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0BInledning 

Inledning 
Den strategiska planeringen för Bodens kommun omfattar en rullande 
treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni den strategiska planen som 
omfattar mål och resurser samt planeringsförutsättningar till nämnderna. 
Beslutet i fullmäktige föregås av en dialog mellan kommunstyrelsen och 
nämnderna. 

Med utgångspunkt från den strategiska planen fastställer nämnderna 
verksamhetsplaner, där nämnderna anger målindikatorer för att mäta 
måluppfyllelsen på nämndsnivå samt aktiviteter för att nå målen. 
Verksamhetsplanerna är tillika en återrapportering till fullmäktige hur man 
avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Verksamhetsplanerna delges 
kommunfullmäktige i december. Samtidigt som nämnderna fastställer sina 
verksamhetsplaner revideras serviceförklaringar för respektive 
verksamhetsområde. 

Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna sker löpande 
under året i delårsrapporter samt vid årets slut i årsredovisningen. 

Planeringsprocessen framgår av nedanstående 
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1BOmvärldsanalys 

Omvärldsanalys 
Skolinspektionens1 tillsyn visade att Bodens kommun har en bra skola och 
når i genomsnitt högre betygsresultat jämfört med riket. Resultatmässigt 
kvarstår detta, men det räcker inte. Att fler elever når kunskapsmålen är d
mest betydelsefulla utvecklingsområdet för utbildningsnämndens fram
måluppfyllelse.  

et 
tida 

                                                

Skolinspektionen har kvalitetsgranskat undervisningen i engelska på 
Torpgärdsskolan och Sandenskolan samt i matematik på Björknäsgymnasiet. 
Kvalitetsgranskningarna genomförs med hjälp av lektionsobservationer, 
gruppintervjuer med lärare och intervju med skolledningen. Granskningen 
visar på behov av kvalitetsförbättringar i undervisningen. 
Kvalitetsgranskningar redovisas i nämnden och åtgärder till förbättringar 
vidtas. 

Det omställningsarbete som präglat verksamheten de senaste åren, måste 
fortsätta under de närmaste åren. Den kommunala skolan måste fortsätta 
anpassa organisation och struktur till de minskade ekonomiska resurserna 
samt barn- och elevunderlaget i kommunen.  Det kommer krävas tydliga 
prioriteringar och svåra politiska beslut. Att väga in geografiska och 
kommunala serviceaspekter blir en stor utmaning vid kommande beslut. 

Verksamhetsutveckling och ökad måluppfyllelse 
Skolledning och lärare ska ha höga förväntningar på barnen och elevernas 
utveckling gällande kunskaper och kompetenser. Fokus på lärarnas uppdrag, 
en flexibel och effektiv organisation tillsammans med vetenskapligt 
beprövade pedagogiska metoder ska leda till en ökad måluppfyllelse. 

Skolan ska organiseras så att det gemensamma kunnandet och kreativiteten 
nyttjas för effektiva lösningar för att höja kvaliteten i förskola och skola.  

Att veta vart vi är på väg och dessutom fatta strategiska beslut i den 
riktningen är viktiga framgångsfaktorer. En framgångsrik förskola och skola, 
med en god och utvecklande arbetsmiljö, är värdegrundad och skapar goda 
resultat, trygghet och trivsel för såväl elever som medarbetare. 
Förändringsarbetet ska organiseras och genomföras på arbetslagsnivå. 

 
 

1 www.skolinspektionen.se Nästa inspektion av Bodens kommunala skolor sker under 
2013. Skolinspektionen kvalitetsgranskar kontinuerligt undervisningen i olika ämnen. 

 

4 
 

 

http://www.skolinspektionen.se/


1BOmvärldsanalys 

Ledning av det pedagogiska arbetet 
Ett starkt ledarskap är en viktig förutsättning för att nå framgångsrik 
skolutveckling. Rektor och förskolechef är ansvariga för den pedagogiska 
utvecklingen och måste ständigt analysera kunskapsresultat i den egna skolan 
i relation till omvärldens. Måluppfyllelse inom samtliga verksamheter ska 
kommuniceras med pedagoger i syfte att ständigt uppnå förbättringar.  

Ett systematiskt och väl strukturerat kvalitetsarbete är en förutsättning för 
ökad måluppfyllelse, både på enhetsnivå och på övergripande nivå. 
Systematisk uppföljning och analyser av de samlade kunskapsresultaten är en 
viktig del av detta kvalitetsarbete. 

Förvaltningsledning och politiker ska ha god kännedom om verksamheten och 
skolornas arbete, måluppfyllelse och resultat.  

Ny skollag 
Den nya skollagen innebär att rektors befogenhet och ansvar utökas i stor 
omfattning och den kommunala styrningen minskas. Det utökade 
myndighetsansvaret ställer ökade krav på myndighetsadministration. Den 
kommunala nämnden är ytterst ansvarig för att rektorer och förskolechefer har 
förutsättningar att uppfylla lagstiftningen. Det innebär att den kommunala 
styrningen måste förändras då kommunen är ytterst ansvarig som huvudman 
för verksamheten.  

I och med att rektors beslut kan överklagas direkt till rättslig instans 
försvinner en stor del av nämndens prövningsmöjligheter. Det blir då 
viktigare att nämnden styr genom tydliga riktlinjer och policydokument, så att 
förskola och skola juridiskt hanteras på likartat sätt inom kommunen.  

