en period där det har varit mycket positiv utveckling. Nu en period som upplevs 
som mer negativ. Orsaker: ekonomiskt läge, ledning och organisation av LoF.” 

 ”Organisationen är rörig och otydlig p.g.a. omorganisationen för några år sedan, samt den 
politiska turbulensen.” 

I det vi läser ser vi bl.a. att styrkedjan inte riktigt hänger ihop genom alla led. Från enheten in 
mot verksamhet och huvuduppdrag till politiken. Det är en avgörande faktor för en mer 
framgångsrik verksamhet och här finns god potential för att utveckla och stärka. 

Kring ekonomi, ekonomistyrning, verksamhetsuppföljning och kostnadseffektivitet läser vi i 
svaren vidare att det från flera håll upplevs en otydlighet i ekonomistyrningen det senaste året, 
där man inte fullt ut är klar över vad som gäller och varför, i allt från ”skolpengsbelopp” till 
resursfördelning och andra stöd. Även här kan styrkedjan bli både tydligare, starkare och mer 
transparent. 

Flera uppger också att politiken inte verkar veta tillräckligt väl hur verksamheterna förskola och 
grundskola bedrivs, att besluten också ”blir därefter”. En önskan om att kunna lägga 
flerårsbudget men också en möjlighet att ta med under- som överskott över åren. 
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Flera anger att de är nöjda med den ekonom man har stöd från och samverkar med. Några 
ledare har önskemål om att bli än mer ”coachade” i dessa frågor. Nöjda med att kunna dela och 
ge inom rektors-/förskolechefsgruppen, där flera är mycket kompetenta och erfarna i dessa 
frågor. 

Rektorer och förskolechefer som ”alltid” håller budget uppger att detta inte uppmärksammas 
särskilt i lönerevision eller på andra vis, vilket de upplever som tråkigt. 

Ur enkäten: 

 ”Budgeten är ett av de redskap som en skolledare använder för att bygga upp "sin" 
verksamhet. För att detta ska vara möjligt måste vettiga förutsättningar ges av politiken men 
minst lika viktigt är att de som har ett ekonomiskt ansvar för verksamheten har kunskap om 
och förståelse för hur ekonomin påverkar vilken typ av organisation man kan bygga upp, 
vilka tjänster som kan tillsättas osv. Kännedom om hur budgeten skall hanteras saknas på 
många håll i organisationen.” 

 ”Politiskt har man tagit beslut om att inte göra någon indexhöjning av skolpengen i 
budgetramarna… och gjort neddragningar tre gånger. Detta gör att uppdraget att hålla 
budget snart är helt omöjligt.” 

 ”Tror det skulle vara framgångsrikt med en bättre dialog mellan tjänstemän på central nivå 
och verksamhetsnivå för att skapa förståelse för olika konsekvenser.” 

 ”Kommunens resursfördelningsmodell är "trubbig" och förändras över tiden. Besparingar 
läggs in i modellen istället för att ha en modell där resursfördelningen är "rättvis" och 
besparingarna tydliggörs separat. Modellen borde helt enkelt ses över.” 

 ”Efter jan -18: mycket tätare uppföljning i och med negativt resultat 2017, svårhanterad 
utifrån budgetprocess 2017, mitt RO: bättre översikt då vi arbetar som ett team och har 
bättre grundlag för att lägga en budget i balans. Svårigheter: ekonomiska åtstramningar" 

 ”Fördelningen med barnpeng/elevpeng behöver ses över så den blir mer behovsanpassad.” 

 ”Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär bl.a att personalen känner att man satsar på dem. 
Det görs inte idag och min oro ligger i att vi kommer att tappa kompetent personal och få 
svårigheter att rekrytera. En effekt av det kommer att bli att kvaliteten kommer att bli 
lidande.” 

 ”Vi har stor frihet under ansvar, vilket är bra. Dock har det förändrats sista tiden då 
huvudmannen vill gå in och kontrollera mer. Negativt tycker jag. Saknar förståelse och 
kunskap för de utmaningar som finns i verksamheten” 

 Rent generellt har vi ett lågt ingångsvärde då "elevpengen" är låg nationellt. Det är ett 
utvecklingsområde man som huvudman behöver beakta samt en kunskap som beslutande 
politiker behöver ha.” 

 ”Ingen uppskattning, incitament eller belöning för att man håller budget år efter år.” 

 ”Jag har alltid hållit budget. Det är bara några av mina kolleger som gör. Ibland behöver 
man säga upp personal och se över sin organisation så att den "ryms i kostymen.” 

 ”Resursfördelningsmodellerna inom både förskola och skola har inte setts över på många år. 
Finns risk att resurser idag inte styrs rätt. I nuvarande modell finns inga centrala reserver 
utan alla resurser fördelas till respektive rektorsområde för att fritt disponeras mellan 
områdets olika verksamheter. Verksamhetschefens möjlighet att styra resurser blir därmed 
begränsad om man inte upplever att fördelningssystemet faller ut rättvist. Enbart föräldrars 
utbildningsbakgrund tas i beaktande i den socioekonomiska fördelningen…” 

 ”Finns ingen resursmodell inom särskolan idag utan här arbetar vi med anslag. Inom denna 
verksamhet bör vi också hitta en modell för resursfördelning.” 

 ”Tydlig ekonomisk styrning uppifrån.” 
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Det vi främst läser här är just att modellen för skolpeng och resursfördelning för många ledare 
är otydlig, oklar och ”orättvis”. En åtgärd vi lämnar är att se över modellen och göra arbetet 
transparent, med delaktighet från bl.a. skolledarna. 

När det gäller orsakerna till underskotten, för framför allt 2017, läser vi bl.a. att det skett en 
snabb och stor löneglidning (gäller hela riket), som man inte kunnat förutse samt att 
skolpengen är så låg att den nu inte täcker de allt större kostnaderna. Underskottet för 2017 
anger man framför allt bero på att fokus, och tydlighet, inte låg på budget och ekonomi från 
högre chefshåll. Det gäller framför allt tiden före sommaren 2017. Det startade också upp 
verksamheter som inte hade kostnadstäckning samt att elever man inte kunde hantera på bästa 
sätt placerades utanför kommunen för dyra medel. Samtidigt ser man att ansvaret alltid ligger 
på respektive rektor och förskolechef att de facto hålla sin budget, sända signaler om stöd och 
hjälp etc, när den inte ser ut att hålla. Redan i slutet av april-maj bör man kunna se hur helåret i 
stort kommer att te sig. Återkommande är också att det är en attityd- och inställningsfråga att 
faktiskt hålla sin budget och samtidigt leverera utifrån de nationella kraven. Tillsammans – 
genom hela styrkedjan – ser man att styrka och resultat kan nås. Där är man inte ännu. 

Ur enkäten: 

 ”Ett utvecklingsarbete gällande ekonomisk förståelse och aktivt budgetarbete har inletts på 
förvaltnings- och skolledarnivå. Förståelsen för hur budgeten kan användas för att styra en 
skolenhet måste öka, framförallt på övergripande nivå men också på skolledarnivå.” 

 ”Verksamhetsområdet förskola/skola ingår sedan 2015 i en organisation där andra 
resurskrävande verksamheter ingår vilket inneburit att resurser delvis fått styras om. Under 
samma period har befolkningsökningen tagit fart i kommunen vilket inte kompenserats fullt 
ut i den demografiska resursfördelningsmodell som ligger till grund för ramberäkningarna. 
Det är kostsamt att starta upp nya enheter inom förskolan innan avdelningarna får full 
beläggning. Likaså gäller detta nya klasser i skolan. Kommunens egen resursskola har varit 
föremål för översyn och elever har placerats på resursskolor i andra kommuner. 
Verksamheterna har dessutom tagit emot ett stort antal nyanlända elever i behov av mycket 
stöd. Viktigt med en tydlig ekonomisk styrning från huvuduppdragschef och 
verksamhetschef. Viktigt också med ekonomstöd för att läsa av och tolka ekonomiska utfall 
och göra korrekta prognoser. Ekonomstödet borde stärkas upp eftersom mycket tid idag 
måste läggas på att söka statsbidrag i takt med att dessa ökat i omfattning.” 

 ”Historiskt har f.d. Barn- och utbildningsnämnden haft en god grundbudget att falla tillbaks 
på. I samband med den nya organisationen förändrades dessa villkor där individ- och 
familjeomsorg samt funktionsstöd är verksamheter som står för stora budgetmässiga 
utmaningar som påverkar alla verksamheter inom huvuduppdraget lärande och familj.” 

 ”Generella orsaker till budgetunderskott… Verksamheterna har krav på sig att kartlägga 
varje barns behov av stöd enligt lag. Om de kartläggningarna visar att ett barn behöver 
kostnadskrävande stöd är det direkt lagstridigt att säga att vederbörande inte ska få det.  
Skolkulturer där man tänker att sådant kostnadskrävande stöd innebär att varje barn måste 
ha en egen resurs kopplad till sig hela dagar… Krav om heltid, även om underlaget kanske är 
något mindre, för att överhuvudtaget hitta kompetent personal.” 

Vår bild är att med större prioritet och fokus samt i ett gemensam arbete, framför allt i 
verksamhetschefens ledningsgrupp, kommer resultaten – ekonomiska som pedagogiska – att 
höjas inom en relativt kort tid. Ängelholms kommunala förskolor och skolor ligger på en hög 
och stabil nivå, vilket borgar för detta. 

Frågan kring hur man stöttar varandra, inom och mellan rektorsområdena, att hantera och 
sköta en god ekonomi och kvalitativ verksamhet gav också en hel del input. Här läser vi bl.a. att 
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förskolorna och fritidshemmen står en bit ifrån skolorna, ”skolan” får och tar plats, även om 
”förskolan och fritids” ofta levererar både goda resultat och budget i balans eller med överskott. 
Mellan rektorsområdena läser vi att samarbetet också kan bli bättre, tid och prioritering är dock 
en utmaning. Som verksamhet betraktat har man sedan januari 2018 mötts i omgångar för att 
tillsammans tala ekonomi och bättre effektivitet. 

Ur enkäten: 

 ”Skolledarna för samtal om budgetfrågor och förståelsen för att grundorganisationen inte 
kan kosta mer än tilldelad budget ökar mer och mer… försöker bidra med ett kreativt 
tankesätt gällande framförallt förståelsen för hur man gör besparingar i en verksamhet 
under innevarande budgetår.” 

 ”Vi pratar i våra nätverk om hur man kan tänka ekonomiskt och i skolledargruppen har jag 
fått ansvar för att "utbilda" mina kollegor i hur man tänker kring budgetfrågor.” 

 ”Vi delar på personal för att inte behöva dubbelanställa olika professioner…” 

 ”Bra med att dela erfarenheter, måste också få en helhetssyn på ekonomin för hela LoF, 
förståelse för varandras verksamheter.” 

Vi ställde en fråga kring de olika stödfunktionerna, som ekonom och controller, och kan i svaren 
bl.a. läsa att man i stort är nöjd med stöden, men att en större proaktivitet önskas samt att 
stöden bättre behöver förstå verksamheterna. Vikten av intendenternas stora betydelsefulla roll 
lyfts fram där de finns. Kring systemet Hypergene hör vi flera nämna att man inte riktigt ”litar 
på det” eller är riktigt insatt i systemet (att få in/ut rätt siffror och underlag, att kunna simulera 
etc). 

Ur enkäten: 

 ”Vi har ett stöd, men det lokala stödet med en utbildad intendent är viktigare, eftersom det 
centrala stödet inte har tid att vara insatt i min budget. Vi coachar varandra i vårt team i vår 
egen enhet. Jag har varit i andra kommuner där det centrala stödet varit mycket närmare 
verksamheten. Det är en stor skillnad och det ställer högre krav på den lokala enheten.” 

Ett utvecklingsområde är här att skapa ett större verksamhetskunnande i de stödfunktioner som 
förskolechef och rektor har. Ett sådant arbete kan gott ske i täta kontakter mellan exv. ledaren 
och ekonomen. 

En bred fråga ställdes kring hur man anser sig hanterar sin enhets/verksamhets ekonomi, 
förutspå mönster och trender i utfallen etc. Här läser vi att det finns en utbredd medvetenhet 
om hur att arbeta med verksamhet, budget och ekonomi. Vi hör att den ekonomiska 
medvetenheten och allvaret idag är större än för bara ett år sedan i och med året som gick 
(underskott). Det finns dock skillnader hos cheferna vad gäller erfarenhet och kompetens att 
över tid styra upp verksamheten utifrån resurstilldelning. Stöd måste här fortsatt finnas och 
utvärderas. 

Ur enkäten: 

 ”Tilldelad budget kan tyvärr inte under innevarande budget år förflyttas till skolområden 
som inte håller budget.” 

 ”Jag sköter ekonomin och följer noga budgeten månad för månad. Jag har också koll på 
antalet elever i förhållande till antalet personal och ser till att ha lagt in rätt antal elever i 
budgetprocessen eftersom elevpengen utgör hela budgeten. Tydlighet från chefen behövs.” 
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 ”Behöver stöd av ekonom. I samtal kan man tänka koncerntänk och titta på effekter av olika 
insatser. Viktigt att det är verksamhetsnära och inte övergripande.” 

 ”Jag ser att vi samarbetar för att få ut mesta möjliga där det är möjligt.” 

