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Grundplattform

Verksamhetsplan Internkontroll Skola - SSK

Arbetsmiljö

Projekthantering

Checklistor

Hållbarhet/CSR Avvikelsehantering Avtalshantering

Informationssäkerhet Balanserat Styrkort

Jämställdhetsplan

StatsbidragResursplanering

Delegationsordning



Visa ett verktyg



Visa ett verktyg

• som stödjer rektor

-genom att ge överblick över 

organisationen.

-optimerar resurserna

-binder samman budgetår med 
verksamhetsår



Visa ett verktyg

• som stödjer rektor

• som kvalitetssäkrar 
mot lagkrav

-i avseende på tid för elev  

gentemot timplan

-gällande behörighet från
skolverket

-säkerställer att varje
skattekrona används rätt



Visa ett verktyg

• som stödjer rektor

• som kvalitetssäkrar mot 
lagkrav

• som frigör tid

-genom att förenkla arbetet

med organisationsplanering

-genom att bidra till det
kollegiala lärandet



Vår vision 



Måluppfyllelse elev

Skolutveckling

Välmående 
medarbetare

NMI

Ekonomi & 
Organisation

Rektorns uppdrag

Balanserad Budget
Tydlig och transparent organisation
= det kommunala uppdraget

Goda elevresultat
= det nationella uppdraget

God arbetsplats
NMI



En rektors uppdrag är komplext

Skolutveckling Pedagogiskt 
ledarskap

Elevhälsoarbete

Politik

Ekonomi

Personalansvar

Administration 
& rapportering

Fastighetsansvar

Organisation

Rättssäkerhet 
elev



• Ekonomisk prognos i vald organisation

• Kostnadsfördelning

• Hållbarhet med avseende på planerad pedagogisk organisation 

• Kvalitetssäkrar gentemot lagen för undervisning

Tydlig överblick av utfall och prognos



Kvalitetssäkring pedagogisk organisation

• Hållbar pedagogisk 
verksamhet

• Hållbarhet för 
elevgrupper

• Dialog kring 
uppdraget

• Lagkrav kring 
undervisning



Visning i verktyget

https://web.stratsys.se/Login92/Rektor.mvc?KeyId=1&MenuContainerId=2633&ChangeMenuId=94


Verksamhetsnytta med denna 
styrmodell



Direkt verksamhetsnytta

Ekonomi Tidsvinst
Kompetens-
försörjning

Västra Göteborg
-Underskott till planerad balanserad budget
Skövde
-Underskott till budget i balans

Malmö
-Synliggöra befintliga resurser
Ale
-Arbeta likvärdigt
Trelleborg
-Gemensamt språk



Direkt verksamhetsnytta

Västra Göteborg
-Underskott till planerad balanserad budget
Skövde
-Underskott till budget i balans

Malmö
-Synliggöra befintliga resurser
Ale
-Arbeta likvärdigt
Trelleborg
-Gemensamt språk

Kvalitetssäkring / Likvärdighet



Samstämmiga resurser
Överskådligt och lätt
Få koll på: Timplaner - Legitimationer –
Ekonomi
Funktionellt beslutsstöd

Ann-Katrin Samuelsson
Områdeschef sektion utbildning

SDF Västra Göteborg

Tydlig överblick ekonomiska effekter och 
personell konsekvenser

Enkla sammanställningar

Likformighet

Överblick över fortbildningsinsatser

Hans Liiksäär,

projektansvarig för införande i Malmö Stad



Nyttan med Stratsys tjänsteplanering.
I en tid då det är av största vikt att resurser är samstämmiga
och på bästa sätt nyttjas i enlighet med legitimationer och 
organisering i förhållande till ekonomi, 
är Stratsys Resursplanering för rektorer ett mycket bra 
system. 
Det är överskådligt och lätt att se vilka förändringar som är 
möjliga i den egna skolans organisation kopplat till timplaner, 
lärares legitimationer samt ekonomi. 
Ett funktionellt beslutsstöd för rektor men också en 
kvalitetssäkring för huvudman.