Gymnasiereform 
Den nya gymnasiereformen och mindre elevkullar ställer krav på ett 
omfattande internt arbete för att anpassa gymnasieskolans organisation till en 
framtida utbildningsstruktur. 

Det framtida utbildningsutbudet måste ta hänsyn till elevernas önskemål och 
omvärldens behov av framtida gymnasieutbildningar. Detta kan innebära 
nedläggning av program och/eller start av nya program eller inriktningar. Den 
framtida gymnasieorganisationens utformning kommer att bli en mycket stor 
utmaning för den kommunala gymnasieskolan i Boden. 
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2BVerksamhetsidé 

Behörighet 
Inom alla skolformer kommer behörighetsfrågorna att ställas i fokus med 
anledning av den skärpta lagstiftningen eftersom lärarelegitimation krävs 
from hösten 2015 för att ha rätt att sätta betyg.  

Det nya läraravtalet innebär en möjlighet för kommunen att ta initiativ till en 
förändrad arbetsorganisation. Det finns en möjlighet i avtalet att träffa lokala 
överenskommelser gällande arbetstiden, en s.k. Bodenmodell. Målet med 
läraravtalet är att underlätta för varje skola att organisera arbetet efter de 
behov som finns, så att eleverna får bästa möjliga förutsättningar att förbättra 
sina resultat och nå sina mål. 

Förvaltningen har kommit långt i arbetet med lärares behörigheter, och är idag 
långt bättre rustade än de flesta andra kommuner att möta den nya 
lagstiftningens krav. 

Verksamhetsidé 
Utbildningsnämnden tillhandahåller pedagogisk verksamhet och omsorg av 
hög kvalité i en helhet för barn och ungdomar samt lägger grunden för och 
främjar ett livslångt lärande, där dialog och delaktighet är en väg till 
utveckling och hög måluppfyllelse. 

I Bodens skolor ska alla barn och ungdomar, i den vardagliga undervisningen, 
få lärande, framtidstro och verktyg att påverka och forma sin egen och ortens 
framtid.  

Skolan i Boden ska förbereda barn och elever så att de har goda kunskaper 
och kompetenser för att möta framtidens krav.  

Värdegrundsfrågor, människosyn och kunskapssyn är områden som ska 
prioriteras och utvecklas i alla verksamheter. 
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2BVerksamhetsidé 

Mål för samhällsutveckling  

 
 

 

 

 

Tillväxt i Boden  
En kommun med en attraktiv livsmiljö har kvaliteter som gör att människor 
vill flytta dit och de som redan bor där trivs och vill bo kvar. Våra ungdomar 
ska ha framtidstro, vara goda ambassadörer och ha en positiv bild av Boden. 

Elevutvecklingen i kommunen och fyrkantsregionen ser likartad ut. Fram till 
2013 kommer elevantalet att minska med 30 % inom fyrkanten. Om den 
kommunala gymnasieskolan fortsättningsvis ska kunna erbjuda ett brett 
utbildningsutbud med hög kvalitet krävs samverkan. 

Gymnasieskolan i Boden ska innehålla studieförberedande och 
yrkesförberedande program samt ha lärlingsutbildning.  

Mål  2008 2009 2010 
Elever som medverkar i UFföretag2 Ökar  2,6 % 6,9 % 8,7 % 

Antal elever lärlingsutbildning Ökar  12 9 21 
 
A
o Företagsa

ktiviteter 
mhet ses som en processinriktad pedagogik där barnet/eleven ges 

 i Fyrkanten stärkas och samarbetet med 

ke. 

                                                

möjlighet att förverkliga sina idéer. 
o Inom gymnasieskolan ska samverkan

övriga kommuner i länet, liksom andra aktörer i samhället, utvecklas. 
o Från förskolan till gymnasieskolan ska samverkan med andra aktörer s

 
 
2 Uppgifter justerade år 2008 och 2009 utifrån justerat elevantal gymnasiet. 

 

Fördel Boden – ett hållbart växande samhälle Vision 

Tillväxt i 
Boden 

Trygg och 
trivsam 

kommun 

Med-
borgarnas 

Boden 

Eko-
kommunen 

 
 
 
 
 

Mål 
 
 
 
 

Mål- 
indikatorer 

 
Vision 

 
 
 
 
 

Mål 
 
 
 
 

Mål- 
indikatorer 
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2BVerksamhetsidé 

Trygg och trivsam kommun 
En viktig uppgift för alla som verkar i förskolan och skolan idag är att 
förmedla och gestalta en gemensam värdegrund och en pedagogik som leder 
till att alla elever når målen. En förutsättning för att ge barn och elever goda 
kunskaper är att utveckla en förskola och skola där alla inkluderas och känner 
trygghet, trivsel, inflytande och lust att lära. 

Mål  2008 2009 2010 

Elever som ofta eller alltid har 
arbetsro i skolan3

 

  
lå 07/08 lå 08/09 lå 09/10   

* åk 4, flickor 
* åk 4, pojkar 
* åk 7, flickor 
* åk 7, pojkar 
* gymnasiet år 1, flickor 

* gymnasiet år 1, pojkar 

Ökar 
Ökar 
Ökar 
Ökar 
Ökar 
Ökar 

↓

↓

↑

↑

 

70 % 
68 % 
82 % 
79 % 

i.u 
i.u 

66 % 
72 % 
67 % 
64 % 

i.u 
i.u 

65 % 
65 % 
69 % 
77 % 
78 % 
83 % 

Elever som nyttjar 
Skoldatatekets tjänster upplever 
ökad måluppfyllelse 
* inom grundskolan 
* inom gymnasiet 

100 % 
100 % 

 
 
 
 

 

i.u.
i.u. 

