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Utredningen Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22)
Utbildningsdepartementet har berett Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillfälle att yttra sig över regeringens utredning Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22).1

Sammanfattning av SKL:s synpunkter
Sveriges Kommuner och Landsting
•

anser att åtgärder för att stärka styrkedjan bör genomföras efter strategisk
analys av hur åtgärderna bäst stärker elevernas resultat, till exempel hur man
på bästa sätt utnyttjar insatta resurser,

•

menar att ledarskapet är centralt för lärarnas arbete och därmed elevernas
resultat,

•

anser att åtgärder som syftar till att öka förtroendet i skolans styrkedja är
positiva, såväl mellan olika nivåer på lokal nivå som mellan huvudmännen och
staten,

•

förordar kollektiv kompetensutveckling, dvs. för alla nivåer i styrkedjan då det
i forskningen visat sig generellt ge större effekter än individuell fortbildning,

•

förespråkar att bygga vidare på den utvecklingsmodell för en sammanhållen
styrkedja, som SKL utvecklat inom ramen för Matematiksatsning PISA 2015
och Leda för Resultat,

•

är positiva till att regeringens förslag har samspelet i styrkedjan i fokus men

•

förordar valfri, icke obligatorisk, utbildning som utgår från skolverksamhetens
behov lokalt.

Om utredningen
Utredningen – Rektorn och styrkedjan – har haft i uppdrag att undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras i syfte att öka förutsättningarna för förbättrade elevresultat i skolan.2 Utgångspunkten är att rektor är central
för skolans kvalitet. Utredningen lyfter att många rektorer anser att de på grund av
administrativa uppgifter inte kan avsätta tillräckligt med tid för ledarskapet. Det är
känt sedan tidigare att många rektorer upplever svårigheter med mängden uppgifter de
har ansvar för. Utredningen menar att många av rektorernas problem beror på svag1
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heter i styrkedjan. Med skolans styrkedja avses den kedja som består av staten –
huvudmannen – huvudmannens förvaltning – rektorerna – lärarna.3 Brist på
tillit/förtroende mellan olika aktörer i skolans styrkedja är ytterligare ett problem.
Denna brist på förtroende är även beskriven i tidigare forskning och studier. Utredningens slutsats är att det finns ett stort behov av att stärka rektorernas ledarskap. Men
frågan är hur rektorernas ledarskap kan stärkas. Sammanfattningsvis anser utredaren
att samspelet, stödet, ledningen och styrningen behöver utvecklas inom hela styrkedjan. Ett flerårigt nationellt handlingsprogram i syfte att stärka skolans styrkedja i
relation till de nationella målen föreslås. Handlingsprogrammet omfattar ett antal
utbildningsinsatser för olika målgrupper i skolan.

