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Ordförande Förskola & Grundskola



Förvaltningschef Förskola& Grundskola



12 000 elever i grundskola

4 550 barn i förskola och 

pedagogisk omsorg

5 400 elever i fritidshem

LSS, korttidstillsyn

Fristående verksamhet, 

bevilja, tillsyn o insyn

2650 medarbetare

90 chefer

1 800 000 000 kr



Organisation

3 stora geografiska områden 
med verksamhetschefer för 
rektorer/förskolechefer/
enhetschefer

Omfattar 1 – 16 år och matris-
uppdrag för verksamhetschefer

2 intraprenader på försök i tre år
med start  augusti 2017



Det kommunala uppdraget

”All offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket” (RF 1 kap 1 §)

Vi står närmast människorna

Fyra grundlagar; regeringsformen, successionsordningen, 

tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen
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Så styrs kommunen



Vision 2030 - ledstjärnan  

• I Kungsbacka växer framtiden

• Mångfald, puls och nära till naturen

• Västsveriges bästa företagsklimat

• Vi utvecklas hela livet

• Aktiviteter som engagerar, 
inspirerar och berikar livet

• Den nytänkande kvalitetskommunen

http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Mal-och-resultat1/Vision-2030/

http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Mal-och-resultat1/Vision-2030/


Kommunbudget



En stark arbetsplatskultur

”Här 

jobbar 

människor 

som vill, 

vågar 

och kan”



Vi är en kvalitetskommun även 2020!

Vi skapar mesta möjliga nytta för våra 

invånare med de resurser vi har!

Vi vet varför vi går till jobbet, vi har roligt!

Vi litar på att alla gör sitt bästa och vi vill 

varandras väl!



Kungsbackaledaren

Kommunikativ

Resultatinriktad Modig

Helhetstänkande Relationsskapande



Trygga chefer – modiga ledare 

– utbildning i världsklass 

Tillit och förtroende

Från delaktig till medskapande och i partnerskap med andra

Självstyrande chefer med stort frirum – ansvar, 
befogenheter och ekonomi

Pröva – vara uthållig – tänk om/tänk nytt 

Dela – lär av varandra och andra



Arbetssätt - vad och Hur

VARFÖR OCH VAD
Politiker sätter ramar och mål för 

verksamheten

VARFÖR OCH HUR
Tjänstemännen bestämmer hur det 

ska genomföras



Arbetssätt – vad och hur

Nämnd

Beslut

Förvaltning

Verkställighet

KF

Hur högt taket är för 

verkställigheten påverkar 

självständigheten i organisationen

Gyllene zon



Tydlig uppdelning - tillit och förtroende

– Tydliga ”rågångar” vad gäller rollfördelning, spelregler och 

ansvarsfördelning

– Ömsesidig respekt och kunskap om varandras roller och 

uppgifter

– Ömsesidig prioritering av en öppen dialog och ärlighet i 

samarbetet

• Uppdelning i VAD- och HUR-frågorna ger en god grund för 

rollfördelningen  



Exempel

Lär av t ex Finland

Förbättra analyser 

- anställ forskare 

Ny organisation 

med större 

områden



Politiken styr

• Utifrån mål och resultat – sällan på detaljnivå

• Delegeringsförteckning 

• Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) – huvudman

• Kontakt o möten – omvärldsorientering 

• Uppföljningar

• Utvecklar med frirum  & ordning och reda



Kontakt o möten

• SKA-möten med hela nämndens ledamöter

• Målarbetsdag med ledningsgrupp

• Seminariedagar med ledningsgrupp

• Deltar i skolledardag

• Medborgardialog – i år kring skolluncher

• Samråd föräldrar

• Samråd fristående verksamhet

• Ungdomsnämnd

• Dialogmöten  rektorer/förskolechefer

• Dialogmöten anställda (till ovan)

• Lunch och kortmöten med rektorer



Skolchefens uppdrag 

• Vara politikens tjänsteperson – följsam och med ett starkt mandat

• Garantera rättssäker och effektiv verksamhet som levererar på topp

• Vara på den strategiska långsiktiga arenan stor del av tiden

• Ha både ett nutids- och ett framtidsfokus – analysera omvärlden

• Ta initiativ till eller designa ”beställd” utveckling 

• Vara förebild för ”Kungsbackaledaren”, direkt och indirekt

• Ha förstånd att leda mig själv – chefshandledning nödvändig



Fc styr oftast indirekt

• Delegerar till nyckelpersoner:
- Verksamhetschefer kärnverksamhet, planering, utveckling, myndighet

- Stab – ett utökat ledarstöd, kommunikationsexpert och 
verksamhetscontrollers

• Egen ledningsgrupp med olika ledningsfora 

• Skolledarkonferenser

• Huvudmannamöten

• Håller balans mellan upp & ner



Bärande principer för arbetet
Arbetsformer viktigare än organisation

Flexibla arenor för samverkan!



Förändring medför

• Friktion

• Irritation

• Oordning

• Längtan efter klarhet och struktur 
- har vi harmonisyn eller konfliktsyn?
- från Kaos till Kosmos



Nämndens utmaningar

• En skola i världsklass – uthålligt arbete som ger 
god progression och goda resultat

• Folkhälsan i Halland - jämlikhet 
och flickors mående

• Tillväxt o växtvärk  - kompetensförsörjning, 
lokalförsörjning och att där tänka nytt

• Resursfördelningen – likvärdig verksamhet 
med och utan riktade statsbidrag



Vi ska minska gapet 

mellan varje

barns/elevs kapacitet 

och det vi 

lyckas få dem 

att prestera



kungsbackadelar.se

Lärande och

medskapande organisation

http://kungsbackadelar.se/


Frågor?

Tack för oss 

Kontakta oss gärna

anders.ekstrom@kungsbacka.se

anette.liedstrom-hjorth@kungsbacka.se

mailto:anders.ekstrom@kungsbacka.se
mailto:anette.liedstrom-hjorth@kungsbacka.se