 
 
 

90 %. 
i.u. 

 

90 % 
90 % 

Andelen fysiskt aktiva barn och 
unga i Gy 1 
* flickor på idrottslektionerna 
* pojkar på fritiden Gy1 

Ökar
Ökar 

 

i.u
i.u 

 
 

i.u 
i.u 

78 % 
50 % 

Andelen barn och unga som 
äter skollunch varje dag i åk 7 Ökar 

 
i.u 

 
i.u 75 % 

Andelen unga i Gy 1, som 
* brukar alkohol minst någon 
gång/vecka 
* röker minst någon gång/vecka 

Minskar

Minskar 

 
i.u

i.u 

 
i.u 

 
i.u 

18 %

14 % 

 
A
o Rektor säk

ktiviteter 
erställer att förvaltningens enkäter besvaras av elever i åk. 3, 5-9 samt 

r en aktiv likabehandlingsplan som är utarbetad i dialog 

rlig plan mot kränkande behandling enlig SFS 

h arbetsro är en förutsättning för lärande. Ett aktivt 
er av 

                                                

åk. 2 på gymnasiet. 
o Alla verksamheter ha

med elever och föräldrar. 
o Alla verksamheter har en å

2008:571. 
o Trygghet oc

värdegrundsarbete är en viktig förebyggande åtgärd mot alla form
kränkande behandling, mobbing och diskriminering.  

 
 
3 Källa; Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten, läsåret 09/10, Norrbottens läns landsting 
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2BVerksamhetsidé 

Rektor gör kvartalsvis systematiska uppföljningar av p
för redovisning till nämnden.  

o Hälsosamtal genomförs årligen

ågående mobbingärenden 

 av skolsköterskorna i förskoleklass, åk. 4, 7 och 

Medborgarnas Boden 
r efter en transparant verksamhet där öppenhet 

rna i 

årskurs 1 på gymnasiet. 
 

Utbildningsförvaltningen sträva
och insyn är viktiga faktorer. Medborgarna har möjlighet att framföra 
synpunkter direkt till rektor eller till förvaltningen i enlighet med rutine
serviceförklaringarna. 

Mål  2008 2009 2010

Synpunkter enligt serviceförklaringarna Ökar  

Aktiviteter 
amhet delas Serviceförklaringarna ut vid varje terminsstart. 

dan Skolan i Boden ska inlägg göras från verksamheten minst 5 

värna om givna resurser, innebär att en samverkan 

 när 

 Förskolor och grundskolor arbetar efter konceptet nätverket Grön Flagg eller 
ts Hållbar utveckling för att ansöka och/eller bibehålla 

la 

* varav positiva synpunkter Ökar 
8
5 

7 
0 

4
2 

o I all verks
o Utbildningsförvaltningens hemsidor ska vara aktuella och innehålla 

enkätresultat. 
o På Facebooksi

ggr/vecka. 

Eko-kommunen 
Hållbar utveckling, att 
måste ske. För att nå framgång krävs kunskaper, insikt och förståelse. Att 
uppnå ett långsiktigt och hållbart samhälle med fokus på miljö måste börja
barnen är små. Fokus på miljöområdet ska löpa som en röd tråd genom hela 
skolsystemet.  

 

Aktiviteter 
o

Skolverke
certifiering/utmärkelse. 

o Undervisning om ett hållbart ekologiskt samhälle lyfts särskilt fram i al
kommunala skolor. 

 

 Mål 2008 2009 2010 

Alla olor och grundskolor har Grön Flagg 
100 % 30 % 45 % 58 % 

 försk
eller motsv. miljöcertifiering senast 2011 

Inköp av ekologiska livsmedel 

 
 

2,5 % Ökar i.u 3,3 % 
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3BMål för verksamhet 

 
 

Mål för verksamhet 

 

 

medborgare 
En attraktiv skola bidrar till en ökad måluppfyllelse ur ett 

pektiv. Utbildningsnämndens ambition är bl.a. att 

mun. En god 

  

Fördel Boden – till nytta för medborgarna Vision 

Mål 

Mål- 
indikatorer 

 
 

Nöjda 

kommunövergripande pers
genom regelbundna mätningar synliggöra förbättringsområden och på så sätt 
aktivt bidra till att Boden framstår som en attraktiv skolkom
lärmiljö präglas av helhet, sammanhang och progression.  

Mål 2008 2009 2010 
I den årliga enkäten4 bedöms Nöjdhetsgraden 
* F r till förskolebarn 
* B h ungdomar 

>7
>7
>7 

 

7,3

 

6,9 7,1 

g för grundskolan Minst
 
Aktiviteter
o förä

8 och av elever i åk. 3, 5 – 9 samt årskurs 2 på gymnasiet 

16 platser och 
ska, om möjligt, finnas i närområdet. 

Skolan ska ha en bra arbetsmiljö med lugn och arbetsro för alla. Mobbning, 
kränkande särbehandling och andra våldstendenser ska aktivt bekämpas. 