SKL:s överväganden: Ledarskapet är en viktig faktor för
elevernas resultat
Forskning visar att skolans ledarskap är en viktig faktor för att eleverna ska lyckas i
skolan. Rektorernas arbete påverkas av hur hela styrkedjan fungerar. Det är därför
positivt med åtgärder som bidrar till att stärka förtroendet i skolans styrkedja.4 Betänkandet ger en god grund för gemensamt arbete för att stärka landets rektorer. På
många håll är arbetet redan påbörjat, men utredningen kan bli ett tydligt startskott för
ett gemensamt ansvarstagande.
Därtill menar SKL att skolans resultatstyrning bör stärkas generellt. Styrkedjan bör
därför stärkas utifrån en strategisk analys av samspelet mellan insatta åtgärder och de
resultatförbättringar för eleverna som dessa åtgärder leder till. Lärande jämförelser är
en viktig del i dessa analyser.5
Kollektiv kompetensutveckling med fokus på lokala utvecklingsbehov
Utredningen menar att samspelet, stödet, ledningen och styrningen behöver utvecklas
inom hela styrkedjan. SKL är positiva till åtgärder som utvecklar skolans styrkedja
och därmed stärker förtroendet mellan skolledare och huvudmännens olika representanter. Lösningen på de flesta problemen är, enligt utredaren, en rad utbildningsinsatser för olika målgrupper. De i utredningen föreslagna ledarsatsningarna/utbildningarna
fokuserar på det individuella ledarskapet. SKL anser att det är viktigt att beakta hur
förbättringarna ska ske i samverkan med de olika styrnivåerna. Forskning visar att
kollektiv kompetensutveckling generellt ger större effekter jämfört med individuell
fortbildning även om det också behövs enskilda insatser. Tid för utbildning tar också
mycket av rektorernas men även andra gruppers arbetstid i anspråk, vilket SKL anser
måste tas hänsyn till.
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Därför förordar förbundet en kollektiv kompetensutveckling i linje med de två
satsningar förbundet driver och som delvis svarar mot många av rektorernas
utmaningar: SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 och Leda för Resultat. Förbundet
menar att utbildningar för enskilda personer inte ger den snabba och tydliga effekt
som behövs. Ett sätt att möta de behov som lyfts i utredningen kan vara ett samarbete
mellan SKL och staten kring ett nationellt genomförande av programmet Leda för
Resultat och insatser kopplade till detta.
SKL:s Matematiksatsning PISA 2015
En av de bärande idéerna i SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 är att alla nivåer som
arbetar i respektive med skolan måste samverka. I utredningen lyfts vikten av en stark
styrkedja. Förbundets modell för skolutveckling har just en stark styrkedja i fokus där
det samtidigt är tydligt vad som är varje enskild länk. Det kan illustrera den tydlighet i
rollfördelning och ansvar som måste finnas.
Totalt deltar 86 kommuner i PISA 2015 uppdelade på tretton nätverk. Sammanlagt
deltar regelbundet cirka 1 000 personer i nätverken. Deltagarna kommer från fyra
nivåer i kommunerna: politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare. Den största
gruppen är lärare. Runt 150 politiker är direkt involverade i arbetet.
Leda för Resultat
SKL har sedan ett antal år, med stöd av staten, drivit ett utvecklingsprogram i
Socialtjänsten – Leda för Resultat. Efter flera års erfarenhet där nära hälften av
kommunerna har deltagit ska SKL nu pröva programmet för skolan i form av en pilotomgång. Kärnan i programmet är att hela verksamheten ska fokusera på elevernas
resultat: det inkluderar chefer på alla nivåer i styrkedjan och innehåller ett gemensamt
utvecklingsarbete för ett gemensamt lärande. Resultatstyrt förbättringsarbete går som
en röd tråd genom hela programmet. Resultatstyrning handlar om att sammanlänka
resursinsats och uppnådda resultat. Det betyder att förflytta fokus från fördelning av
resurser till vilka resultat som uppnås och hur dessa resultat uppnås. Detta leder till en
högre effektivitet.
Målgrupper är ledningsgrupper och centrala stödfunktioner som personal och
ekonomi. Regeringens utredning visar att rektorerna efterfrågar ett tydligare stöd i
frågor om personal och ekonomi. Utvecklingsprogrammet ska ge ledningsgruppen
insikt, verktyg och strategier för att leda utvecklingen. Detta kräver adekvata underlag
i olika former och därmed medverkan av stödfunktioner med olika kompetens. Även
förtroendevalda deltar i relevanta delar av utvecklingsprogrammet.
Programmets syfte är att utveckla skolhuvudmannens förmåga att mäta, följa och
utvärdera resultaten, analysera dessa, identifiera förbättringsområden och hitta
relevanta åtgärder så att resultaten förbättras. Med andra ord att stärka huvudmannens
arbete med systematiskt kvalitetsarbete. Det övergripande målet är att förbättra resultaten för eleverna.
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Leda för Resultat inom socialtjänsten har byggt på ett framgångsrikt samarbete mellan
SKL och staten. SKL skulle gärna se ett sådant samarbete även inom skolans område,
vilket därmed skulle svara mot delar av de behov som lyfts i utredningen.
SKL:s bedömning av utredningens förslag
Utredningen föreslår en obligatorisk fördjupningsutbildning efter det statliga rektorsprogrammet. En sådan inskränker det kommunala självstyret utan att ha påtagliga
förbättringseffekter av verksamheten. De delar som en sådan fördjupning föreslås
innehålla är redan idag områden för rektorsprogrammet och ett alternativ är att
förändra programmet ytterligare för att tydligare möta de behov som finns. SKL:s
bedömning är att det är olika områden som behöver stärkas hos olika rektorer, även
utifrån lokala förutsättningar, och att det skapar problem för den ansvariga huvudmannen om allt fortbildningsutrymme täcks in av statliga obligatoriska utbildningar.
Sådana påverkar såväl skolhuvudmännens planering av verksamheten, som det övergripande ansvaret för relevant fortbildning som ligger i arbetsgivaransvaret. SKL:s
medlemmar är generellt sett inte positiva till obligatoriska utbildningar utan de anser
att insatser ska utgå från behovet och vara frivilliga. SKL anser även att utbildningar
med fördel förläggs nära den egna vardagen så att rektorerna inte behöver vara mer
frånvarande från verksamheten och så att utvecklingen direkt kan sättas i ett lokalt
sammanhang.
I utredningen betonas vikten av det pedagogiska ledarskapet. SKL instämmer i vikten
av att skolans ledarskap ständigt bör ha elevernas resultat för ögonen och att alla som
arbetar i och med skolan ska främja goda lärande situationer. Att på nationell nivå
definiera exakt vad ett pedagogiskt ledarskap är och vilka konkreta handlingar som
ingår i detta anser förbundet inte är rätt väg att gå. Hela styrkedjan ska stärka ett ledarskap som stödjer goda resultat hos eleverna, men detta kan utifrån förutsättningarna
ske på olika sätt när det kommer till detaljer i utövandet.
Statlig rektorsutbildning för blivande rektorer