 ”Vi behöver fördjupa oss i ekonomistyrning och ta fram underlag anpassade till enheten.” 

 ”Vi arbetar aktivt med att se var vi läcker i vår ekonomi. Vi kan se varför men vi kan inte 
göra så mycket kortsiktigt. Barnens vistelsetider, uppskjutna inskolningar, barn med behov. 
Vi behöver utbildning. Vi behöver bättre kvalitet i system och stöd. Vi behöver se över 
fördelningssystemet.” 

 ”Just nu ligger allt på områdesansvarig. Jag har inte gått någon utbildning. Vårt samarbete 
kunde bli bättre.” 

 ”Vad som behöver justeras är den eftersläpning som finns i systemet med att vi har olika 
verksamhetsår, budgetår kontra läsår.” 

Skolledarna är överlag både lojala och kompetenta vad gäller budget- och ekonomiarbetet, men 
de kan bli än bättre på att ta stöd och hjälp i varandra. Detta arbete är påbörjat under våren 
2018. 

En fråga ställs kring processer och rutiner för ekonomi och budget, från budgetprocessens start, 
förutsättningar och plan till analys, uppföljning och förbättringar. Här läser vi bl.a. att 
budgetprocessen behöver vara minutiöst planerad och med mycket god framförhållning i alla 
led. Flera respondenter lyfter möjligheten till en flerårsbudget alternativt att kunna ta med sig 
under- respektive överskott över åren. Men det lyfts också fram om stöd och utbildning i god tid 
till de chefer som behöver. 

Ur enkäten: 

 ”Dessa punkter (start, plan, analys, uppföljning/förbättring) bör ligga uppbokat tillsammans 
med ekonom. Måste kvalitetsgranskas med nedslag och uppföljningar.” 

 ”Nya skolledare och de som inte håller budget behöver utbildning.” 

 ”Förra året var kommunen extremt sen i sitt budgetarbete. Det brukar vara färdigt under 
sommaren, vad man har för budgetram nästa år, men 2017 kom det i slutet av november.” 

 ”Kanske ska man ta med sitt underskott/överskott?” 

 ”Till viss del är resursfördelningen sned.” 

 ”Att politikerna ger tydliga direktiv på var satsningarna ska ligga. Just nu känns det som 
tjänstemännen sköter detta.” 

 ”Underlag inför budgetarbete kan förbättras, så vi får tydliga underlag att arbeta med som 
då också blir enklar att göra uppföljningar kring.” 

 ”Här önskar jag att förutsättningarna för budget ses över och vi i hela styrkedjan arbetar 
som en lärande organisation.” 

 ”Det är bra att man börjar tidigt, men 2017 så saknades den politiska dialogen innan 
tjänstemännens förslag skall gå till kommunstyrelsen. Helheten och kunskapen om 
kostnader på kort och lång sikt saknas.” 

Vi vet att rutiner och processer för ekonomiarbetet finns i kommunen och att det är den vägen 
verksamheten måste följa, i alla led. Kring önskemålen om ”flerårsbudget” tror vi inte det är en 
väg att gå, däremot möjligheten att kunna ta med sig under- respektive överskott över åren. 
Detta kan vi se i flera kommuner i landet. 

I enkäten ställdes en fråga kring hur verksamheten kommunicerar kring ekonomifrågor. Här 
framkommer bl.a. vikten av att kunna se hur verksamheten och dess utveckling är starkt 
ihopkopplat med de resurser och den ekonomi man har. Erfarna chefer ser detta medan mer 
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oerfarna kan behöva tid på sig och behöva stöd och coachning i detta under en tid. Man lyfter 
också fram att det talas betydligt mer om ekonomi och resurser sedan årsskiftet. Styrmodellen 
”Ratten” kan säkert lyftas och användas mer än idag som vi läser svaren. 

Ur enkäten: 

 ”Skolans huvuduppdrag är undervisning och skolans utvecklingsarbete syftar ständigt till en 
ökad måluppfyllelse utifrån kunskapskraven i respektive ämne vilka regleras i skolans 
styrdokument. Det aktiva budgetarbete som måste bedrivas vid varje skolenhet är ett av 
skolledningens redskap när det gäller skolans styrning. Skolledaren måste se "sin" 
verksamhet och därmed också budgeten som en helhet.” 

 ”Vi följer upp ekonomin varannan vecka och analyserar då samtidigt. Vi är närvarande i 
processen, både jag och intendenten. I teamet har vi budgeten i fokus och vi äger den 
tillsammans och bär ett ansvar som team att få budgeten att gå ihop.” 

Att diskutera verksamhet, utveckling och ekonomi har intensifierats sedan framför allt årskiftet 
och det behöver fortgå. Inte minst behöver enheter och skolledare som inte lyckas hantera sin 
ekonomi stort stöd och tät uppföljning. Det kollegiala lärande är också en väg framåt. 

En fråga som engagerar stort är den om resursfördelningssystem (skolpeng, stöd till olika 
områden, exv. socioekonomiska). Här nämns framför allt att fördelningssystemet behöver ses 
över, även för särskolan, resursfördelning efter behov. Samt att detta system måste vara tydligt, 
begripligt, långsiktigt hållbart, transparent och kommunicerat. Delaktighet önskas i arbetet i en 
dylik översyn. Om detta återkommer vi i våra rekommendationer. 

Ur enkäten: 

 ”Centrala medel från elevhälsa täcker inte omkostnaderna för elever med behov av stöd.” 

 ”Redan i december 2016 utarbetades ett nytt resursfördelningssystem gällande 
differentierad skolpeng. Beslut att använda det nya systemet är inte taget…” 

 ”Kommunens organisation gällande Elevhälsan måste förändras. Lämpligen genom att den 
centrala Elevhälsan läggs ned och att personalen flyttas ut i verksamheterna. Detta hade, 
enligt min uppfattning, gett vinster gällande elevernas måluppfyllelse och gällande 
ekonomisk effektivisering.” 

 ”Elevpengen är låg och har inte indexreglerats under flera år.” 

Vår ståndpunkt är att modellen för skolpeng och resursfördelningsmodell behöver ses över. 
Detta i en arbetsgrupp med bl.a. skolledare och ekonomer. Arbetet behöver ske transparent och 
en kommande modell behöver vara både lätt att förstå samt upplevas som rättvis. 

Övriga tankar och synpunkter med beröring på ekonomi, verksamhetsuppföljning etc. som kom 
in handlade bl.a. om: 

Ur enkäten: 

 ”Man behåller icke-lagstadgade aktiviterer och drar ner på kärnverksamheten istället (FoU-
grupp, NTA-arbete, aktivitet förebygger mm).” 

 ”Se över helheten för chefer, vissa har få medarbetare och andra många. Ligger det i 
rimlighet till effektivitet och lönsamhet.” 

 ”Hade varit intressant med en analys över våra stödfunktioner på central nivå, hur deras 
arbete bidrar till ökad måluppfyllelse (tänker på FOU, centrala utvecklingspersoner, 
kundtjänst).” 
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Ett budskap i dessa tankar är inte minst hur ”verksamhetsstöden” faktiskt levererar till 
skolledarna. Väl värt att följa upp och låta förbättra. 

Ledarskap och organisation 

Ett antal frågor i enkäten berör ledarskap och organisation: ledningsstruktur, beslutsmandat 
och organisationsstruktur och i en inledande fråga undrar vi hur man allmänt tänker kring detta 
idag. 

Här kan vi läsa att många upplever chefsnivåerna som för många och för långt-bort-ifrån. Från 
verksamhetens (förskola/skola) håll upplevs vi-känslan inom kommunen för närvarande (april 
2018) vara liten. 

Ur enkäten: 

 ”Att det blev en ny politisk ledning samtidigt som tjänsteorganisationen förändrades har 
inte varit bra.” 

 ”Balansen mellan en god ekonomi och samtidigt kunna upprätta en god verksamhet blir 
oerhört svår.” 

 ”Välfärdsnämnden ger ingen tydlig vägledning i dessa processer.” 

 ”Genom vår chef måste vi på olika agila sätt göra oss som verksamhet (förskola/skola) ännu 
mer synlig för politikerna.” 

 ”Det finns många låsningar i beslutsleden och för lite friutrymme på förvaltningsnivå.” 

 ”På högsta kommunnivå upplever jag en tydlig styrning som saknar inflytande från 
verksamheter. Det finns även en utbredd känsla av att det inte är tillåtet att kommunicera 
vertikalt i organisationen trots kommunens agila profil. 

 ”Upplevelsen av toppstyrning…top-down” 

 ”Vi styrs av tjänstpersoner och inte av politiken. Det ger effekter eftersom tjänstepersonerna 
inte upplevs ha förståelse, tillit till eller vara ett kommunicerande kärl.” 

 ”Ledarskapet har för få stödfunktioner. Det i sin tur påverkar förutsättningarna för vad 
ledarskapet ska kunna leverera.” 

 ”Upp emot 50 medarbetare med många olika verksamheter som vi ansvarar för ger inte 
förutsättningar för ett gott ledarskap. Styrkor är vår kompetens. Utvecklingsområde är 
utökning av skolledartjänster och uppdelning av huvuduppdraget som idag är för stort.” 

 ”Dålig återkoppling. Avsaknad av beslut i viktiga frågor.” 

 ”Ingen framförhållning i frågor som påverkar verksamhet mycket. Jag upplever att man 
satsar på fel saker i kommunen pga. bristande kunskap.” 

 ”Jag tänker att huvuduppdragschef och verksamhetschef har för många verksamheter att 
leda det är omöjligt att ha hela detta perspektiv... Rektor/förskolechef har för stora områden 
alldeles för många medarbetare.” 

 ”Organisationen med "huvuduppdrag" fungerar helt enkelt inte. Återgå till en tydligare och 
mer traditionell organisation.” 

 ”Elevhälsans chef kom på en nivå ovanför rektorn, när den nya organisationen sjösattes, 
vilket är märkligt eftersom det är en stödfunktion. Man kan decentralisera denna och ta bort 
en hel del personer för att spara pengar i organisationen.” 

Kultur, delaktighet och arbetsformer 

En inledande fråga ställs kring verksamhetens kultur, struktur, processer, arbetssätt och rutiner 
och hur respondenten allmänt tänker kring hur detta gestaltar sig idag. Här kan vi se ord som 
slutenhet, otydlighet, brister i tillit och förtroende och toppstyrt. Man menar också att detta kan 
komma att förändras i annan mer positiv riktning då frågorna nu (2018) lyfts på olika håll. 
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Kring detta område – ”kulturen” – finns en hel del att göra för upplevda förbättringar, vilket vi 
återkommer till. 

Kring samarbeten nämns bl.a. att det med de fackliga fungerar gott lokalt och mindre gott 
central. Med Välfärdsnämnden upplevs det överlag som gott och med Kommunstyrelsen som 
mindre gott. Inom Lärande och familj finns mycket att jobba med för att visa på 
stordriftsfördelar och synergier i samarbeten och arbetsformer. 

Ur enkäten: 

 ”Lärande och familj är ett mycket stort heterogent huvuduppdrag. Det gör att det är svårt att 
leda en så spretig verksamhet.” 

 ”Otydliga kulturer och strukturer finns som ger förviring.” 

 ”Det är för mycket som inte fungerar. På min enhet relativt bra kultur, men strukturer är 
delvis beroende av överbyggnaden.” 

 ”Omorganisationen i kommunen har för min del inte varit framgångsrik. Förskolan/skolan 
har, enligt mig, kommit i skymundan då "Familj" är så skilt från det uppdrag vi har. Tyvärr 
har vi inte sett de samordningsvinster som vi hade hoppats på.” 

 ”En god dialog mellan verksamhetschef och välfärdsnämnd. Mindre bra i de högre leden.” 

 ”Ingen större tillit mellan skolans verksamhet och kommunens ledande tjänstemän eftersom 
vi inte kan märka att de intresserar sig för skolfrågor.” 

 ”… tillit, förtroende och kommunikation saknas mellan politik/politik/kommundirektör och 
skolledare…” 

 ”Jag skulle ex önska att se en tätare dialog med politiken.” 

 ”Ett område där det går att göra enorma framsteg.” 

 ”… förtroendeskapande förhållningssätt och aktiviteter är det kanske viktigaste uppdraget…” 

 ”Det finns goda intentioner, men än är det lång väg att vandra. Problemet som jag ser det är 
att den gemensamma målbilden att göra det så bra som möjligt för den enskilde, allt för ofta 
slutar i intet pga. stelbenta traditioner, oförmåga att tänka kreativt utanför boxen, revirtänk 
och resursbrist.” 

Utvecklings- och framtidsfrågor 

I dessa frågor, utveckling och framtid, handlar det mycket om att nu och framöver kunna 
stoltsera som en ytterst attraktiv arbetsgivare: att kunna rekrytera, utveckla och behålla 
kompetenta medarbetare och chefer inom förskola och skola – arbeta utifrån en långsiktigt 
hållbar strategi för dessa frågor. Och det finns en utmaning i detta, kopplat till en ekonomi som 
därtill för närvarande går ”knackigt” inom verksamheten och huvuduppdraget. Det lyfts också 
fram utmaningen i att kunna möta och ge varje barn och elev det de behöver. 

Fastigheter och lokaler kommer också fram, inte minst inom förskolan, som akuta områden att 
hantera på lång som kort sikt. Mycket behöver planeras och byggas och det kostar på att vara 
”sen” i dessa frågor. 