                                                

öräldra
arn- oc

* Föräldrar i skolan 

Betyget i SCB:s undersöknin

 

7,4 
6,0 

 

58 

7,5 
6,2 

 

57 

7,3
6,5

 60 54 

 Rektor säkerställer att enkäter besvaras av ldrar i förskolan, i åk. 3, 5, 

Bra kvalitet 
Barngruppernas faktiska storlek i förskolan ska vara maximalt 

 
 
4 Skala 1-8, där 8 är bästa värdet 

 

Nöjda  
med-

borgare 

 
 
 

Bra  
kvalitet  
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3BMål för verksamhet 

Forskning visar att främsta framgångsfaktorn för höga elevresultat är 
ämnesbehöriga lärare och höga förväntningar från engagerade lärare. Andelen 
elever med minst godkända betyg ska öka och meritvärdena ska höjas. 
Slutmålet är naturligtvis 100 %. 

Mål 2008 2009 2010

98,2 % 

9 % 85,0 % 

Elever som fullföljt gymnasieskolan inom 4 år5; 
* s rogram 
* e ationella program, exkl. IM/IB 

> 75 % 
Ökar 

 
 
 

 

; 

, VG=15, MVG=20 

m

 

 6 

Ökar
Ökar 

87
86,7 % 
89,6 %

89
88,6 % 
89,0 %

85
87,9 % 
86,1 % 

 
A

och matematiska utveckling minst 
er per år. Elever i åk. 3, 5 och 9 gör nationella prov och elever i åk. 2 

enomför Skolverkets diagnostiska prov. aps ngen
ämnen följs upp två gånger per år, infö kli al.  
rånvaro leder till sämre studieresultat o tud . Sk ll 

vidta åtgärder i dialog med vårdnadshavarna för att minimera ogiltig frånvaro. 

                                                

Avdelningar med högst 16 platser i förskolan 100 % 100 % 98,4 % 

Elever med minst godkända betyg i alla ämnen i 
åk 9 

> 82 % 77,9 % 80,

amtliga p
nbart n

63,3 %
 72,7 %

68,1 % 
77,7 % 

66,6 %
72,8 % 

Genomsnittligt betygspoäng i gymnasieskolan
* samtliga program 
* nationella program, exklusive IM6 och IB7 
 G=10

inst 14
Ökar

 
13,4 
13,5 

 
14,0 
14,1 

14,4
14,3 

Elever med godkända nationella prov i åk 3 
* Svenska 
* Matematik 

Ökar
Ökar 

 
- 
- 

 
85,8 % 
64,8 % 

91,0 % 
89,8 % 

Elever med godkända nationella prov i åk 5 (åk.
from 2013) 
* Svenska 
* Matematik 
* Engelska 

ktiviteter 

Ökar

 
 

,2 % 

 

 
 

,5 % 

 

,1 % 

o I grundskolan följs elevernas läsutveckling 
två gång
och 7 g
samtliga 

o Ogiltig f

Kunsk
r utvec
ch låg s

utveckli
ngssamt
iemoral

 i 

olan ska

 
 
5 Uppgiften avseende samtliga program år 2009 är justerad utifrån Skolverkets databas SIRIS 
6 Introduktionsprogrammet 
7 International Baccalaureate 
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4BMål för medarbetare 

Mål för medarbetare 

 
 

 

 

Medarbetarskap och ledarskap 
Ett gott ledarskap är en förutsättning för att utveckla våra verksamheter med 
barns och elevers behov i fokus. En viktig uppgift är att 
rektorer/förskolechefer har möjlighet att utöva ett bra ledarskap, har hög 
kompetens, handlingsutrymme och grupper som storleksmässigt är möjliga att 
leda. Chefsrollen är i förändring; staten ställer höga krav på kunskap om 
lärande och undervisning samt på juridiska kunskaper enligt nya skollagen.  

Rektors/förskolechefens regelbundna verksamhetsbesök ska ge lärarna stöd 
och utveckla pedagogiken. Verksamhetsbesöken fokuserar på kärnprocessen 
och ska leda till ökad måluppfyllelse.  

Den moderna forskningen har påvisat ett antal egenskaper och 
handlingsmönster som utmärker det pedagogiska och sociala klimatet i 
framgångsrika skolor. En av dessa är ett tydligt, visionärt, kraftfullt och 
pedagogiskt ledarskap. Ett ledarskap som prioriterar skolans kunskapsmål och 
tar ansvar för undervisningskvaliteten.  

Rektorer och medarbetare ska gemensamt utveckla metoder, arbetsordning 
och organisation som ska leda till ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat 
för eleverna. 

 

Fördel Boden – en attraktiv arbetsgivare 

 

Jämställdhet 
och 

mångfald

 

God hälsa 
och  

arbetsmiljö

 

Bra 
kompetens-
utveckling 

 

Bra 
medarbetar-

skap och 
ledarskap

 
Vision 

 
 
 
 
 

Mål 
 

Konkurrens- 
kraftiga löner 

och 
villko

 
 
 
 

Mål- 
indikatorer 

r
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4BMål för medarbetare 

Mål 2008 2009 2010

De i medarbetarenkäten bedömer8 
* delaktighet och trivsel 6 

  
i.u. 

 
6,1 i.u. 

De i medarbetarenkäten bedömer9 
* ledarskapet 6 

  
i.u 

 
6,2 i.u. 

