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Inledning  
Verksamhetsplanen är i första hand ett stöd för styrning och ledning för Barn- och utbildnings-
nämndens ansvarsområden. I andra hand har verksamhetsplanen ett informativt syfte för kom-
munens medborgare.   
 
Barn- och utbildningsförvaltningen är en del av Strömstads kommuns totala verksamhet och styrs 
både av statliga och kommunala styrdokument. Utgångspunkten för den kommunala verksamhet-
en är den strategiska planen.  
 
Verksamhetsplanen ska revideras av nämnden en gång per år.  
 

Lagstiftning, mål och riktlinjer  

Verksamhet 

Nämndens skolverksamheter styrs av skollagen, skolförordningar, samt läroplaner. Övriga verk-
samheter styrs i första hand av kommunala mål och riktlinjer men också av nationella lagar så som 
bibliotekslag och livsmedelslag. Samtliga verksamheter styrs dessutom av arbetsmiljölag och ar-
betsrätt.  
 

Förvaltning 

Kommunens förvaltningar är skyldiga att följa Förvaltningslagen (FL); att hantera alla ärenden 
snabbt, kostandseffektivt, enkelt och samtidigt värna om den enskildes rättssäkerhet. 
 
Tryckfrihetsförordningen (TF) anger att medborgarna har rätt att ta del av allmänna handlingar. 
Offentlighet och sekretesslagen (OSL) anger bestämmelser om myndigheters registrering, utläm-
nande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tyst-
nadsplikt och sekretess i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna hand-
lingar. Arkivlagen (AL) reglerar när och i vilken omfattning handlingar arkiveras. 
  

God ekonomisk hushållning  

Begreppet god ekonomisk hushållning utgår från Kommunallagen (KL) och fokuserar på hushåll-
ning och på att öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Detta 
ger i sin tur förutsättningar för att utveckla en god verksamhet med fokus barnet/eleven på både 
kort och lång sikt.  
 

Strömstads kommuns strategiska plan 

För att Strömstad ska utvecklas och vara en attraktiv kommun att arbeta, leva och bo i krävs en 
vision och mål som stakar ut riktningen mot framtidens Strömstad. Strategiska planens vision, mål 
och strategier utgör grunden för kommunens verksamhetsstyrning och för arbetet mot god eko-
nomisk hushållning. 
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Vision  

Strömstad har en balanserad och långsiktigt hållbar utveckling, där livskvalitet, miljö- och kultur-
värden stärks. 

Övergripande mål 

Strömstads kommun har fyra övergripande mål som ska leda till att vi 2015 är 13 000 invånare:  
 

� Ökat medborgarengagemang 
� Förbättrad folkhälsa 
� Effektiv ekonomisk och ekologisk hushållning 
� Offensivt samhällsbyggande  

Verksamhetsidé 

Strömstads kommun är en aktiv aktör i samhällsutveckling och svarar upp mot de behov som finns 
hos kommuninvånaren, utifrån den enskildes eget ansvar.  

Värderingar 

I vår organisation finns en framtidstro, som bygger på ansvarstagande, respekt, tillit och ärlighet: 
 
� Vi är stolta över att verka i Strömstads kommun 
� Vår framtid ligger i våra händer och våra beslut 
� Samverkan, dialog och utveckling är viktiga ledstjärnor 
� Vår verksamhet präglas av serviceanda, respekt och professionalism 

 
 

Beskrivning av uppdrag  

Ansvar  

Huvudman (Kommunfullmäktige)  

Kommunfullmäktige ansvarar för all kommunal verksamhet utifrån kommunallagen. I skollagen 
anges att det är kommunen som är huvudman för skolan, det vill säga kommunfullmäktige. Det 
statliga uppdraget innebär att kommunfullmäktige ansvarar för att utbildningen genomförs enligt 
de statliga styrdokumenten så att målen i skollag och skolförordningar kan uppfyllas. Kommun-
fullmäktige utser i sin tur en nämnd som ska genomföra det statliga uppdraget för skolverksam-
heten, men har ändå huvudmannaansvaret inför staten. Nämndens uppdrag beskrivs i dess regle-
mente. 
 

Nämnd (Barn- och utbildningsnämnden)  

Barn- och utbildningsnämnden har till ansvar att genomföra det statliga uppdraget för skolverk-
samheten gällande barn, ungdomar och vuxna. Nämnden har också till ansvar att genomföra 
andra kommunala verksamheter inom dess ansvarsområde.  
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Tillsammans med Omsorgsnämnden har Barn- och utbildningsnämnden ett gemensamt ansvar för 
att samordna sociala stödinsatser som rör barn och ungdomar.  
 