Det måste också skrivas fram att en hel del behöver göras internt: samverkan i hela styrkedjan, 
en tydligare och stabilare politisk hållning. 

Men vi förstår också att tron på att lyckas förändra till det bättre är stor och fast. Kommunen, 
dess förskolor och skolor kommer att fortsätta ”leverera” en god verksamhet även framöver. 

Ur enkäten: 
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 ”Starta upp samtal mellan politik och verksamhet som bygger på nyfikenhet och tillit.” 

 ”Arbeta långsiktigt med utvecklingsarbete, våga hålla fokus och mota bort "oviktigt" med det 
menar jag allt som läggs på oss från olika håll.” 

 ”Mandat att prova idéer. Våga och få misslyckas” 

 ”Vi bör verkligen lyssna inåt, våga se svårigheterna och ta ett gemensamt krafttag för att 
förbättra. Fördela mandat och medel klokare, korta vägarna mellan beslutsfattare och 
verkligheten, "smörja upp" beslutsvägar och internkommunikation. Bryta ner mentala 
hierarkier och revir.” 

 ”Viktigt med förståelse och kunskap om förskolan och skolans utmaningar från politik, 
kommunchef och huvuduppdragschef. Tydlig plan och riktning för arbete med dessa frågor 
på kommunnivå.” 

Förutsättningar för fristående verksamheter 

Det sista området som utretts är berör förutsättningarna för fristående verksamheter inom 
förskola, skola och fritidshem. Kommunen har relativt få fristående verksamheter, d.v.s. 
verksamheter som inte drivs i kommunal regi inom förskola, skola. 

Här ser vi tydligt att anledningarna framför allt troligen består i en låg ”elev-/skolpeng” samt att 
de kommunala verksamheterna konkurrerar ut fristående. Därtill har debatten nationellt sett 
inte gynnat fristående verksamhet de senaste åren. 

I samma veva som vi benar i denna fråga släpps en intern utredningsrapport i samma fråga i 
maj månad. ”Slutsatserna säger att orsakerna är låga bidrag till förskola/skola, låga bidrag för 
lokalkostnader samt inga erbjudanden om tomter från kommunens sida. Anledningen att flera 
fristående skolor har stängt beror dels på konkurrensen från kommunens skolor (kvalitet), dels 
beroende på låga bidrag för lokalkostnader.” 

Ur enkäten: 

 ”Fristående verksamheter är bra och gör att vårdnadshavare får ett utbud att välja mellan.” 
”Utveckla den kommunala skolan och förskolan. Det gynnar en likvärdig utbildning.” 

 ”Kommunens förskola/grundskola/gymnasieskola håller så hög kvalitet så att de fristående 

 "Verksamheterna som fanns tidigare har konkurrerats ut.” 

 ”I ett budgetläge där skolpengen sänks år från år är förutsättningarna svåra för fristående 
små enheter.” 

 ”Fristående verksamheter styrs av marknadsprinciper. Finns det marknad finns det 
verksamhet. Uppenbart bedöms det inte finns marknadsmässiga förutsättningar för 
fristående verksamheter, alternativt inte tillräcklig mängd entreprenörskraft?” 

 ”Det finns goda möjligheter i en växande kommun. Utmaningarna är att dels få ekonomin 
att gå ihop, liksom att hänga med i kompetensutvecklingen.” 

 ”Politiken har sedan flera år uttalat att hälften av all nyetablering av skolor och förskolor ska 
i kommunen vara utsatt för konkurrensmöjligheter, framför allt under "Alliansstyrningen". 
Men det är ju faktiskt politiken som lägger de ekonomiska ramarna. Så jag förstår faktiskt 
inte vad politiken vill med sin ambition. Man säger dessutom i kommunen nej till 
barnomsorg under obekväma timmar.” 

Skattningar 

Avslutningsvis, efter varje ”delområde” i enkäten, bad vi respondenterna skatta (”höfta”) sin 
inställning till ”området” i sig. Det går givetvis inte att dra några säkra slutsatser kring detta, 
men vi kan ändå se att här finns förbättringsområden inom samtliga områden. Det verkar också 
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vara så att ju närmare den egna enheten (förskola/skolan) vi kommer ju högre skattning. Men 
också att vi fortsatt utläser ett glapp mellan basverksamheten/enheterna i sig och ”stadshuset” 
(främst huvuduppdraget och ”kommunen”) – en känsla och upplevelse av ett glapp i både 
samverkan, samarbete, relation och tillit mellan enhet och ”stadshus”. 

Områdena som skattats är desamma som detta uppdrag har att arbeta med, d.v.s. 

 Ekonomistyrning, kostnadseffektivitet, verksamhetsuppföljning och resultat 

 Ledarskap och organisation 

 Kultur, delaktighet och arbetsformer 

 Utvecklings- och framtidsfrågor 

 Förutsättningar för fristående verksamheter 

 

I kommentarer läser vi bl.a. att styrningen inom verksamheten blivit tydligare och upplevs 
bättre sedan årsskiftet 2017/2018, vilket uppskattas. Samtidigt en oro för att ekonomi- och 
budgetarbetet tar all fokus från det pedagogiska arbetet och resultaten. 

 

I kommentarer läser vi bl.a. 
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Att det skiljer sig mellan de olika nivåerna enhet, verksamhet och huvuduppdrag. Högre värde 
på enheterna och lägre på övriga nivåer. 
”Än så länge levererar vi en bra kvalitet pga. engagerade ledare och hög kompetens hos 
medarbetarna men det känns som vi håller på att tappa det.” 

 

I kommentarer läser vi bl.a. 
Att det även här skiljer sig mellan de olika nivåerna enhet, verksamhet och huvuduppdrag. 
Högre värde på enheterna och lägre på övriga nivåer. 

 

I kommentarer läser vi bl.a. 
”De som leder utvecklingsarbetet har för lite kännedom om vilken nivå skolledarna i 
kommunen befinner sig på samt saknar ett helhetsperspektiv.” 
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På denna skattningsfråga får vi få kommentarer då flera känner sig oinsatta. Dock några: 
”Det krävs ett tydligare politiskt ställningstagande för att utveckla fristående verksamheter.” 
”Vet inte hur kommunen arbetar.” 
”Ser inte något behov av sådan verksamhet.” 

I nästa rubrik lämnar vi våra förslag till rekommendationer, vilka vi på sikt ser ska leda till bl.a. 
en ökad tydlighet, effektivitet och budget i balans för verksamheterna förskola och grundskola. 

Vad händer nu? 
Som nämnts tidigare äger nu kommundirektören, som beställare och uppdragsgivare, ansvaret 
att hantera denna översyn och dess rekommendationer vidare, i tät dialog med både verksamhet 
(framför allt huvuduppdragschef och verksamhetschef) och politik (framför allt 
Välfärdsnämnden). Ur vårt perspektiv ser vi att en klok väg att gå, för att prioritera och 
konkretisera arbetet, är att skapa konkreta ”projekt” för de olika förbättringsarbetena som blir 
aktuella. Ett arbete där ett brett engagemang och inkludering, tillit och förtroende mellan 
politiker och tjänstepersoner och internt i organisationen blir avgörande för en långsiktigt 
hållbar förbättring. Tillsammans! 

6. Avslutning 

Efter att ha fått förmånen att möta, samtala med och intervjua personer och funktioner inom 
framför allt verksamheten förskola och skola i Ängelholms kommun, kan vi höra om sådant som 
är mycket gott och sådant som kan och behöver förbättras och förädlas, även förändras. Vår 
absoluta uppfattning är att denna organisation och verksamhet – med fokus på verksamheten 
förskolor och skolor i Ängelholms kommun – kan och kommer att anta och åtgärda de 
utmaningar man har och står inför – både på kort som lång sikt – inte minst då ekonomin. Det 
vill och gör man tillsammans – i alla led genom hela styrkedjan – både inom verksamhet och 
profession som samverkan med kommunledning, fackliga parter och politiken. 

Vi på HRM Affärsutveckling AB, som haft förmånen att genomföra denna översyn tackar 
Ängelholms kommun för förtroendet och tillönskar alla barn och elever, chefer och medarbetare 
samt politiker stort lycka till i det kommande så viktiga förbättringsarbetet för verksamheten 
förskola och grundskola! 
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Stockholm 2018-10-01 
 
Enligt uppdrag, 
 
Jimmy Svensson  Håkan Edman   Tobias Helgesson 
Konsult   Konsult   Konsult 
 
HRM Affärsutveckling AB  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-18

Välfärdsnämndens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFNU § 295                  Dnr   VFN 2018/177

Åtgärdsplan för att uppnå en budget i balans

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-13 att uppdra till Välfärdsnämnden att inkomma med en 
åtgärdsplan för att uppnå en budget i balans vid bokslutet. De åtgärder som presenteras under 
rubriken utredning är dels av generell karaktär, dels mer verksamhetsspecifika. Dessvärre går 
det inte i nuläget att visa vad varje enskild åtgärd genererar i besparingar och vilka 
konsekvensbeskrivningar de medför vilket är en svaghet i redovisningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat den 4 oktober 2018
Beslut från kommunstyrelsen daterat den 13 juni 2018, § 179

Beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslag till åtgärdsplan.

_____

Beslutet expedieras till:
VFN
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Chef lärande och familj
Claes Jarlvi
0431-46 82 91
claes.jarlvi@engelholm.se Välfärdsnämnden

 

Åtgärdsplan för att uppnå en budget i balans

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-13 att uppdra till Välfärdsnämnden att inkomma med en 
åtgärdsplan för att uppnå en budget i balans vid bokslutet. De åtgärder som presenteras under 
rubriken utredning är dels av generell karaktär, dels mer verksamhetsspecifika. Dessvärre går 
det inte i nuläget att visa vad varje enskild åtgärd genererar i besparingar och vilka 
konsekvensbeskrivningar de medför vilket är en svaghet i redovisningen.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Lärande och familj daterat den 4 oktober 2018
Beslut från kommunstyrelsen daterat den 13 juni 2018, § 179

Utredning
De åtgärder som samtliga verksamheter har anvisats under 2018 är följande:

 Alla anställningar prövas. Överläggningar sker med respektive verksamhetschef.
 Alla vikariat övervägs. Varje chef har det yttersta ansvaret.
 Eventuella övertidsersättningar ses över.
 Avvaktar med IT-köp som belastar driftbudgeten. Eventuella inköp får skjutas till 

nästa år.
 Prövar kostnader vid alla placeringar av barn och ungdomar samt vuxna.
 Samtliga LSS-bedömningar sker med stor restriktivitet.

Härutöver genomför varje verksamhet åtgärder enligt följande:

Elevhälsan
Elevhälsan har gjort förändringar gällande viss personals tjänstgöringsgrad, som innebär 
besparingar för verksamheten.
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Funktionsstöd
Vissa vakanta tjänster inom hälso- och sjukvårdsområdet tillsätts inte under hösten vilket ger 
en besparing motsvarande ca 500 tkr.
Inom området bostäder med särskild service finns en planering för en brukare som idag har 
personlig assistans enligt LSS. Förtur för en befintlig boendeplats ges till denna brukare vilket i 
bästa fall kan innebära en besparing inom assistansområdet med ca 400 tkr för nov-dec.

IFO
Verksamheten ska finna hemmaplanslösningar i första hand, vilket innebär noggranna 
övervägningar vid alla placeringar av barn, ungdomar och vuxna.
Minskar köp av externa platser genom att få fram förslag till HVB på hemmaplan.
Alla LSS-bedömningar sker med stor restriktivitet.
Anpassar verksamheten till nya ersättningsnivåer för nyanlända barn och unga. 

Gymnasieskolan
En sammanslagning av elevgrupper har genomförts i främst allmänna ämnen. 
Mindre allmänna stödinsatser till elever har blivit en realitet.
Färre kurser vad gäller udda språk erbjuds.
Inrättandet av ett servicecenter som övertar administrativa uppgifter från vissa lärare genererar 
mer undervisning istället. Sammantaget innebär åtgärderna mindre lärartjänst.
En prioritering av lokalinvesteringar har genomförts.

Vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten
En av tjänsterna inom arbetsmarknadsenheten återbesätts inte. En timanställning inom SFI-
undervisningen avvecklas.

Förskola/skola
Varje rektorsområde har fortsatt med sina ekonomiska indragningar. I nuläget är det tre av 
elva områden som har svårigheter att klara sina budgetar. Analys av dessa pågår.
Flera visstidsanställningar har avslutats.
Förberedelseklassen har avvecklats.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden föreslås besluta

att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslag till åtgärdsplan.

_____
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Claes Jarlvi  
Tf chef Lärande och familj  

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-06-13

Kommunstyrelsen

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KS § 179                  Dnr   KS 2018/249

Ekonomisk avvikelserapport per april 2018

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska de tre huvuduppdragen och Servicestöd lämna 
ekonomisk avvikelserapport per februari, juni och oktober varje år. Rapporteringen ska ske till 
ansvarig nämnd och till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige har samtidigt beslutat att en konsoliderad uppföljning av ekonomi och 
verksamhet inklusive måluppföljning för hela kommunen ska ske vid tre tillfällen: efter april, 
augusti (delårsbokslut) samt december (årsredovisning). Dessa rapporter inkluderar även 
koncernbolagen. Rapportering ska ske till ansvarig nämnd samt till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Uppföljning per april 2018

Yrkanden 
Arne Jönsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Robin Holmberg (M), Jim Brithén (EP), Stig 
Andersson (-) och Patrik Ohlsson (SD) instämmer.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Uppföljningen per april 2018

att uppdra åt Välfärdsnämnden och Överförmyndarnämnden att inkomma med 
åtgärdsplaner för att uppnå en budget i balans vid bokslutet.