De i förvaltningens årliga 
personalenkät bedömer10 
* delaktighet 
* trivsel 

>7
>7 

  
 

i.u 
i.u 

 
 

7,2 
7,6 

7,4
7,4 

Antal underställda per rektor Minskar  44 36 35 

 
A

o Rektor

ktiviteter 
 säkerställer att enkäter besvaras av all personal.  

om regelbundna 

ehållet i rektors/förskolechefens arbete ska öka  

lldhet och mångfald 
mställd arbetsplats, där alla – oavsett 

 verksamheter 

En förutsättning för att nå ett positivt och jämställt klimat bland barn och 

i 

Aktiviteter 
ehandlingsplanen förankras årligen hos alla medarbetare  

ch i sitt 

 för trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

                                                

o Alla rektorer/förskolechefer stimulerar medarbetarna gen
verksamhetsbesök. 

o Det pedagogiska inn
 

Jämstä
Utbildningsförvaltningen ska vara en jä
kön, ålder och livssituation - ska trivas och utvecklas i arbetet. 
Jämställdhetsarbetet ska genomsyra det vardagliga arbetet i alla
och bedrivas genom aktiva åtgärder i samverkan mellan arbetsgivare och 
medarbetare. 

ungdomar, är att vi har ett jämlikt synsätt. Utbildningsförvaltningen ska 
föregå med gott exempel, och särskilt sätta fokus på barn och ungdomar 
jämställdhetsfrågor. Jämställdhetsarbetet ska alltid integreras med övriga 
verksamhetsfrågor.  

o Likab
o Chefer beaktar jämställdhetsfrågor genom sitt förhållningssätt o

beslutsfattande.  
o Ingen ska utsättas

religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier . 
o Frågor om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ska ingå i 

medarbetarsamtalet 
 

 
 
8 Den kommunala enkäten. Skala 1-8 
9 Skala 1-8 
10 Skala 1-8 
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4BMål för medarbetare 

Mål 2008 2009 2010
De rbetarenkäten bedömer11 

ald > 5,5 
 

i.u 5,6 i.u 

 

Hälsa och arbetsmiljö  
 av skolan som helhet är att verksamheten är 

Utbildningsförvaltningen strävar efter att alla anställda ska ha en 
t att 

 i meda
* jämlikhet, jämställdhet och mångf  

 
 

 

En viktig faktor för utvecklingen
organiserad så att personalen är delaktig, har inflytande och är engagerad. För 
att kunna bidra till denna process sätts medarbetarna i fokus vilket tydliggörs 
bl.a. genom årliga medarbetarsamtal, psykosociala undersökningar samt 
aktiva satsningar på friskvård och hälsa.  

arbetssituation som är gynnsam för både hälsa och livskvalitet sam
kränkande särbehandling inte ska förekomma.  

2008 2009 Mål 2010 

De i medarbetarenkäten bedömer12  
6 i.u

 
5,8 i.u

< 6 % 6, 5 4

a < 6 5 3

43 45
 
Aktiviteter

iliteringsarbetet inom förvaltningen förankras i organisationen i syfte 
bygga särbehandling inom ramen för rehabiliteringen. 

a yrkesroller, trivs och är stolta över sitt 
at är goda ambassadörer. Medarbetare ska i 

. 

r 
att bibehålla och öka kompetensen ingår som en naturlig och viktig del i varje 

                                                

* arbetssituationen 
* arbetsbelastning & arbetstakt 
* sin egen hälsa 

Sjukfrånvaro 

5
6 

 

i.u
i.u 

32 

 
4,4 
6,4 

,74 

i.u
i.u 

,41 

Långtidssjukskrivn  45 % 4,29 4,29 7,14 

Andelen friska  Ökar i.u ,59 % ,46 % 

 
o Rehab

att före

Kompetensutveckling 
Medarbetare som utvecklas i sin
bidrag till verksamhetens result
samverkan med rektor ta ansvar när det gäller egen kompetensutveckling

Förskola och skola är verksamheter som är i ständig utveckling, insatser fö

medarbetares personliga kompetensutvecklingsplan.  

 
 
11 Den kommunala enkäten. Skala 1-8 
12 Skala 1-8. Genomförs vartannat år. 
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4BMål för medarbetare 

Mål 2008 2009 2010 

Anställda som genomfört kommunal 
grundläggande IT-utbildning Ökar 9,9 % 

 
21,9 % 23,5 % 

De i medarbetarenkäten bedömer 
* möjligheten till lärande och utveckling i 
arbetet 

6 i.u 
 

5,8 i.u 

Andelen som har medarbetarsamtal med sin 
närmaste chef  

95 % i.u 82 % i.u 

 
ön och villkor 

sättning och tydliga lönekriterier vid lönesättning är 

 
mt 

L
Marknadsmässig löne
viktiga verktyg för att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare, som både 
attraherar nya medarbetare och behåller de befintliga. Lön och villkor ska
stimulera till förbättringar i verksamheten, skapa engagemang och vilja, sa
vara individuell och spegla medarbetarnas olika uppdrag och arbetsresultat. 

2008 2009 Mål 2010 

Kvi medellön i % av mäns Ökar   

ltider Ökar 88, 88, 87,

 
Aktiviteter 

aspekten ska beaktas i samband med lönesättning och 
ering. 