Vidare har Barn- och utbildningsnämnden också ansvar för den kulturverksamhet som bedrivs 
inom kommunala musikskolan och folkbiblioteket. Nämnden ska också arbeta för att kultur- och 
fritidsaktiviteter för barn och ungdomar samordnas med andra nämnder, organisationer och andra 
aktörer. Dessutom har Barn- och utbildningsnämnden ansvar för kommunens städ- och måltidsor-
ganisation.  
 

Nämndens verksamheter 

Offentliga skolväsendet  

Det offentliga skolväsendet som regleras av statliga styrdokument innefattar: 
 
Förskola Fritidshem Grundsärskola Gymnasiesärskola 
Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 
 

Kommunalt reglerad verksamhet 

Den kommunalt reglerade verksamheterna innefattar: 
 
Folkbibliotek Måltid Städ 
Kulturskola Familjecentral  Fritidsgård 
 

Utförare ledningsnivå 

Förvaltning (Barn- och Utbildningsförvaltningen)  

Nämnden växlar politisk styrning till verksamhetsledning genom att ge utföraruppdraget till för-
valtningens tjänstemän.  
 
Förvaltningschefen är högsta beslutade tjänsteman på förvaltningen. Huvuduppgiften är att inom 
fastställda ekonomiska ramar, leda, planera, utveckla, samordna och följa upp förvaltningens verk-
samheter. Förvaltningschefen ansvarar för bästa möjliga kvalitet för medborgarna till lägsta möj-
liga kostnad. Till förvaltningschefens stab hör specialfunktioner för att planera, genomföra och 
följa upp verksamheter, ekonomi och personal och den administration som följer av detta.  
 
På enhetsnivå är chefer anställda med ett tydligt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal.  
 
Chefer och medarbetare ska följa de administrativa rutiner, styr och policydokument, avtal lagar 
och förordningar som gäller inom verksamhetsområdet och för kommunen. I rektors- och försko-
lechefsuppdraget ingår också myndighetsutövning. 
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Barn- och utbildningsförvaltningens strategi 
Huvuduppdraget i de nationella styrdokumenten innebär att alla elever ska garanteras en likvärdig 
undervisning där fokus sätts på de långsiktiga målen och det centrala innehållet i respektive ämne. 
Detta ska dels samspela med kommunens vision ”Strömstad har en balanserad och långsiktig håll-
bar utveckling där livskvalitet, miljö- och kulturvärden stärks” och dels Barn- och utbildnings-
förvaltningens pedagogiska helhetsidé ”Lärande och utveckling genom TRYGGHET, glädje lust och 
engagemang”.  
 
Uppdraget ska i sin helhet präglas av framtidstro som bygger på ansvarstagande, respekt, tillit och 
ärlighet. 

 
Den övergripande strategin för förvaltningen under åren 2014 – 2018 ska fokusera på att öka skol-
verksamheternas och övriga verksamheters måluppfyllelse genom att utveckla medarbetarna så 
att de aktivt tar del i det systematiska kvalitetsarbetet. Ett klart uttalat mål är att fler elever ska få 
godkända betyg i samtliga ämnen och att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsut-
veckling. Detta kräver en samsyn kring organisationens visioner och mål och det arbete varje med-
arbetare/chef dagligen utför.  
 
Denna investering i form av kompetensutveckling i medarbetarna ska förbättra verksamhetens 
resultat och vara en grund för kommande verksamhetsutveckling, måluppfyllelse och god ekono-
misk hushållning. Genom detta arbetssätt skapas en kultur för ständiga verksamhetsförbättringar 
utifrån en systematisk kompetensutvecklingsplan som sätter barn/elevers lärande och utveckling i 
centrum.  
 
Exempel på detta är att säkerställa att personalen har tillgång och använder digitala verktyg för 
undervisning och administration och att principerna för förvaltningens nuvarande resursfördel-
ningssystem inom grundskolan bibehålls och utvecklas.   

Systematiskt kvalitetsarbete  

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete för att 
utveckla verksamheten mot högre måluppfyllelse. Kvalitetsarbetet bedrivs på alla nivåer i verk-
samheten; individnivå, enhetsnivå, verksamhetsnivå samt huvudmanna nivå.  
 
Då Barn- och utbildningsförvaltningens grunduppdrag är att bedriva en god utbildning ska nation-
ella mål, barnet/elevens förutsättningar och behov vara i fokus. Det systematiska kvalitetsarbetet 
på huvudmannanivå gällande de samlade skolverksamheterna ska utgå från gällande kommunala 
och nationella mål.  
 