Ann-Katrin Samuelsson
Områdeschef sektion utbildning

SDF Västra Göteborg

Tydlig överblicken där man ser ekonomiska och personella 
konsekvenser utifrån timplanens krav på undervisning  

-De enkla sammanställningarna som man såg skulle bli ett bra 
underlag för kollegiala diskussioner om t.ex. 
resursanvändandet på skolan.

-Tydligheten i hur mycket de olika ämnena verkligen kostade 

-Ett likformigt system på alla skolor, gav ett bra underlag till 
jämförelser mellan skolorna.

På förvaltningsnivå får man överblick av situationen på 
skolorna och övergripande för hela förvaltningen vad det gäller 
både volymen och detaljerna kring undervisning av obehörig 
personal. Däribland att man kan få en bra hjälp i hur man skall 
tänka kring nödvändiga fortbildningsinsatser kring vissa 
ämnen

Hans Liiksäär,

projektansvarig för införande i Malmö Stad



Stenkoll på resurser

Allt blir synligt

Vända negativa ekonomiska resultat till 
positiva

Stina Norén
Rektor Skövde kommun

Konkret diskussionsunderlag

Användarvänligt
Ovärderligt verktyg för mig som ekonom 
för att arbeta med hållbarhet
Som ekonom kan jag vara ett bättre stöd 
till rektorn
Älskar hur enkelt det är att simulera och 
direkt få syn på vilka effekterna blir

Gemensam struktur – alla gör lika

Frida Rantzow

Verksamhetscontroller Trelleborgs kommun



Med hjälp av Stratsys Resursplanering har jag fått stenkoll på 
vilka resurser som faktiskt krävs och jag har också kunnat se 
var jag har för mycket resurser. Jag lyckades vända ett 
underskott på 2,2 miljoner till ett överskott på 300 000. 

Varenda lektion, varenda procentsats och resurs blir synligt
och först då blev det tydligt för mig att jag inte använde alla 
resurser på rätt sätt. 

Jag insåg också att underskottet var möjligt att vända.

Med Resursplaneringen som verktyg går det verkligen inte att 
göra några missar eller ogenomtänkta satsningar.

Stina Norén
Rektor Skövde kommun

Konkret diskussionsunderlag, både med rektor och med 
verksamhetschef – systemet är mycket användarvänligt. 

Jättebra att ha nyckeltalen som hjälp för att få syn på hur effektiv 
man är. Detta har uppskattats av alla

Det är tydligt att se organisationen per termin, då förutsättningarna 
ändras. 

Mycket bra att det är så enkelt att duplicera planer, ett 
kanonverktyg för rektorerna.
Jättebra att man kan simulera fram det kommande året med 
höstterminens organisation – ovärderligt för mig som ekonom när 
man gör stora organisatoriska förändringar och behöver se om det 
är hållbart även på kommande kalenderår.

Som ekonom kan jag vara ett bättre stöd till rektorn. 
Vi har tex fått syn på att vi aldrig kommer att få ihop vissa skolor 
om vi inte ser till att fördela eleverna på ett bättre sätt inom 
kommunen. 
Vi har också upptäckt vikten av att ha lärare med rätt behörigheter.

Jag älskar hur enkelt det är att simulera och direkt få syn på vilka 
effekterna blir.

Att arbeta i samma struktur (alla gör lika) har gjort att vi också har 
fått syn på stora olikheter mellan skolorna. Tex att vissa skolor har 
väldigt många obehöriga lärare, specialpedagoger, små klasser eller 
liknande. Detta har vi aldrig lyckats fånga upp tidigare. 

Frida Rantzow

Verksamhets controller Trelleborgs kommun



Alla rektorer
ska klara sitt

uppdrag

Sammanfattning

• Överblick

• Kollegialhandledning

• Integration mot andra system, ex 
schema

• Kvalitetssäkring

• Lagkrav

• Likvärdighet

• Tidsbesparing

• Minskar sårbarhet för efterlevnad

• Allt samlat på en plats



Tack för idag