 

h 

nnors 
medellön 

Andelen he

91,92 
% 

72 

92,29
% 

58 

92,66
% 

25 
% % % 

o Jämställdhets
rekryt

o Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller
likvärdigt arbete ska inte förekomma. 

o Chefer ska beakta att kvinnor och män kan beskriva sin kompetens oc
löneanspråk på olika sätt. 
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4BMål för medarbetare 

Mål för ekonomi 

 
 

 

 

 

  

Fördel Boden – en god ekonomisk hushållning Vision 
 

Hållbar ekonomisk utveckling 
Ekonomin är i balans genom effektivt resursnyttjande och tydliga ekonomiska 
konsekvenser inför varje beslut. En ekonomi i balans ger bättre möjligheter 
till framförhållning och kvalitetsutveckling. Den viktigaste vägen för att nå en 
god ekonomisk hushållning är att öka produktiviteten inom alla 
verksamhetsområden. 

Befolkningsutvecklingen i kommunen är en omvärldsfaktor som har stor 
påverkanseffekt för utbildningsnämndens verksamhetsområde. Den 
demografiska modellen för resursfördelning som tillämpas inom kommunen 
ger resurser utifrån antalet barn i de olika verksamheterna, vilket innebär att 
de ekonomiska resurserna minskar snabbare än effekterna av de åtgärder som 
vidtas. 

Utmaningen inom ekonomiperspektivet handlar om att klara en budget i 
långsiktig balans mot bakgrund av minskade elevvolymer, både p.g.a. en 
naturlig demografi och konkurrerande verksamhet samt behov av att frigöra 
medel för särskilda satsningar. 

Aktiviteter 
o Ekonomin är i balans genom effektivt resursnyttjande och tydliga 

ekonomiska konsekvenser inför varje beslut. 

God ekonomisk hushållning 
En ekonomi i balans ger bättre möjligheter till framförhållning och 
kvalitetsutveckling liksom att kunna göra speciella prioriteringar och för att 
verksamheten ska kunna arbeta under stabila och förutsägbara förutsättningar.  

 

Hållbar 
ekonomisk 
utveckling 

 

God 
betalningsb

eredskap 

 
 
 
 

Mål 
  

Vårda Effektivt 
resurs-

nyttjande 
 till-

gångarna 
 
 
 

Mål- 
indikatorer 
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4BMål för medarbetare 

Varje rektor/förskolechef och enhet ska bedriva verksamhet inom ramarna för 
tilldelad budget. 

Mål  2008 2009 2010 

Hållbar ekonomisk utveckling  

Nämnden har inte någon negativ budgetavvikelse, % ↓ -0,3 -1,94 -1,52 

 

Mål 2008 2009 2010

Effektivt resursnyttjande    

Lokalytan anpassas (m2/elev)13  
* grundskolan 
* gymnasieskolan 

10-13 
minskar

 

 

 
15,2 
21,4 

 
16,1 
22,1 

16,0 
22,9 

Nyttjade utvecklingsmedel, tkr/år  Ökar  1 774 1 586 2 374 

Skillnad mellan redovisad kostnad  
och standardkostnad.14 inom; 
* förskolan minskar från 18 % 
* grundskolan är högst 2 % 
* gymnasiet är högst 3 % 

minskar
högst 2 %
högst 3 % 

  
 

25,1 
4,1 
6,5 

 
 

29,1 
7,0 
7,7 

19,6
3,3
2,0 

 

Revisionsgranskningar 

Kommunrevisionen har som en del i den årliga granskningen genomfört en 
granskning av styrning och uppföljning av tillgänglighetspolicyn samt 
avtalshantering. 

Revisionens bedömning är att utbildningsnämnden har en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning utifrån kommunens tillgänglighetspolicy. 
Bedömningen baseras på att nämnden antagit mål avseende tillgänglighet 
samt att det även genomförts en uppföljning av policyn. Av fyra 
kontrollområden som används i granskningen av utbildningsnämnden har tre 
uppnåtts. Målet har inte uppnåtts gällande att sända ärenden som har 
betydelse för personer med funktionsnedsättning för yttrande eller remiss till 
kommunala handikapprådet. Förvaltningen avser att förbättra rutinen för att 
inhämta handikapprådets yttranden som avser tillgänglighet.  

                                                 
 
13 Värden avseende kvadratmeteryta/elev för gymnasiet åren 2008 och 2009 är justerade utifrån 
korrigerad verksamhetsyta för Byggprogrammets lokaler på A8. 
14Källa: www.kolada.se.  Standardkostnaden avser den strukturårsjusterade standardkostnaden 
dvs. justerade med ett 3 årsperspektiv.  
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5BBudget 

Revisionsgranskningen av avtalshanteringen visar att av de sex kontrollmål 
som använts i granskningen av utbildningsnämnden har fem mål uppnåtts. 
Målet har inte uppnåtts gällande ändamålsenliga riktlinjer för hantering av 
avtal. Ur ett internkontrollperspektiv är det betydelsefullt att 
kommungemensamma riktlinjer för avtalshantering utarbetas i enlighet med 
revisionens granskningsrapport.  