_____

Beslutet expedieras till:
Välfärdsnämnden
Överförmyndarnämnden
Servicesstöd Ekonomi & Kvalitet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-18

Välfärdsnämndens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFNU § 297                  Dnr   VFN 2018/169

Fortsatt arbete med giftfri miljö och smart kemikaliehantering i 
förskola och skola

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2017 att uppdra åt Kommunstyrelsen att 
utarbeta en handlingsplan för hur det fortsatta arbetet med giftfri miljö och smart 
kemikaliehantering i förskola och skola skall genomföras.
I ett annat uppdrag har HU Samhälle genomfört en inventering och rapporterat om det 
pågående arbetet med giftfri miljö i Ängelholms kommun. 
Eftersom Välfärdsnämnden ansvarar för förskola och grundskola ska ärendet först remitteras 
till Välfärdsnämnden innan det beslutas i Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 1 oktober 2018
Rapport om fortsatt arbete med giftfri miljö och smart kemikaliehantering i förskola och skola
Handledning giftfri förskola 
Inspektionsrapport giftfri förskola, daterat den 7 september 2016, VFN 2016/126

Beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige anser uppdraget besvarat.

_____

Beslutet expedieras till:
VFN
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Fortsatt arbete med giftfri miljö och smart kemikaliehantering i 
förskola och skola

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2017 att uppdra åt Kommunstyrelsen att 
utarbeta en handlingsplan för hur det fortsatta arbetet med giftfri miljö och smart 
kemikaliehantering i förskola och skola skall genomföras.
I ett annat uppdrag har HU Samhälle genomfört en inventering och rapporterat om det 
pågående arbetet med giftfri miljö i Ängelholms kommun. 
Eftersom Välfärdsnämnden ansvarar för förskola och grundskola ska ärendet först remitteras 
till Välfärdsnämnden innan det beslutas i Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 1 oktober 2018
Rapport om fortsatt arbete med giftfri miljö och smart kemikaliehantering i förskola och skola
Handledning giftfri förskola 
Inspektionsrapport giftfri förskola, daterat den 7 september 2016, VFN 2016/126

Utredning
Utredningen redovisas i en bifogad rapport.
Rapporten redovisar både pågående arbete och förslag till åtgärder.
Sammanfattningsvis behövs ett förtydligande av miljöplanen med inriktning på giftfri miljö 
och kemikaliehantering för att kunna ta fram en handlingsplan för förskola och skola. 

Hållbarhetsperspektiv
Uppdraget syftar till en hållbar miljö.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar
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att uppdraget är besvarat.

_____

Claes Jarlvi Jonas Trulsson
Tf chef Lärande och familj Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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 RAPPORT
2018-10-05 VFN 2018/169

Central förskolepedagog Välfärdsnämnden
Rose-Marie Karlsson
468284
rose-marie.karlsson@engelholm.se

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Fortsatt arbete med giftfri miljö och 
smart kemikaliehantering i förskola och 
skola.

Bakgrund
Denna rapport utgår från det uppdrag som Kommunfullmäktige beslutade om 
den 20 november 2017. Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att utarbeta en 
handlingsplan för hur det fortsatta arbetet med giftfri miljö och smart 
kemikaliehantering i förskola och skola skall genomföras.
I ett annat uppdrag (KS 2018/19) har HU Samhälle genomfört en inventering 
och rapporterat om det pågående arbetet med giftfri miljö i Ängelholms 
kommun. Den inventeringen berör bl.a det arbete som görs inom förskolan 
men redovisas även i denna rapport.

Lokala styrdokument
En handlingsplan bör utgå ifrån övergripande styrdokument, som t.ex. en 
miljöplan. I kommunens miljöplan 2014-2021 finns sex inriktningar att följa i 
miljöarbetet.  Giftfri miljö finns med som ett nationellt miljömål, men inte som 
en specifik inriktning i miljöplanen. Kommunens styrmodell visar att 
nämnderna skall arbeta efter dessa inriktningar för att uppfylla de nationella 
miljömålen.
För att ta fram en handlingsplan behöver miljöplanen förtydligas gällande 
giftfri miljö och kemikaliehantering.
En handlingsplan kan sedan ha fokus på barn och ungdomar i kommunens 
förskolor och skolor. Våra vanor och beteenden formas i unga år. Att skapa en 
hållbar framtid handlar bland annat om att bygga underifrån, att redan i 
förskolan grundlägga goda vanor och skapa en handlings kompetens för att 
möta framtiden.

Nationella styrdokument
Regeringens satsning på handlingsplanen för en giftfri vardag har gjort det 
möjligt för Kemikalieinspektionen att kraftigt utöka insatserna nationellt. Deras 
arbete har främst varit inriktat på åtgärder för att skydda barns och ungdomars 
hälsa.
Dagens barn och ungdomar är morgondagens konsumenter, och de påverkar 
redan idag föräldrarnas konsumtionsmönster. De kommer också att vara 
morgondagens makthavare i form av produktutvecklare och inköpschefer. 
Kemikalieinspektionen anser därför att det är viktigt att handlingsplanen för en 
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1) Handledningen finns som bilaga i ärendet.

giftfri vardag för åren 2015 – 2020 bidrar till att på förskolor och skolor öka 
elevernas kunskap om hållbar konsumtion.
Kemikalieinspektionen har tidigare till regeringen föreslagit en ökad satsning på 
hälsorelaterad miljöövervakning. Berörda myndigheter samarbetar nu för att 
utöka programmet för Hälsorelaterad miljöövervakning för att det bättre ska 
stödja arbetet med en giftfri vardag de kommande åren.
Kemikalieinspektionen anser att tillämpning och utveckling av EU:s 
kemikalieregler är det enskilt viktigaste området för att få till stånd en effektiv 
och förebyggande kemikaliekontroll. De områden som de särskilt vill peka på 
är att skydda barnen bättre och att ersätta farliga ämnen. 

Påbörjade åtgärder
I kommunens verksamheter använder vi ett stort antal kemiska ämnen, många 
i närheten av barn. Byggmaterial, elektronik, textilier, möbler och lekmaterial 
innehåller många olika kemiska ämnen som kan innebära risker för människors 
hälsa och miljö. Fortfarande saknas mycket kunskap om hur ämnena påverkar 
hälsa och miljö. Vi behöver skaffa oss mer kunskap och sluta använda de 
ämnen vi redan nu vet är mycket skadliga.
Under våren 2016 påbörjades arbetet med giftfri förskola. Då vi aldrig kommer 
att kunna bli helt giftfria inriktades arbetet på en kemikaliesmart förskola. 
Fokus var att minimera produkter som inte var lämpliga i förskolemiljöer. Som 
ett första steg arbetades det fram en handledning1) som gått ut till alla 
kommunens förskolor där de kan få information kring inriktning kring att bli 
en kemikaliesmart förskola. Handledningen arbetades fram i ett agilt arbete 
gemensamt med förskolechefer, pedagoger, miljöenheten, måltidsservice, 
lokalvården, upphandlingsenheten och Ängelholmslokaler.
Hösten 2016 fick alla förskolor ut materialet som PDF och det spelades in en 
film från en föreläsning kring kemikalier i verksamheten.

Ängelholms kommun är även en av sex kommuner som tillsammans med 
Miljösamverkan Skåne arbetat fram en webbplats som har lanserats den 25 
september 2018. Webbplatsen har namnet Kemikaliesmartskane.se och är en 
plats där man kan hitta samlad information med tips och råd, goda exempel 
och intressanta länkar till fördjupning.
Genom att giftbanta förskolans miljö bidrar vi till en mer hållbar framtid för 
barnen. Arbetet genomförs genom delaktighet för att öka kunskapen hos barn, 
pedagoger, föräldrar och chefer. 

Fortsatt arbete och förslag till åtgärder
 För att kunna ta fram en handlingsplan för förskola och skola föreslås 

ett förtydligande av miljöplanen om giftfri miljö och 
kemikaliehantering.  Då en sådan plan har ett helhetsperspektiv över 
alla kommunens verksamheter (bör även gälla bolagen) blir kunskapen 
större om hur vi ska gå tillväga för att åstadkomma en giftfri miljö.

 Fortsatt fokus på kemikaliesmarta produkter, varor och material i 
upphandlingen. Upphandlingsenheten bör utbildas för att ställa rätt 
krav kring kvalitet, pris och hållbarhet. Detta kommer att underlätta för 
pedagoger att välja rätt produkter.

 Fortsatt kompetensuppbyggnad kring återbruksmaterial och 
källsortering.
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1) Handledningen finns som bilaga i ärendet.

 Involvera skolan i arbete med kemikaliesmart skola. LOF tar fram 
handledning för skola som stöd för pedagoger. 

 Budgetera för att olämpliga material kan bytas ut. Ett första steg är att 
liggmadrasser byts ut inom 1-2 år. Det innebär en kostnad på ca 
200000 kr. Ytterligare inventeringar behövs.
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Giftfri förskola
För barns hållbara framtid i Ängelholm

Materialet sammanställt av central förskolepedagog, pedagoger från verksamheten, 
miljökontoret, måltidsservice, lokalvården och miljöstrateg.141



Inledning
Våra vanor och beteenden formas i unga år. Att skapa en hållbar framtid handlar bland annat om att bygga 
underifrån, att redan i förskolan grundlägga goda vanor och skapa en handlingskompetens för att möta fram-
tiden

Helhetssyn 
Eftersom hållbar utveckling berör både ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter är förskolans inriktning 
på att koppla ihop alla delar till en helhet viktiga och att beröra dåtid-nutid-framtid och lokala och globala 
aspekter.

Kemikalier finns i allt runtomkring oss, i byggvaror, leksaker, möbler, köksgeråd, kläder, hygienartiklar och 
elektronik. Plast är ett material som innehåller mycket olika kemiska ämnen. Det är idag en erkänd källa att 
vanliga vardagsprodukter kan släppa ifrån sig farliga kemikalier till inomhusmiljön. Alla kemikalier är inte 
farliga men många vardagliga produkter innehåller ämnen som kan medföra en risk på olika sätt. Barn äter, 
dricker och andas mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt. Koncentrationen av kemikalier blir därför 
högre i barns kroppar än i vuxnas. Eftersom barn fortfarande växer och utvecklas är de mer känsliga för ex-
ponering av kemikalier Många av de farliga kemikalierna i inomhusmiljön hittas i luft och damm, där de finns 
efter att ha släppt från inredning, byggnation med mera.

De flesta åtgärder är enkla att utföra och innebär ingen större kostnad, det handlar mer om att förändra ruti-
ner, öka medvetenheten och göra mer genomtänkta inköp framöver. Det är viktigt att poängtera att detta är 
ett långsiktigt arbete, några åtgärder kan göras direkt medan andra kommer genomföras på sikt.

Det är viktigt att vi alla börjar göra vad vi själva kan oavsett vilken roll vi har i kommunen.

Genom att låta barnen vara delaktiga i vårt arbete med giftfri förskola och hållbar framtid skapar vi medvetna 
medborgare.

Mål
Genom att giftbanta förskolans miljö bidrar vi till en mer hållbar framtid för barnen. Arbetet genomförs 
genom delaktighet för att öka kunskapen hos barn, pedagoger, föräldrar och chefer. 
Genom ett agilt arbetssätt arbetar vi tillsammans med måltidsservice, lokalvård, miljökontoret, Ängelholms 
lokaler för att förbättra och förändra så att vi kan få förskolans miljö så giftfri som möjligt.
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Varför är barn extra känsliga?

Bakgrund
Den ansvariga myndigheten för Sveriges miljökvalitetsmål Giftfri miljö, Kemikalieinspektionen (KEMI), fick 
2010 i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för en giftfri vardag. I ”Handlingsplan för en giftfri 
vardag 2011-2014″ vill KEMI begränsa farliga ämnen i varor genom lagstiftning, ökad tillsyn samt dialoger 
med näringslivet. Handlingsplanens fokus ligger på barn och ungdomar. Risker som innebär att barn kan 
skadas är högt prioriterade. 

Påverkan av hormonstörande ämnen
Vanliga, vardagliga produkter som exempelvis leksaker, möbler, kläder och elektronik kan innehålla kemika-
lier som kan ha en negativ effekt på människa och miljö. Halterna är oftast låga, och medför ingen akut giftig-
het, men hormonstörande ämnen misstänks ha en effekt redan vid halter som är lägre än de som idag testas. 
Ämnen testas dessutom var för sig när de riskbedöms, det är inte den totala effekten, Cocktaileffekten, av alla 
ämnen som riskbedöms. Ett ämne som är reglerat i en leksak till en ”säker” nivå, kanske inte är reglerad alls i 
en handväska som barnen leker med. Barnen får inte bara i sig kemikalier från en enskild vara.