SKL menar att det är bra att en statlig rektorsutbildning inrättas för blivande rektorer.
Det främjar chefsförsörjningen men ger också en kompetensutveckling för personer
som har eller kommer ha andra ledaruppgifter som exempelvis arbetsledare.
Justerad inriktning på rektorsprogrammet

SKL ställer sig positiv till att något justera inriktningen för befattningsutbildningen för
rektorer (rektorsprogrammet). Förslaget innebär att rektorsprogrammet i större
utsträckning riktas mot skolans uppdrag och den lokala styrkedjan till huvudman och
dess förvaltning, rektorer och lärare.
Fördjupningsutbildning efter rektorsprogrammet

SKL är även positivt till att en fördjupningsutbildning efter rektorsprogrammet som
främst behandlar det systematiska kvalitetsarbetets roll i styrkedjan inrättas. Däremot
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betonar förbundet valfri, icke obligatorisk, utbildning som utgår från skolverksamhetens behov. SKL säger därmed nej till att i skollagen införa en skyldighet för skolhuvudmännen att se till att deras rektorer går en fördjupningsutbildning som påbörjas
snarast möjligt efter det att de har gått tre år sedan avslutat rektorsprogram.
Utbildning för skolchefer

SKL anser att det är viktigt att skolchefer har god kunskap om skolans styrning och att
en utbildning för skolchefer med fokus på skolans styrkedja kan vara ett gemensamt
ansvar för regeringen och huvudmän och något som kan undersökas vidare.
Lärarutbildningen

SKL menar att regelverket för lärarutbildningen inte behöver förändras i detta
avseende eftersom kunskap om skolans styrsystem ryms inom de examensmål som
finns.
Utbildning för nämndledamöter

SKL anser att utbildning för nämndledamöter i kommunala nämnder med ansvar för
skolan är ett mindre bra förslag. Det bör vara upp till skolhuvudmännen att ansvara för
denna fråga då kommunalt självstyre gäller.
Konsekvenser för skolhuvudmännen
Förslagen berör samtliga skolhuvudmän, vilka kompenseras för de direkta kostnader
som uppstår i form av resor, logi, litteratur och liknande som behövs för den obligatoriska utbildningen som föreslås. Det är positivt att staten finansierar sina reformer men
förslaget har inverkan på det kommunala självstyret då utbildningen förslås vara
obligatorisk. Där förordar SKL valfrihet. Utredningens övriga förslag till utbildning är
utformade som erbjudanden till huvudmännen och har därför inte samma påverkan på
huvudmännens planering.
I enlighet med SKL:s synpunkter ovan bör delar av de medel som staten föreslås
avsättas för obligatoriska utbildningar riktas om till att möjliggöra utbildningar som
sker för fler nivåer i styrkedjan lokalt.
Översyn av delegationsordningen
Då rektorernas utmaningar, enligt utredningen, främst handlar om administrativa
uppgifter och för många arbetsuppgifter anser SKL att regeringen bör se över
delegationsordningen. Syftet är att öka möjligheten för rektor att delegera ansvar och
befogenheter så att tid frigörs för att leda och styra skolan.6 Det handlar om att öka
förutsättningarna för elevernas måluppfyllelse och resultat i skolan.
Sveriges Kommuner och Landsting

6

Skollagen 2 kap. 9 § och 10 §

5 (5)