 

Budget 

Drift   
Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2010 2011 2012 2013 2014
Intäkter 57 843 53 162 45 733 46 143 46 366
Kostnader -598 053 -588 140 -590 375 -599 289 -607 284
Nettokostnader -540 210 -534 978 -544 642 -553 146 -560 918
Tilldelad ram 532 130 525 020 535 168 538 830 545 831
Resultat -8 080 -9 958 -9 474 -14 316 -15 087

Specifikation av nettokostnader
Övergripande inkl nämnden 881 1 136 951 953 954

Musikskola 4 494 4 937 4 047 4 150 3 916
Förskola 106 476 100 069 95 323 103 570 107 020
Skolbarnsomsorg 21 538 24 062 29 839 30 930 30 504
Förskoleklass 14 694 12 075 11 364 11 719 12 031
Grundskola 194 479 185 686 186 108 188 870 192 548
Grundsärskola 12 449 11 809 11 594 12 300 12 713
Friskolor, För och grundskola 56 614 66 278 75 754 82 306 85 787
Totalt FoG 410 745 404 916 414 029 433 844 444 520

Gymnasiet 122 684 123 407 123 844 112 522 109 246
Gymnasiesärskola 5 901 5 519 5 817 5 827 6 199
Totalt Gymnasiet 128 585 128 926 129 661 118 349 115 445
Planerade åtgärder -9 474 -14 316 -15 087
Summa BUF (tkr) 540 210 534 978 535 168 538 830 545 831
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5BBudget 

Utbildningsnämndens ekonomiska ram för 2012-2014 minskar permanent med 
23 623 tkr enligt den demografiska modell15 som fastställts av 
Kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige har därutöver tilldelat nämnden en tillfällig ramutökning 
för 2012 med 15 000 tkr, för 2013 med 10 000 tkr och för 2014 med 5 000 tkr. 

Den tilldelade resursramen för 2012 är underfinansierad med 9 474 tkr. 
Underfinansieringen avser gymnasieskolan och ligger som ett internt sparkrav på 
gymnasieskolan. Detta innebär att Gymnasieskolans ram a 129 661 tkr för 2012 
minskats med underfinansieringen. 

Underfinansiering fördelad per verksamhet 2012 2013 2014
För och grundskola 0 -5 216 -5 387
Gymnasium -9 474 -9 100 -6 700  

Effekter av åtgärder som har verkställts under 2011 har beaktats i budgeten för 
perioden. 

Ekonomiska effektiviseringar med anledning av strukturutredningen och beslut 
om ny programstruktur har inte beaktats i budgeten för 2012-2014. 

Underskott i budget ska finansieras med framtida planerade åtgärder. Eftersom 
beslut och verkställande av åtgärder inte ligger i fas med den ekonomiska 
verkligheten, kan detta förstärka bilden av att den kommunala skolan nedrustas.  

Detta förstärks också av att de kortsiktiga åtgärder som införts (inköpsstopp och 
begränsningar i vikarieanskaffning) under 2011. 

Den kommunala resurstilldelningen bör utvecklas så att hänsyn tas till fler 
aspekter än de rent demografiska. Den kommunala resurstilldelningen bör beakta 
geografi, servicenivå, asylverksamhet, utbildningsutbud, etableringstakt av 
fristående enheter m.m. samt sist men inte minst vilken ambitionsnivå Boden har 
som skolkommun.  

Planerade förändringar 
De ekonomiska förutsättningarna som präglat förvaltningens arbete de senaste 
åren, måste fortsätta även under de kommande åren. Den kommunala 
skolorganisationen måste anpassa organisation och struktur till de framtida 
resurserna samt barn och elevunderlaget i kommunen.  

Det kommer krävas tydliga prioriteringar och svåra politiska beslut måste fattas. 
Att väga in geografiska och kommunala serviceaspekter i beslutet, blir en stor 
utmaning vid kommande beslut.  
                                                 
 
15 Demografiska modellens justeringar: 2012 = -9 875 tkr, 2013 = -8 096 tkr, 2014 = -5 652 tkr 
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5BBudget 

Den kommunala skolan har ett – sista hands ansvar – att uppfylla skollagens 
intentioner och krav, varför kommunen alltid måste ha en organisatorisk 
beredskap och resurs för att säkerställa kommunens åtaganden enligt skollagen. 

Investeringar  
Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2010 2011 2012 2012 2014

Inkomster
Utgifter 6 582 7 239 7 000 7 000 7 000
Nettoinvesteringar 0 0 7 000 7 000 7 000
varav från föregående år
Specifikation per område
Arbetsmiljöåtgärder 1 320 1 774 1 700 1 700 1 700
Lärmiljöer 3 735 2 767 2 000 2 000 2 000
Yrkesprogram 755 1 898 1 500 1 500 1 500
IT 772 800,0 800 800 800
Reserv 1 000 1 000 1 000
Summa (tkr) 6 582 7 239 7 000 7 000 7 000
 

Planerade investeringar 
Investeringar planeras främst i pedagogiska lärmiljöer samt fortsatta 
investeringar för att utveckla IT standarden (trådlösa nätverk, fiber och annan 
utrustning). 

Investeringar i arbetsmiljöåtgärder kommer efter genomförda skyddsronder att 
prioriteras inom ram. 

Därutöver planeras för investeringar i gymnasieskolans yrkesprogram. 
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6BServiceförklaringar 

Serviceförklaringar 
Utbildningsnämnden 
Förskola 1-5 år 
Arbete mot kränkande behandling 
- Inga barn ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap. Alla vuxna agerar tydligt 
för att visa att detta inte tolereras samt följer gällande likabehandlingsplan och planen mot 
kränkande behandling för att förebygga. I Bodens kommunala förskolor är det nolltolerans. 