Hormonstörande ämnen kan ha flera effekter i kroppen, mycket beror på i vilket stadie vi utsätts för dem. 
Forskningen pekar på att ju tidigare ett barn utsätts för hormonstörande ämnen, desto större kan effekterna 
bli. WHO/UNEP (2013) presenterar exempel på effekter hormonstörande ämnen kan vara:  
• Cancer, fetma/diabetes, beteendestörningar  
• Dålig spermakvalitet och genitala missbildningar hos unga pojkar  
• Låg födelsevikt och avbrutna graviditeter  
• Bröstutveckling – flickor får bröst tidigare, kan leda till bröstcancer

Kommunfullmäktige har  beslutat  att Ängelholm ska bli en giftfri kommun. Det innebär att giftiga ämnen 
ska inventeras och fasas ut från kommunens alla verksamheter. Krav ska ställas på giftfria produkter vid upp-
handling och kommunen ska agera kunskaps höjande gällande de gifter som finns runt omkring oss. Planen 
gäller 2014-20221.

Varför giftfri förskola?
I arbetet med att skapa en giftfri kommun är viktigt att börja med barnen eftersom barn är mer utsatta och 
känsliga för miljögifter och farliga kemikalier än oss vuxna. Det har flera orsaker, barns kroppar inte är färdig-
utvecklade och de har tunn och ömtålig hud. De äter och dricker mer i förhållande till sin kroppsvikt än oss 
vuxna och de utforskar sin omgivning genom att smaka och suga på saker. Barn vistas också närmre golven 
och exponeras mer för dammiga miljöer. Undersökningar visar på att damm bidrar till en stor del av barns in-
tag av flamskyddsmedel och andra miljögifter. Hormonstörande ämnen i vår miljö kan skada både fostret och 
det växande barnet. Skadorna kan vara oåterkalleliga och visa sig först senare i livet. Allergi är västvärldens 
största folksjukdom, Det är vanligt att konsumenter drabbas av allergiska besvär från allergi framkallande 
ämnen i kemiska produkter och varor som exempelvis kläder, tvättmedel och rengöringsmedel .

Ängelholm - en giftfri kommun
På Ängelholms hemsida kan man läsa Miljöplanen som gäller mellan 2014-2021. Med ett ökat fokus på del-
aktighet bjuder den nya miljöplanen in nämnderna att forma miljöarbetet i stor utsträckning. 
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Vem ska göra vad?
Åtgärderna spänner över många områden och ligger under någons ansvar. De som står som ansvariga i detta 
dokument inkluderar kommunen, förskolechefer, pedagoger, måltidsservice, lokalvård, fastighetsägare.

När ska det göras?
När åtgärderna ska genomföras varierar. Det krävs rutiner och kunskap för att kunna genomföra dem. Varje 
rektorsområde kommer att påverka hur och när arbetet ska utformas. 
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Prioriterade åtgärder
I arbetet med att nå en giftfri förskola finns det många steg att ta. Det viktigaste är att vi alla börjar göra vad 
vi själva kan, oavsett vilken roll man har. 

Vi har tagit upp prioriterade material där man börjar att se över vad som finns i verksamheten, vi ger förslag 
på man kan använda istället och även att man tänker på hur mycket barnen exponeras inför materialen.

Hur och när man genomför åtgärderna är upp till var och en men är viktiga steg för att bli giftfria förskolor.

Gör så här:

• Ta bort plast leksaker äldre än 2007. Titta efter hala, klibbiga, icke CE märkta, doftande plastleksaker.
• Rensa bland leksaker, icke leksaker och skapande material.
• Gör barn och föräldrar delaktiga i arbetet.
• Vårda materialet

Tänk:
• Dessa material/saker passar i vårt arbete med barnen just nu …..men vad är det gjort av….finns det 

alternativ 
• Undersöka alltid vad som är giftfritt i upphandlingen.
• Hur exponeras barnen för olika material/saker. Små barn undersöker mycket med mun och händer. Äld-

re barn använder materialet på annat sätt och kan därför använda material som inte de yngre kan.
• Välj produkter från EU, Norden eller Sverige
• Titta efter märkning
• Våga fråga, ställ krav. Fråga varandra och ge förslag till de som arbetar med upphandlingen
• Minska plastprodukterna
• Är informationen knapphändig kring ett material men är populär kan det vara värt att göra research på 

produkten.

Leksaker, icke leksaker och skapande material
Miljön i förskolan är kreativ och det händer att saker som barn gärna leker med som inte är leksaker har smu-
git sig in i verksamheten. Eftersom de inte är klassade som leksaker faller de inte hellre under leksaksdirekti-
vet, ett första steg mot målet är att identifiera vad som är en leksak och vad som inte är en leksak.

Ta bort lek-elektronik
Elektronik som inte är avsedd att leka med innehåller bland annat tungmetaller och flamskyddsmedel. Det 
kan till exempel vara mobiltelefoner, sladdar, tangentbord och datorer. Denna typ av elektronik är inte lämplig 
för barn att leka med och ska därför rensas ut och lämnas som el-avfall till återvinning.

Använd
Låt barnen använda elektroniken till det användningsområde som den är avsedd för. 

Vård av materialet
Se över så att elektroniken är hel. Ha bara det framme som är aktuellt i den pedagogiska verksamheten. Tvätta 
händerna efter användning.

Ansvarig: Förskolechef/rektor
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Plastleksaker
Leksaker gjorda av plast kan innehålla tungmetaller och skadliga mjukgörande ftalater, som är hormonstöran-
de. De tungmetaller som kan finnas i plastleksaker är bly och kadmium vilka har visat sig har negativa effekter 
på nervsystemet och kan vara cancerframkallande. 
 
• Rensa ut plastleksaker som är tillverkade innan 2007. 2011 började det nya leksaksdirektivet (2009/48/

EG) gälla med skärpta direktiv kring leksakers säkerhet, regler kring kemikalier, elsäkerhet och allmän 
säkerhet. Kemikaliekraven började tillämpas först den 20 juli 2013 vilket innebär att alla leksaker som 
kommer ut på marknaden efter den 20 juli 2013 måste uppfylla kemikaliekraven i direktivet.

• Rensa bort plastleksaker som känns hala eller klibbiga eller doftar skarpt.
• Rensa bort plastleksaker som inte är tillverkade inom EU och inte är CE-märkta.
• Undvik produkter av PVC, polystyren (PS) och polykarbonat (PC). Exempel på produkter av PVC är 

bollar, djur, dockor, lekleror, vaxdukar och förkläden. Polystyren finner man bland annat i skapande ma-
terial som pärlor och pärlplattor. Saker som innehåller polykarbonat är exempelvis fodral till cd-skivor 
och leksaksdricksglas.

• Rensa bort plastleksaker som är märkta med plastsymbol 3,6 och 7. 
• Fråga leverantörer vilken plast leksaken är tillverkad av. Bättre plaster anses vara Akrylplast, EVA, PA, 

PBT, PE, PET, polyester och PP. 

Använd
Vid inköp av plastleksaker, välj leksaker som är tillverkade inom EU och är CE-märkta. Hitta bättre alternativ 
och ersätt på sikt plastleksakerna med giftfria alternativ, exempelvis naturgummi och trä.

Vård av materialet
Tvätta regelbundet av plasten. Se över så att det är helt. Gäller både ute och inne.

Ansvarig: Förskolechef.

Mjuka material
Rensa ut dockor tillverkade av plast, framförallt PVC och som är äldre än 2007. Även dockor och gosedjur 
som doftar och som inte är CE-märkta ska rensas ut. Är ni osäkra så fråga tillverkaren om vad dockorna 
eller gosedjuren är tillverkade av för material och vad de innehåller för fyllning då en del av gosedjuren kan 
innehålla plastgranulat för att skapa tyngd. En del gosedjur är impregnerade med flamskyddsmedel. Rensa ut. 
Information om ifall gosedjuret är flamskyddat hittar man på etiketten på leksaken. Om det inte finns någon 
information fråga eller kassera.

Använd
Välj gosedjur och dockor av ekologiska naturliga material om det är möjligt. Välj en docka tillverkad i Eu-
ropa och av bra kvalité och som är CE-märkt. Alternativ till plast är tygdockor helt i tyg eller med ansikte, 
armar och ben i naturgummi. Om en docka av plast önskas titta efter en docka i polypropylen (PP) och 
polyetylen (PE) som är två av de bättre plasterna. Välj gosedjur som inte är impregnerade med flamskydds-
medel.

Vård av materialet
Tvätta gosedjuren och torka av dockornas hårda delar innan användning.  Rengör materialet regelbundet och 
se över det så att det är helt.

Ansvarig: Förskolechef.
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Alternativa material och återbruk
Rensa bland övrigt material. Det kan exempelvis vara byggmaterial som 
PVC-rör, SJ-pallar, kabelsnurror, impregnerat trä, däck, konserv- och 
plastburkar, matförpackningar, fodral till cd och dvd skivor och vhs 
band och skivorna i sig. Kontrollera alltid vad de innehåller och vid 
tveksamheter använd dem inte.
 
Använd istället
Leksaker tillverkade för barn och lek och tänk på att kontrollera vad de 
är gjorda utav. Andra alternativ är även material från naturen.
För återbruksmaterial är det extra viktigt att ta reda på vad de är gjort
utav. Vid tveksamheter använd inte.

Vård av materialet
Se till att allt är helt.

Ansvarig: Förskolechef.

Utklädningsmaterial
Undvik utklädningskläder, väskor, smycken och skor med metalldelar 
eller som är av PVC eller konstläder. Dessa innehåller ofta mjukgörare 
som ftalater, bly, kadmium, nickel och andra tungmetaller. Gamla skor 
och handväskor kan vara garvade med krom som innehåller rester av 
arsenik och kvicksilver. Även teatersmink kan innehålla konserverings-
medel, bly och doftämnen som framkallar allergi. 
 
Använd istället
Prioritera kläder av naturmaterial eller miljömärkt tyg exempelvis skjor-
tor, förkläden och hattar. Tygväskor kan vara ett alternativ till skinnväs-
kor då de går att tvätta i maskin.

Gör barnen delaktiga genom att tillsammans skapa ert egna material.
Vård av materialet: Tvätta materialet regelbundet gärna en gång i veck-
an.

Ansvarig: Förskolechef.

Tvätta och torka av leksaker
De mest lättillgängliga kemikalierna kan tvättas, sköljas eller torkas av 
från leksaker. Skölj eller torka av nyinköpta leksaker innan användning 
och torka eller tvätta av alla leksaker regelbundet för att få bort ytliga 
kemikalier och damm.

Lägg gärna in det i egenkontrollen och utarbeta rutiner som alla känner 
till.

Ansvarig: Förskolechef, Miljökontoret.

Recept på Lera

Leklera

1 dl salt
1 dl varmt vatten
2 dl vetemjöl
1 msk neutral olja
Färgpulver ex. blåbärs-, lingonpulver, 
spirulina, rödbetssaft, gurkmeja, kanel, 
kakao.

Blanda de torra ingredienserna och tillsätt 
vatten och olja. Knåda ihop. Lek och för-
vara i en burk med lock.

Trolldeg
En lera som går att torka och “bränna” 
i ugn.

1 dl salt
1 ½ dl vatten
1 ½ tsk olja
3 dl vetemjöl
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Rensa bland skapande materialet
Barn ska inte använda märkningspliktiga* eller gamla färger, lim eller lacker. Rensa bland lekleror, kritor, 
färger, pennor och pärlor. Lekleror baseras ofta på PVC eller annan plast och kan då innehålla mjukgörande 
ftalater. 

Använd istället
• Välj lekleror som inte är gjorda av PVC. Lera som är baserad på vax eller egentillverkad lera är ett alternativ.
• Välj kritor och pennor utan tungmetaller.
• Färger som är vattenlösliga och lim som är vattenlösliga och inte märkta med symboler för fara.
• Gör gärna egen trolldeg, slime och fingerfärg utan nitrosaminer.
• Välj pennor utan organiska lösningsmedel, bensen, toluen eller xylen
• Satsa på glas och träpärlor istället för plastpärlor.
• Vid användning av plastpärlor se till att de består av den bättre plasten polyeten (PE). Försök att undvika 

att värma upp plast men vid t.ex. strykning av pärlplattor se till att vädra lokalen ordentligt och att barnen 
inte är i samma rum. Använd bakplåtspapper som är miljömärkt för att vara säker på att det inte innehåll-
er fluorerande ämnen. 

• Använd bomullsskjortor i stället för PVC förkläde. Om inte textilskjortor eller miljömärkt textil kan hittas 
går det även att använda sig av väv i polyester eller förkläden av nylon.

• Använd bomullsdukar med akrylatplast i stället för vaxdukar.
• Limma fast pärlplattor. 
 
Vård av materialet
Använd bra material till förvaring av lerorna och annat eget tillverkat material. Gör nya regelbundet. 

Ansvarig: Förskolechef

*Kraven innebär att kemiska produkter ska vara klassificerade och märkta med avseende på hälso- och miljöfarlighet.
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Kemikalier och avfall
• Sortera avfall.
• Grundläggande  arbete kring farliga kemikalier finns i kommunens egenkontrollen. Där finns riktlinjer 

kring förteckning och produktblad.
• Rensa och fasa ut kemiska produkter med farliga ämnen. Efter utrensning är det viktigt att avfallet 

tas om hand på bästa sätt. Tänk på att plastleksaker, mjukdjur, textilier och kuddar ska sorteras som 
restavfall. Mobiltelefoner,batteridrivna leksaker och andra elektroniska produkter skall sorteras som 
elavfall. All färg, lack och lim ska sorteras som farligt avfall, det gäller även de sorter som inte är 
märkningspliktiga och/eller är vattenlösliga. Även batterier sorteras som farligt avfall.