Kvalitetsarbetet på huvudmannanivå ska bygga på de uppgifter som kommer från verksamheter-
nas kvalitetsarbete och på andra uppgifter som är väsentliga för uppföljning och utveckling. Hu-
vudmannen ska därför klargöra vilka mål, krav och riktlinjer som ska följas upp och utvärderas.  
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Systematiskt kvalitetsarbete inom skolan 

För skolans del finns bestämmelser om kvalitetsarbete i skollagen och Skolverkets allmänna råd. 
Enligt de allmänna råden är syftet med kvalitetsarbetet inom skolan att de nationella målen för 
utbildningen ska uppfyllas. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och 
om orsakerna till eventuella brister. Ytterst handlar det systematiska kvalitetsarbetet i skolan om 
att alla barn och elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av bostads-
ort, kön och social, etnicitet eller ekonomisk bakgrund. Likvärdig utbildning innebär inte att den 
ska vara likformig eller att alla barn och elever ska få lika mycket resurser. De nationella målen kan 
nås på olika sätt beroende på lokala behov och förutsättningar. Kvalitetsarbetet är en förutsätt-
ning för att kunna upprätthålla och utveckla utbildningens kvalitet. 

Investors In People 

För att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet och att förvaltningen är en framgångsrik orga-
nisation används Investors In People. Detta är en evidensbaserad metod och standard för ständiga 
förbättringar som är både medarbetarorienterad och verksamhetsorienterad.  
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Analysfaktorer, nyckeltal, förväntat läge 

Förskola  

Mål och uppföljning 
 
Tabell 1: 
 

VERKSAMHET 

Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Samverkan 

Främja elevers trygghet 
och trivsel 

Kunskapsutveckling  
Social utveckling  
 

Inflytande över verksamhet-
en 

Samverkan med föräldrar-
na  
Samverkan med skola 

RESURSER 

Ekonomi Medarbetare 

God ekonomisk hushållning Nöjda medarbetare 
Delaktiga medarbetare 
Attraktiv arbetsgivare 
Kompetensutveckling 

 

Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasie-

särskola och Vuxenutbildning 

Mål och uppföljning 

 
Tabell 2: 
 

VERKSAMHET 

Normer och värden Kunskapsutveckling Ansvar och inflytande Samverkan 

Studiero och trygghet 
Åtgärder mot kränkande 
behandling 

Kunskapsutveckling  
 

Inflytande över utbildning-
en/verksamheten 
Elevrådsarbete 

Samverkan med vårdnads-
havare 
Samverkan över stadier och 
mellan utbildnings-
verksamheter 
Samverkan externa aktörer 
och andra kommuner 

RESURSER 

Ekonomi Medarbetare 

God ekonomisk hushållning Nöjda medarbetare 
Delaktiga medarbetare 
Attraktiv arbetsgivare 
Kompetensutveckling 
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Kulturskola, Fritidsgård, Familjecentral Bibliotek och Måltid/städ 

Mål och uppföljning 
Tabell 2: 
 

VERKSAMHET 

Normer och värden Verksamhetsutveckling Inflytande Samverkan 

Nolltolerans mot krän-
kande behandling 
Trygghet och trivsel 

Verksamhetens målupp-
fyllelse 
 
 

Inflytande över undervis-
ning/verksamhet 

Samverkan med vårdnads-
havare och/eller medbor-
gare 
Samverkan mellan verk-
samheter, externa aktörer 
och andra kommuner 
 

RESURSER 

Ekonomi Medarbetare 

God ekonomisk hushållning Nöjda medarbetare 
Delaktiga medarbetare 
Attraktiv arbetsgivare 
Kompetensutveckling 
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Utmaningar kort och lång sikt 

 
Strömstads kommun är en tillväxtkommun, många nya familjer flyttar hit och födelsetalen 
är höga, vilket medfört ett ökat behov av kommunal service. För Barn- och utbildningsför-
valtningen innebär detta framför allt ett ökat behov av: 
 

• Platser i förskola och fritidshem 
• Särskilt stöd inom förskola, grundskola och gymnasium 
• Undervisning i Svenska som andraspråk (SVA), Modersmål, Förberedelseklass för 

nyanlända, Studiehandledning och Svenska för invandrar (SFI), samt kommunal 
vuxenutbildning 

• IT som pedagogiskt lärverktyg 
• Strategisk lokal- och rekryteringsplanering 
• Fortsatt utveckling av skolbiblioteket 

 
 