Inflytande och delaktighet 
- Dialog och delaktighet för barn/ungdomar, pedagoger och föräldrar är en självklarhet för den 
kommunala verksamheten. Hos oss erbjuds föräldrar en variation av möjligheter till 
delaktighet t.ex. dagliga positiva dialoger med våra anställa och delaktighet i Verksamhetsråd. 

- Föräldrar till barn i förskolan upplever att de har inflytande över verksamheten. 

- Vi erbjuder dig som vårdnadshavare minst två utvecklingssamtal per år om ditt barn. 

Livslångt lärande 
- Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande som är lustfyllt, tryggt och lärorikt. 
Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet med en trygg miljö som 
samtidigt utmanar och lockar till lek, kreativitet och aktivitet. 

Säker miljö 
- Barn i våra förskolor har en säker inomhus- och utomhusmiljö. 

Grundskola och fritidshem 
Arbete mot kränkande behandling 
- Inga elever ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap. Alla vuxna agerar tydligt 
för att visa att detta inte tolereras samt följer gällande likabehandlingsplan och planen mot 
kränkande behandling för att förebygga och ge eleverna verktyg att själva förhindra kränkande 
behandling och utanförskap. I Bodens kommunala skolor och fritidshem är det nolltolerans. 
Inflytande och delaktighet 
- Dialog och delaktighet för barn/ungdomar, pedagoger och föräldrar är en självklarhet för den 
kommunala verksamheten. Hos oss erbjuds föräldrar en variation av möjligheter till delaktighet 
t.ex. kontakten med pedagogerna i klasserna och delaktighet i Verksamhetsråd. 

- Du som elev upplever att du har inflytande över ditt lärande. Du har en individuell 
utvecklingsplan utarbetad i samverkan med dig, dina föräldrar och dina lärare. Du ska ha minst 
två utvecklingssamtal per läsår. 

- Du som går på fritidshem har möjligheter att påverka innehållet i verksamheten. 

- Ogiltig frånvaro leder till sämre studieresultat och uppluckrad studiemoral därför kontaktar 
skolan er föräldrar vid oanmäld frånvaro. 
Måluppfyllelse 
- Grundskolans fokus är att höja kvaliteten årligen så att eleverna lär sig mer och därigenom når 
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6BServiceförklaringar 

högre resultat. 

- Fysisk aktivitet genomförs dagligen i alla skolformer. 

- Vi i kommunala skolan arbetar på flera fronter mot droger. T.ex. får alla ungdomar i åk. 6 och 
deras föräldrar SANT-information (Sniffning, Alkohol, Narkotika, Tobak) och alla elever 
fr.o.m. åk. 6 erbjuds Tobaksfri Duo. 

- Du möts av kunnig och engagerad personal. 

- Som elev ges du möjlighet att tillägna dig de grundläggande kunskaper som ger 
förutsättningar för ett livslångt lärande. 

- Om det finns skäl att tro att du kan få svårigheter att nå målen kommer du att erbjudas 
stödinsatser som utformas i samråd mellan dig, dina föräldrar och dina lärare. 
Arbetsro 
- Trygghet, trivsel och arbetsro är avgörande för goda resultat därför är det särskilt viktigt att 
detta omfattar alla elever. Vi ställer höga förväntningar på dig att du uppträder och beter dig så 
att du bidrar till att dina skolkamrater får arbetsro.  

Gymnasieskola 
Arbete mot kränkande behandling 
- Inga elever ska utsättas för kränkande behandling eller utanförskap. Alla vuxna agerar tydligt 
för att visa att detta inte tolereras samt följer gällande likabehandlingsplan och planen mot 
kränkande behandling för att förebygga och ge eleverna verktyg att själva förhindra kränkande 
behandling och utanförskap. På Björknäsgymnasiet är det nolltolerans. 
Inflytande och delaktighet 
- Dialog och delaktighet för ungdomar, pedagoger och föräldrar är en självklarhet för den 
kommunala verksamheten. Föräldrar erbjuds möjligheter till delaktighet på flera sätt, där 
viktigaste kontakten är med mentor. 

- Du har löpande kontakt med din mentor och skolan erbjuder dig och dina föräldrar ett 
utvecklingssamtal varje termin. Tillsammans med din mentor kommuniceras din individuella 
studieplan. 

- Du som elev upplever att du har möjlighet till inflytande över ditt lärande. 
Måluppfyllelse 
- Gymnasieskolans fokus är att höja kvaliteten årligen så att eleverna lär sig mer och därigenom 
når högre resultat. 

- Fysisk aktivitet genomförs dagligen. 

- Du möts av kunnig och engagerad personal. 

- Som elev ges du möjlighet att tillägna dig de grundläggande kunskaper som ger 
förutsättningar för ett livslångt lärande. 

- Om det finns skäl att tro att du kan få svårigheter att nå målen kommer du att erbjudas 
stödinsatser som utformas i samråd mellan dig, dina föräldrar och din mentor.  
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Arbetsro 
- Trygghet, trivsel och arbetsro är avgörande för goda resultat därför är det särskilt viktigt att 
detta omfattar alla elever. Vi ställer höga förväntningar på dig att du uppträder och beter dig så 
att du bidrar till att dina skolkamrater får arbetsro.   



    
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen,  

961 86 Boden 
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