Ansvarig: Förskolechef/rektor, lokalvård, måltidsservice 

Inredning
Rensa bland madrasser och lekkuddar
Lekkuddar, madrasser och dynor och är tillverkade i kallskum med överdrag av PVC-plast kan innehålla 
skadliga mjukgörare, flamskyddsmedel och tungmetalller. Ersätt äldre madrasser, dynor och lekkuddar som 
är tillverkade innan 2007.  
 
Använd istället:
Vid köp av nya madrasser, dynor och kuddar välj de som är certificerade med Bra miljöval, Svanen eller 
Oeko-tex. Försäkra er om att de nya är fria från ftalater och flamskyddsmedel och undvik de i PVC även om 
de är miljöcertificerade då de har skadlig inverkan på miljön. Använd alltid madrassöverdrag i tyg och tvätta 
regelbundet.
Regelbundet?

Ansvarig: Upphandlingsenheten, Förskolechef/rektor

Möbler
Stoppade möbler från 70-80-talet har ofta högre halter av förbjudna flamskyddsmedel och har ofta stoppning 
av plastbaserat material som skumplast och skumgummi. En del möbler t.ex. soffor kan innehålla perfluore-
rade ämnen som används då de har förmåga att bilda vatten-, vett och smutsavisande ytor. Överdrag gjorda 
av exempelvis konstläder, består ofta av PVC och kan innehålla hälsoskadliga ftalater och bör undvikas. En 
del ljuddämpande bord innehåller även PVC och bör fasas ut.

Använd istället:
Vid inköp av nya möbler välj de som är fria från ftalater, flamskyddsmedel, tungmetaller och PVC. Välj mil-
jömärkta alternativ.

Ansvarig: Förskolechef/rektor, upphandlingsenheten.
 

Byt ut textilier med specialfunktioner
Undvik helt textilier med egenskaper såsom smutsavisande, antibaktierlla och flamsäkra, eftersom dessa funk-
tioner ofta beror på miljö- och hälsoskadliga kemikalier exempelvis perfluorerade ämnen.
Vaxdukar gjorda av PVC kan innehålla skadliga mjukgörare och bör därför undvikas. Fleecefiltar släpper från 
sig mikroplaster när man tvättar dem som passerar våra reningsverk och riskerar att skapa problem i miljön. 
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Använd istället:
• Naturfibrer som t.ex. bomull, lin och ull som är miljömärkta.
• Vaxdukar i bomull med yta av akrylatplast är ett bättre alternativ till vaxdukar av PVC. Fråga personal i 

butik om det finns osäkerhet kring vad vaxduken är behandlad eller gjord av.

Ansvarig: Förskolechef/rektor

Tvätta textilier och mjukdjur
Kemikalier från tillverknings- och transportprocessen kan finnas kvar i textilier och mjukdjur. Det är därför 
viktigt att alltid tvätta textilier och mjukdjur m.m. innan användning. Miljögifter ansamlas också i damm på 
textilier därför rekommenderas regelbunden tvätt av textilier som: filtar, gardiner, madrassöverdrag, tygleksa-
ker/mjukdjur, kuddar, mattor och utklädningskläder.

Ansvarig: Förskolechef/rektor

Hygien och städning

Tvätta händerna
Kemikalier samlas i damm som lätt fastnar på våra händer. Det är därför viktigt att tvätta händerna ordentligt 
innan vi äter. Även när vi har varit i kontakt med kemiska produkter, såsom färg och lim eller datorer, ipad 
och annan elektronisk utrustning.

Ansvarig: Förskolechef/rektor

Lokalvård
Här kommer text från lokalvården

Inköp
• Öka andelen miljömedvetna inköp

- För att hitta artiklar ska miljöknappen vara markerad i Proceedo. Finns produkten inte upphandlad 
ta kontakt med upphandlingsenheten för mer information.

• Ökad medvetenhet kring inköp  - Det här ser roligt ut men vad är det tillverkat av?
• Välj miljömärkta och parfymfria hygienprodukter

Ansvarig: Förskolechef/rektor, upphandlingsenheten
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Mat & tillagning
Här finns text som vi kan använda direkt till föräldrar som vill ha mer info kring vad de kan tänka på i sitt 
eget hem. 

Det vi äter får vi direkt in i kroppen
Måltidsservice arbetar med en helhetsbild som värnar om barn, miljö och djur. Arbetet är ett långsiktigt arbete 
där djur, natur och mat produceras på ett hållbart sätt. Ett arbete som är påbörjat och kommer att utvecklas 
framöver. 
I följande text ges information kring olika perspektiv och inriktningar kring hållbar framtid. 

Välj ekologiska livsmedel
Så bidrar du till friskare vatten, gladare djur, mindre gifter och att fler fåglar och blommor trivs. Och i län-
der som Brasilien behöver ingen regnskog skövlas, eller människor förgiftas när de plockar dina bananer. I 
ekologiska lantbruk använder man inte kemiska bekämpningsmedel. Riskerna kring användandet av kemiska 
bekämpningsmedel är svåra att bedöma och kunskapsbristen kring effekterna är stor. Genom att öka andelen 
ekologisk mat minskar vi mängden kemikalier vi får i oss. På bananodlingar används extremt miljöfarliga be-
kämpningsmedel som kan ge arbetarna och deras barn nervskador. Och vindruvor, med sina tunna skal, kan 
innehålla rester av flera kemiska bekämpningsmedel. I ett EU-stickprov på ett paket vindruvor hittades till 
exempel rester av 20 olika bekämpningsmedel. Viktigast att byta till eko: Frukt – framförallt bananer, vindru-
vor och russin Rotfrukter – framförallt potatis Mejeriprodukter

Välj svenskt naturbeteskött
Genom att välja kött som fötts upp i Sverige så minskar mängden antibiotika vi får i oss. Använd gärna kött 
från naturbetesdjur alltså kött av djur som betat i svenska hagar för att gynna den biologiska mångfalden. 
När man använder kött, välj kött med grönt ljus i köttguiden från wwf. Kyckling och fläskkött har mindre 
klimatpåverkan än nötkött.

Minska mängden kött & ät mer vegetariskt
Det finns många skäl att äta mindre kött. Kött har relativt stor miljöpåverkan jämfört med andra livsmedel. 
Att äta mindre kött och att välja det du äter med omsorg är ett av de viktigaste miljöval du kan göra. Ur häl-
sosynpunkt behöver vi också dra ned på köttkonsumtionen. Många miljögifter blir allt mer koncentrerade ju 
högre upp i närings-kedjan de kommer.

Välj fina fisken
De flesta hav är så hårt fiskade att våra vanligaste matfiskar håller på att ta slut. Odlad fisk är tyvärr inte lös-
ningen på problemet eftersom fiskfodret ofta består av en massa - just det - fisk. Välj MSC alt Krav märkt 
fisk. Undvik helt fisk som är fiskad i Östersjön, eftersom den innehåller höga halter av flertalet miljögifter 
såsom dioxiner, PCB och kvicksilver.

Undvik redskap/produkter av plast
Plast kan innehålla tungmetaller, bisfenoler och mjukgörare, exempelvis ftalater. Dessa kan läcka ut till livs-
medel som är i kontakt med plast, särskilt om man värmer upp den. Det bästa är att byta ut plast mot porslin, 
rostfritt, glas eller bambu. Var särskilt observanta, och byt om möjligt ut, plast som värms upp till exempel 
vattenkokare, stekspadar, skålar, tallrikar och muggar. Använder ni plastprodukter, se till att de är godkända 
för livsmedel (har symbolen av ett glas och en gaffel, respektive symbolen av en mikrovågsugn). Plasthand-
skar av nitril eller polyeten (PE) används istället för vinyl då undersökningar visar att de flesta handskar av 
vinyl innehåller höga halter hormonstörande ämnen som kan överföras till maten och barnen. Värm utan 
plast. Att mikra mat i en plastbytta går snabbt, men när plasten värms upp kan skadliga ämnen hamna i maten. 
Undvik det genom att värma maten i en porslinsskål. Förvara också maten i annat än i plastkärl.
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Undvik redskap/produkter av teflon
Många non-stick-beläggningar tillverkas med högfluorerade ämnen som är svårnedbrytbara och ansamlas 
i kroppen. De kan även vara reproduktionsstörande, cancerframkallande och kroniskt giftiga. Köp rostfritt 
eller gjutjärn istället.
 

Undvik att köpa mat i metallkonserver
Plastbeläggningen på insidan av konservburkar och tuber av metall är ofta av epoxiplast som är tillverkad med 
det hormonstörande ämnet bisfenol A. Mat är den huvudsakliga källan till bisfenol A, där mat ur konservburk 
anges som en viktig källa. Välj hellre vätskekartong, glasförpackningar eller frysta alternativ. Metallförpack-
ningar inkluderar konservburkar, metalltuber för kaviar och mjukost, metalloblatet i t.ex. yoghurtburkar och 
metallocken på glasburkar. Om livsmedlet inte kommer i kontakt med metallen är det ok, t.ex. glasburkar som 
står upp. Viktigaste är att byta förpackning på feta livsmedel, så som kokosmjölk, kaviar och mjukost.

Spola i vattenkranen
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och den bästa drycken och törstsläckaren för alla barn. Vatten som har 
varit stillastående ett tag kan ha förhöjda halter av bly, nickel, koppar etc. som läckt ut via kökskranen eller 
vattenledningen. Spola därför alltid i kranen en stund innan användning för att spola ur ledningarna, särskilt 
när vattnet varit stillastående under natten.

Tips byt och ersätt med (hämtat från Naturskyddsföreningen)
• Plastfolie Är den gjord av PVC/vinyl – byt till polyeten  
• Stekpannor Är det en teflonpanna – byt till gjutjärn eller rostfritt
• Köksredskap Är redskapen i plast – byt till trä och rostfritt
• Skärbrädor Är skärbrädan i plast – byt till trä. Går att slipa ner för ny yta
• Handskar Är handskarna av vinyl – byt till polyeten (PE) eller nitril
• Metallförpackningar Köps mat i metallförpackningar? – byt mot tetra, glas eller fryst
• Tallrikar/glas/tillbringare/uppläggningsfat/förvaringskärl
• Av polykarbonat (PC) – byt ut till porslin, glas
• Av polypropen (PP), polyeten (PE),  polyester (PET), melamin eller förnyelsebar plast (t.ex. bambu) – 

använd endast till kall mat/dryck vid utflykter
• Av rostfritt 18-8 stål, porslin eller glas – behåll

153



Delaktighet
Barn och elevers delaktighet
Att ge barn kunskap vad som finns runt om kring dem i miljö och vad de kan göra för att må bra är ett viktigt 
arbete i ett hållbarhets perspektiv.

Prata med dem om att det finns ämnen som är skadliga för oss människor och miljön och om varför dessa 
kemikalier används. Ge dem möjlighet till att förhålla sig kritiskt till alla saker som finns runt omkring oss i 
vardagen. Lär dem hur de ska känna igen dem och hur vi hantera dem. Ett pedagogiskt arbetsätt kring att 
källsortera och ta tillvara.

Vårdnadshavares delaktighet
Fler och fler vårdnadshavare efterfrågar giftfritt på förskolan. En tydlig plan på arbetssättet och involvera 
föräldrar breddar samtalet  och medvetenheten höjs.
Både arbetet på förskolan och i hemmen gynnar barnens hälsa och vår miljö.
Hänvisa till lätttillgänglig information på internet för de som vill läsa mer.

Vikten av att vara ute
Här kommer mer text framöver
Odla på förskolan/skola

Utomhuspedagogik
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Annat viktigt arbete i kommunen

Upphandling
Har bett att få text från upphadlingsenheten

Fairtrade för hållbar framtid
Sedan april 2010 är Ängelholm diplomerad som en Fairtrade City. Det innebär att  kommunen engagerar sig 
för rättvis handel och etisk konsumtion och uppfyller de kriterier som Fairtade Sverige tagit fram. Kriterierna 
omfattar etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete och ett visst utbud av fairtrade-märkta varor i bu-
tiker och  på arbetsplatser.

Grön flagg
En del förskolor har grön flagg och här passar detta arbetet in. Ingen färdig text just nu.

Byggnad och utomhusmiljö (Ängelholmslokaler)
Finns en miljöansvarig på Ängelholmslokaler som ev. kommer skriva en text.
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Ordlista
Farliga kemikalier som kan förekomma i verksamheten

Flamskyddsmedel
Flamskyddsmedel ingår i olika material för att försvåra antändningen av brand eller minska spridningen av 
den.

När blir det farligt?
Det ger några omedelbara effekter vid engångsdoser, men kommande
generationer kan riskera att drabbas allvarligt.

Hälsoeffekter
Drabbar främst kommande generationer. Flamskyddsmedel kan orsaka ovanliga cancertumörer, sämre im-
munförsvar och negativ påverkan på barnens mentala utveckling.

I vad finns det?
Flamskyddsmedel används i plast, gummi och textilier.
Det finns i bl.a. TV-apparater, madrasser, möbler, datorer, kläder, damm etc.

Flourerande ämnen
En stor, komplex grupp av ämnen. Dessa ämnen bildas inte naturligt utan framställd för att få extremt stabila 
kemiska bindningar mellan kol och fluor. De används bl.a som impregnering av olika material.

När blir det farligt?
Stabiliteten i dessa ämnen betraktas som en god egenskap i många industriella användningar, men är negativ 
ur miljö- och hälsosynpunkt. De påverkas nämligen oftast inte av nedbrytning utan binder proteiner och 
lagras i lever och blod.

Hälsoeffekter
Dessa ämnen kan redan i små mängder vara mycket skadliga för fortplantningen, cellfunktioner och hormon-
system.

I vad finns det?
Naturskyddsföreningen hittade nyligen fluorerade miljögifter i 11 av 13 impregneringsmedel som används 
för att göra skor, barnoveraller och fritidskläder m.m. vattenavstötande. Textilier som andas och samtidigt 
är vattenavstötande, teflonpannor, bakplåtspapper och muffinsformar kan innehålla fluorerade miljögifter. 

Ftalater
Ftalater är ett samlingsnamn på en grupp kemiska ämnen som bland annat används som mjukgörare i plast.

När blir det farligt?
Ftalater lakas efter hand ur plasten under hela plastproduktens livstid och samlas bland annat i damm.
Eftersom att de produceras i stora mängder hittar man dem i både människa och natur - de är en av de van-
ligaste föroreningarna i inomhusmiljö och ute i naturen.

Hälsoeffekter
Många allvarliga hälsoeffekter kopplas till ftalater. Till de allvarligaste hör störningar i kroppens hormon-
system, störd könsutveckling och fertilitet, och cancer. Även allergi, astma,fetma och diabetes kan i vissa fall 
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härledas exponering för ftalater. Vissa ftalater har också miljöfarliga egenskaper, de tas upp i fettvävnad och 
bioackumuleras samtidigt som de är mycket giftiga för djur och växter som lever i vatten.

I vad finns det?
Kan finnas i leksaker och andra barnartiklar som innehåller mjukplast.

Bisphenol A
Används som råvara vid tillverkning av plastsorter, t.ex.polykarbonatplaster och epoxiplaster.

När blir det farligt?
Giftet kan läcka när plasten blir gammal eller värms upp.

Hälsoeffekter
Bisfenol A är ett hormonellt aktivt ämne med östrogena egenskaper. Störd utveckling av hjärnan, beteende 
och reproduktionsorgan, samt ökad risk för fetma och cancer efter exponering i fosterlivet är några effekter 
som har rapporterats i djurförsök. Risker relevanta för människors hälsa, samt vid vilka exponeringsnivåer 
skadliga effekter uppstår, är dock omdebatterat.

I vad finns det?
Exempelvis används det för att göra nappflaskor, bollar, CD- och DVD-skivor. Tips för att undvika Bisfenol 
A: Titta efter märkningen BPA free. Byt ut produkter som exempelvis nappflaskor efter två år eller när plasten 
börjar bli repig. Följ anvisningar på nappar, nappflaskor om det finns tips på när de bör bytas ut.
Håll utkik efter hål eller slitage i plasten, börjar plasten bli sliten - byt ut produkten. 

Bly
Bly är en metall som kan lagras i människokroppen. Bly finns omkring oss i miljön men även i produkter och 
livsmedel.
När blir det farligt?
Vanligen tas bly upp av lungorna och transporteras sedan i kroppen via blodet och ansamlas i lever, njure 
och mjälte.
Utsöndringen av bly ur kroppen går mycket långsamt vilket gör att halterna i kroppen gradvis ökar. Barn 
riskerar att ta upp det när de leker eller suger på leksaker som innehåller bly(kemi).

Hälsoeffekter
Exponering för bly kan ge skador på nervsystemet och medföra försämrad intellektuell utveckling och pre-
stationsförmåga. Foster och små barn är speciellt känsliga(kemi).

I vad finns det?
Bly används både som metall och som olika blyföreningar(kemi). Utsläppen av bly kommer idag främst från 
industrin, biltvätt, ammunition och fiskesänken. Cirka 30 procent av alla elektriska och elektroniska leksaker 
innehåller bly i otillåtna halter(kemi). Men de har även hittats i andra leksaker och kritor.
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Plastmärkningar – vad betyder de?
Plast har vi i stort sett överallt i vår vardag och de allra flesta är märkta med en symbol som markerar vilken 
sort det är. Det är en triangel med en siffra i och nu ska vi reda ut vad de betyder och vilka du kanske bör 
undvika.

1 PET, polyeteneterftalat
 
 
PET står för polyeteneterftalat. Det används ofta i dryckes¬flaskor. Denna plast är slitstark och tålig, passar 
därför bra i returflaskor. Polyester i tyg är samma sak som PET.

Miljörisk: Låg, eventuellt finns risk för läckage av ftalater till drycken i flaskorna. En ny studie visade att 
vatten i PET-flaskor hade högre halter av hormonstörande ämnen än vatten i glasflaskor.

2 Polyetylen – hög densitet, PE-HD
 
 
Detta är en vanlig plast i förpackningar för flytande ¬produkter. Den är kraftigare och tätare än vanlig polyetylen 
(nummer 4).

Miljörisk: Inga i dag kända, bör dock inte upphettas.

3 Polyvinylklorid, PVC (undvik)
 
 
PVC används för butikspackning av kött, i byggnadsmaterial, i leksaker med mera. Ämnet är i sig hårt, därför 
tillsätts mjukgörare i form av ftalater. De kan utgöra en stor andel av produktens totala vikt. Mjukgörarna 
läcker ut under hela produktens livstid. Ftalater är hormonpåverkande, stör fortplantningen och det finns 
studier som påvisar risk för barn-allergier.

Miljörisk: Undvik om du kan.

4 Polyetylen – låg densitet , PE-LD
 
 Det här är materialet som vanliga plastpåsar görs av.

 Miljörisk: Inga i dag kända, bör dock inte upphettas.

 5 Polypropylen, PP
 
 
Polypropylen är vanlig i förpackningar som ska tåla att bli varma, exempelvis till färdigmat som värms i mi-
cron, men finns i alla slags livsmedelsförpackningar.
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Miljörisk: Inga i dag kända.

6 Polystyren, PS (undvik)
 
 
Polystyren är en relativt hård plast som används flitigt till bland annat leksaker, köksmaskiner, datorer och 
yoghurtburkar. Används i expanderad form i cellplast, exempelvis i köttråg från mataffären. Tidigare har cell-
plast blåsts upp med hjälp av olika ozonnedbrytande ämnen. Cellplast kan vara impregnerad med bromerade 
flamskyddsmedel.

Miljörisk: Undvik om du kan.

7 Övriga plaster (undvik)
 
 Sjuan återfinns på mängder av olika plastprodukter, allt från cd-fodral till nappflaskor och matlådor. Den 
svarta plaststekspaden till teflonpannan är gjord av polyamid. Nylon är en polyamidplast. ABS-plast är vanlig 
i plastkonstruktioner av olika slag, kanske i din dammsugare. Här finns också bioplaster. Dessa plaster för-
knippas inte med risker. Men i gruppen finns också bland annat polykarbonat som är en hård och glasklar 
plast, finns kanske i din tillbringare hemma. Polykarbonat innehåller det hormonpåverkande ämnet bisfenol 
A. Från och med mars 2011 införde EU förbud av bisfenol A i nappflaskor.

Miljörisk: Undvik om du kan, i synnerhet i ”matnära” tillämpningar.
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Inspektionsrâpport

20r6-09-07
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Diadent:
201(r-000489
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Handläggare: Àngelica Hunyot., r -09- Û B

Direkttel: 0431-46 82 37

MUNKÄBOBARNE,NS FÖRSKOLA

,{.HLE,FELDTSGATAN 3

266 32 MUNK,A.-LJUNGBY
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E-posr angelica.hunyor@engelholm.se

Giftfri förskola, en sammanställning från besök hos er på
Munkabyns förskola
Vi på miljöenheten besökte er Nlunkabyns förskola den 23 mars 201.6. Vi som besökte er
heter Lina Johansson och -Angelica Hunyor.

lnformation
Här kommer en sâmlnanställning med anteckningat fuàn besöket hos et och bra
informationssidot som kan hjàlpa er i ert arbete med att fasa bort mindre lämpliga leksaker och
saker i er verksamhet. Och även ge er en hänvisning och tips på vad som kanvara lämpligt,
ftamför allt nfu ni planerar att köpa tî nya leksaket och produktet till er förskola.

Som vi nämnde nàrvtvar hos er sãI'.z; I(ommunfullmäktige hösten 2015 beslutade att
Ängelholms kommun ska bli giftfritt. Vfu del i det hela ät attinformera och göra en snabb
inventedng och genomgång av de ieksaker och produkter som finns hos er. Syftet àr 

^tthjàlpatill och bidra med det vi på miljöenheten kan.

Under våren harLãrande och familjhaft en projektgrupp som jobbat fram ett gemensamt
dokument för a17a förskolor i kommunen,ptivata som kommunala.Informationen i dokumentet
àr ettbra undedag för ert arbete med att fasa ur leksaker och produkter som inte ät ok, och
beräknas komma efter sommaren.

Vi vill även tipsa om webbplatser och en webbutbildning som kan vara av intresse för er;

I(emikaliekoll I{adstad -

http : / / skola.karlstad. se /kemikaliekoll /leksaker-3 /

-

Webbutbildning för kemikaliesmart förskola - Stockholm stad

kemikahesmart- forskola /

Håll Sverþe Rent - Vill ni få en kemikaliesmart förskola?
htrp: / /www.hsr.se /det-har-qor-vi/skola-forskola/kemikalier

Naturskyddsföreningen - Operation Giftfri Förskola: Var med och avgrfta bamens vardag
htro: / /www.narurskvddsforeninEen.se/vad-vi-sor/miliosifter /siftfri-forskola

Verksamheten föt Miliö & Bygg
Postadress ,\ngelholms kommun, 262 80 Ångelholm Besöksadtess Östra vâgen 2

Telefon 0431-870 00 Fax 0431-468 247 E-post miljo@engelholm.se
Internet www.engelholm.se
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Antecknlngar från besöket hos er
Nedan följer ett antal punktet angående det som diskuterades vid besöket;

o Batnen sover bland 
^flnat 

på madtasser med PVC-överdrag.-länkpä att PVC fu en plast
som innehåller mjukgörare. ,Lr det äldre madrasset kan detta överdtag innehålla t ex
hormonstörande ämnen som är förbjudna idag. Även skumgummikàrnan kan innehålla
rester av kemikalier och otillåtna flamskyddsmedel.

o Förskolanhar plastleksaker som är tillverkade innan 2007. Dessa kan innehàßa ftalzter (en

ryp ^v 
mjukgörare) och flera andra ämnen som är förbjudna idag. Först r juh2013 trädde

den lagstiftning i kraft som gäller idag med avseende på kemikalier i leksaker.

o På förskolan finns material som fränbör1an haft en aîflafl användning än attvara
leksaker. Här behöver rnan var^ noggrann med vad som används. Produkter som inte är
leksaker omfattas av en helt 

^nnan 
kemikalielagstiftning och kan därföt innehålla

kemikaliet och metaller som fu förbjudna i leksaker.

o Det kan vara okej att utnyttja vissa delar från köket som lekmaterial. Någa som går att
använda är mjölkförpackningat, juiceförpackningar, äggkartonger och liknande
förpackningar av kzrtong. Undvik däremot konserver, då dessa ofta innehåller det
hormonstör¿nde ämnet bisfenol A.

o Gamla kläder, skot, smycken och väskor kan innehålla metaller och andra skadliga
âmnen.

o Tänk pâ att alltid wätta alla textilier innan användning, då avlägsnas många kemikalier
från till exempel tillverkning och üansport. Textiler kan också samla damm som binder
divetse skadliga ämnen och behöver därföt tvättas regelbundet.

. Väli gàrna parfymfria och miljömärkta hygieniska produkter som wål och wättmedel.
o Vinylhandskar àr g;yorda av PVC-plast som ofta innehåller ftalater och andra miukgörare.

Ett bättre alternativ är handskar av nitril eller polyeten.
. Även hobbymaterial såsom pennor, fárger och lim bör ses över och ska alltid vara

matenal som âr âvsett att anvãndas av barn.

Diskuterar gärna med de avdelningarnapâ, er förskola som iobbar med en giftfri -iliö. De har
kommit långt och är väl insatta val av bra produkter.

Lycka titt med ert fortsatta arbete.

För myndighetsnämnden

unyof
Miljöinspektör

Verksamheten föt Miljö & Bygg
Postadress ,\ngelholms kommun, 2ó2 80 Ángelholm Besöksadtess Östra vägen 2

Telefon 0431.-870 00 Fax 0431-468 247 E-post miljo@engelholm.se
Internet www. engelholm. se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-18

Välfärdsnämndens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFNU § 298                  Dnr   VFN 2018/178

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 
Stiftelsen Båstadsfontänen

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2017 att i 2018 års budget för 
Välfärdsnämnden finansiera bidrag på 500 tkr till Fontänhuset i Båstad (Stiftelsen 
Båstadsfontänen). Lärande och familj har under våren 2018 tagit fram ett förslag till 
överenskommelse med Stiftelsen Båstadsfontänen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 10 oktober 2018.
Överenskommelse om idéburet partnerskap.

Beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att godkänna överenskommelse om idéburet partnerskap med stiftelsen Båstadsfontänen för 
tiden 2018-2020.

att 500 tkr betalas ut till Stiftelsen Båstadfontänen för 2018.

_____

Beslutet expedieras till:
VFN
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  VFN  
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Planeringschef
Jonas Trulsson
0431-468489
Jonas.Trulsson@engelholm.se Välfärdsnämnd

 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 
Stiftelsen Båstadsfontänen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2017 att i 2018 års budget för 
Välfärdsnämnden finansiera bidrag på 500 tkr till Fontänhuset i Båstad (Stiftelsen 
Båstadsfontänen). Lärande och familj har under våren 2018 tagit fram ett förslag till 
överenskommelse med Stiftelsen Båstadsfontänen.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 10 oktober 2018.
Överenskommelse om idéburet partnerskap.

Utredning
För att möjliggöra en överenskommelse har representanter för Lärande och familj träffat 
verksamhetschefen för Fontänhuset och några medlemmar under två tillfällen. Efter dialog 
med Fontänhuset i Båstad har vi kommit fram till att skapa ett idéburet partnerskap.
Syftet med partnerskapet är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskapet 
bland medborgare. Partnerskapet syftar till att synliggöra och stärka den idéburna sektorns 
oberoende roll och utveckla stiftelsen Båstadsfontänen att vara en viktig aktör inom 
välfärdsutvecklingen.
Fontänhusen riktar sig till personer som har eller har haft psykisk ohälsa och erbjuder dessa ett 
kostnadsfritt, frivilligt och livslångt medlemskap i sina Fontänhus. Fontänhusen arbetar utifrån 
ett salutogent och holistiskt synsätt med rehabilitering och återhämtande i en läkande miljö. 
Fontänhusrörelsen är en politisk och religiöst obunden icke vinstdrivande
organisation. Fontänhusen vill genom sin arbetsinriktade dag och sitt sociala program skapa en 
meningsfull vardag för sina medlemmar som möjliggör gemenskap och ett utvecklat socialt 
nätverk. Fontänhusen bedriver ett omfattande uppsökande arbete och ett brett socialt 
medlemsstöd.
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Hållbarhetsperspektiv
Syftet är att skapa ett hållbart socialt liv för personer med psykisk ohälsa.

Förslag till beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att godkänna överenskommelse om idéburet partnerskap med stiftelsen Båstadsfontänen för 
tiden 2018-2020.

att 500 tkr betalas ut till Stiftelsen Båstadfontänen för 2018.

_____

Claes Jarlvi Jonas Trulsson
Tf chef Lärande och familj Planeringschef

Beslutet expedieras till:
Lärande och familj, IFO och Funktionsstöd.
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Planeringschef Stiftelsen Båstadsfontänen
JonasTrulsson Båstad
0431-468489
jonas.trulsson@engelholm.se

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Överenskommelse om idéburet 
offentligt partnerskap.

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun beslutade 2017 att i 2018 års 
budget finansiera bidrag till Fontänhuset Båstad. 
Efter utredning och dialog med Fontänhuset Båstad har vi kommit fram till att 
skapa ett idéburet partnerskap.
Syftet med partnerskapet är att stärka demokratin, öka delaktigheten och 
minska utanförskapet bland medborgare. Genom partnerskap vill Ängelholms 
kommun synliggöra och stärka den idéburna sektorns oberoende roll och 
utveckla stiftelsen Båstadsfontänen att vara en viktig aktör inom 
välfärdsutvecklingen.

Parter
Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm
Organisationsnummer: 212000-0977
Kontaktperson: Planeringschef Lärande och familj (Jonas Trulsson, 0431-
468489)

Stiftelsen Båstadsfontänen, Vångavägen 36, 269 38 Båstad.
Organisationsnummer: 839400-9445.
Kontaktperson: Nina Bursell, bursellnina@gmail.com, 0705-777390

Period för partnerskap
Partnerskapet avser perioden 2018-01-01—2020-12-31. Överenskommelsen 
förlängs ett år i taget efter budgetbeslut i Kommunfullmäktige.

Fontänhusets investering i verksamheten
Fontänhusen riktar sig till personer som har eller har haft psykisk ohälsa och 
erbjuder dessa ett kostnadsfritt, frivilligt och livslångt medlemskap i sina 
Fontänhus. Fontänhusen arbetar utifrån ett salutogent och holistiskt synsätt 
med rehabilitering och återhämtande i en läkande miljö. Fontänhusrörelsen är 
en politisk och religiöst obunden icke vinstdrivande
organisation. Fontänhusen vill genom sin arbetsinriktade dag och sitt sociala 
program skapa en meningsfull vardag för sina medlemmar som möjliggör 
gemenskap och ett utvecklat socialt nätverk. Fontänhusen bedriver ett 
omfattande uppsökande arbete och ett brett socialt medlemsstöd. Om 
medlemmar inte kommer till Fontänhuset, blir isolerade eller är intagna för

168

mailto:bursellnina@gmail.com


2 (3)

vård, har Fontänhuset ett ansvar att kontakta och försöka stötta dessa 
medlemmar. Medlemmar får, och ger, stöd utifrån det behov som är aktuellt 
och avgör själva hur dessa stödinsatser skall se ut. Medlemsstödet kan innefatta 
hjälp att söka ekonomiska medel, hitta arbete, ta kontakt med myndigheter, 
hyresgästföreningar, fastighetsägare m.m. Stiftelsen Båstadsfontänen bidrar 
med frivilligt arbete i den utsträckning detta är lämpligt och fungerar 
Fontänhusen tar också en aktiv del i samhällslivet och arbetar på strukturell 
nivå kring frågor som rör psykisk ohälsa. Detta genom att informera och 
utbilda kring stigmafrågor och verksamhet inom t.ex. sjukvård, kommun, 
näringsliv, arbetsförmedling, skolor och universitet. Fontänhusen skapar 
kontinuerligt mötesplatser mellan allmänhet, närliggande verksamheter och 
målgrupp till exempel genom att arrangera eller delta i olika nationella
konferenser, världspsykiatridagar och öppna hus.

Ängelholms kommuns investering i verksamheten
För Ängelholms kommun syftar överenskommelsen om idéburet offentligt 
partnerskap till att bibehålla en långsiktig relation med de ingående 
organisationerna. Dessa organisationer har byggt upp ett förtroende och en 
tillit inom de mest utsatta målgrupperna som till stor del utgörs av personer 
med nedsatt autonomi vilket möjliggör att hälso- och sjukvårdsbehoven hos 
dessa medborgare kan bli tillgodosedda. Detta i sin tur bidrar till en förbättrad 
hälsa i samhället. Överenskommelsens ekonomiska omfattning är 500.000 
kronor 2018 som Ängelholms kommun bidrar med per år. Finansieringen sker 
genom att Stiftelsen Båstadsfontänen fakturerar Ängelholms kommun en gång 
per år.

Värdegrund för partnerskapet
Partnerskapet ska bygga på respekt för parternas olika förutsättningar, 
öppenhet, omtanke och handlingskraft samt en dialog som karakteriseras av 
ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Det ska finnas acceptans för kritik 
samt transparens och långsiktighet i samarbetet.

Målgrupp och uppdrag
Fontänhusen driver en psykosocial arbetsorienterad rehabilitering som riktar 
sig till personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Fontänhusen stödjer 
dessa personer för att undvika och minska sjukhusvistelser samt att förverkliga 
sociala, ekonomiska och yrkesinriktade mål. 
Fontänhusen arbetar efter en unik och evidensbaserad rehabiliteringsmodell 
som utvärderas kontinuerligt. Fontänhusen utvärderar verksamhetens betydelse 
for sina medlemmar med hjälp av återkommande enkäter där medlemmar 
relaterar till begrepp såsom delaktighet, medbestämmande och livskvalité.
Mycket arbete läggs på att stödja medlemmar i kontakt med diverse 
myndigheter och i kontakt med sjukvården.
Verksamheten ska arbeta aktivt hälsoinriktat och sjukdomsförebyggande samt 
med att förebygga självmord. Dessutom ingår att synliggöra målgruppen och 
dess behov genom kunskapsförmedling och utbildning till samverkansparter 
inom Ängelholms kommun
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Allmän information om uppdraget
Stiftelsen Båstadsfontänen förbinder sig att följa de lagar och föreskrifter som 
gäller för verksamheten, Verksamheten utförs av Stiftelsen Båstadsfontänen, 
huvudsakligen i organisationens egna lokaler i Båstad.

Samverkan
Stiftelsen Båstadsfontänen samverkar med relevanta delar av hälso- och 
sjukvården. Samverkan sker också med kommunens verksamhet för 
Funktionsstöd och Individ och familjeomsorg samt andra aktörer och med den 
idéburna sektorn. Genom denna samverkan utvecklas också sociala insatser för 
målgruppen. Stiftelsen Båstadsfontänen samverkar och medverkar också med 
olika brukargrupper och deltar aktivt i olika forum för att sprida information 
och väcka opinion om hur det är att leva med psykisk ohälsa i Sverige idag.

Utvärdering och uppföljning
Parterna är överens om att en till två gånger årligen informera varandra om 
verksamhetens utveckling och innehåll. Ansvar för att kallelse sker till sådan 
uppföljning faller på Ängelholms kommun. Organisationen upprättar årligen 
en verksamhetsplan och vid årets slut en årsberättelse som redogör för 
verksamheten under föregående år med uppföljning av plan. 
Verksamhetsplanen ska innehålla aktiviteter och målsättning för året.

Marknadsföring
Parterna ska i de situationer som är lämpliga, beskriva att verksamheten och de 
insatser som utförs, sker genom ett idéburet offentligt partnerskap parterna 
emellan.

Omförhandling och uppsägning
Parterna är överens om en långsiktig intention i partnerskapet men kan när 
som helst under perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp 
överenskommelsen. Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom 
dialog mellan parterna. Vid uppsägning gäller 6 månaders uppsägningstid.

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar, varav 
parterna tagit vars ett.

Båstad/Datum: Ängelholm/Datum:

Mads Gjerdrum Claes Jarlvi
Ordförande i Stiftelsen Båstadsfontänen Tf Chef Lärande och familj

Ängelholms kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-10-18

Välfärdsnämndens utskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

VFNU § 300                  Dnr   VFN 2018/16

Information från samverkansgrupp HSG inom Lärande och familj

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har sedan 2008 träffats i samverkansgrupper då lokalt avtal tecknades 
med fackliga organisationer. Årligen upprättas en plan för samverkansmötena. Rapport kring 
ärenden som avhandlas i samverkansgrupen ska ske var tredje månad till välfärdsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från nämndkansliet daterat den 2 oktober 2018

Beslut
Välfärdsnämndens utskott föreslår välfärdsnämnden besluta

att notera informationen.

_____

Beslutet expedieras till:
VFN
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Utredningssekreterare
Kerstin Björkäng Wirehed
0431-468289
kerstin.bjorkang-wirehed@engelholm.se Välfärdsnämnden

 

Information från Samverkansgrupp (HSG) inom Lärande och familj

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har sedan 2008 träffats i samverkansgrupper då lokalt avtal tecknades 
med fackliga organisationer. Årligen upprättas en plan för samverkansmötena. Rapport kring 
ärenden som avhandlas i samverkansgrupen ska ske var tredje månad till välfärdsnämnden.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från nämndkansliet daterat den 2 oktober 2018

Utredning
Avtalet utgår från en helhetssyn på verksamheten och bygger på mötesplatser på olika nivåer 
för att integrera verksamhet, medbestämmande, arbetsmiljö och hälsa. De arbetsrättsliga 
skyldigheterna enligt Medbestämmandelagen (MBL) och Arbetsmiljölagen (AML) ska 
uppfyllas inom samverkansavtalet.

Ärenden som behandlats i HSG perioden april – september 2018:

2018-04-09
 Arbetsmiljöverkets inspektion av IFO
 Lokalinformation
 Effektiviseringar
 Läsårstider för gymnasieskolan 2019/2020

2018-05-14
 KIA-rapport 1:a kvartalet 2018
 Budgetuppföljning
 Returnering av arbetsmiljöuppgifter
 Heltid som norm
 Verksamhetsplan 2018
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

 1:e lärare
 Lovskola
 Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling
 Nötallergi
 Arbetsår för uppehållsanställda Lärande och familj 2018/2019 – beslut
 Läsårstider för grundskolan och gymnasieskolan 2019/2020 – beslut

2018-06-11
 Budgetuppföljning
 Kränkande särbehandling
 Medarbetarenkätens resultat – ledarskap
 Nyttjandegraden av förskola och heltidsarbete som norm
 Fackligt arbete

2018-08-20
 KIA 2:a kvartalet 2018
 Uppföljning systematisk arbetsmiljö
 Ekonomisk uppföljning

2018-09-03
 Reflektion över huvuduppdragets utmaningar

2018-09-10
 Budget 2019 
 Förändrad barn- och elevprognos

2018-09-17
 Förslag till budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 - beslut

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden föreslås beslut

att notera informationen.

_____
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: info@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Claes Jarlvi Kerstin Björkäng Wirehed
Tf chef Lärande och familj utredningssekreterare

Beslutet expedieras till:
Akten
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