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Vårt uppdrag är att 
• möta alla med respekt och eftertanke

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
• samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Mandattid: 2019-01-01 till 2022-12-31 

Ledamöter 
Frida Ernflykt (M) 
Christoffer Rungberg (M) 

Ordförande Karin Blomstrand (L) 
1:e vice ordförande Pontus Reuterbratt (SD) 

Louise Skaarnes (SD) 
Maria Pasanen (SD) 
Caritha Jacobsson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Leif Karlsson (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 

2:e vice ordförande Olle Olsson (KD) 

Ersättare 
Johanna Espenkrona (M) 
Marie-Louise Klevestedt (M) 
Anna Höglind (L) 
Carolina Gedda (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Christoffer Wallin (SD) 
Jennie Olsson (S) 
Inger Orsbeck (S) 
Kim Söderblom (V) 
Johan Ljungblad (C) 
Ayman Shehadeh (MP) 

Inkallelseordning för ersättare 

För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 
C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 
KD KD, S, C, MP, V, SD, L, M 
MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 
V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 
M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 
L L, M, SD, S, C, MP, V, KD 
SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 



 

 

 
 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 
1(1) 

  

  
 

Informationspunkter  

Kl. 09:00 Rektor från Kunskapens hus informerar om avstängningsärende, BOUN 2019-8  

Information från förvaltningen  

Diskussion om fadderverksamhet och öppna möten  

Ärende Sid 

 

1.  Bokslut för sektor barn- och utbildning 
Dnr: BOUN 2019-38 

5 
 

2.  Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 
Dnr: BOUN 2019-6 

22 

3.  Ändring av sammanträdesplan 
Dnr: BOUN 2019-5 

 

4.  Informationsärenden 
 

39 

5.  Redovisning av delegationsbeslut 
 

 

6.  Redovisning av information och anmälningar enligt 5-7 kap. skollagen 
Dnr: BOUN 2019-40 till 2019-47, BOUN 2019-49 till 2019-53 

44 

   

Har ni frågor gällande bokslutet är det bra om de skickas in i förväg till  
karin.ekholm@munkedal.se 

 

 

Tid: Onsdagen den 13 februari 2019 kl. 09.00 
 

Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum 
 

Förslag till 
justeringsdatum: 

 
Måndagen den 18 februari, kl. 10:00 

 
Justeringsperson: 

 
Föregående möte: Olle Olsson (KD)  

 
Ordförande: 

 
Karin Blomstrand (L) 

 
Sekreterare: 

 
Karin Kvist Ekholm 
 
 

 

Barn- och utbildningsnämnden 



Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

2019-01-30 Dnr: BOUN 2019-38

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Anna Josefsson 

Bokslut för sektor Barn- och utbildning 2018 

Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen om bokslut 2018 för sektor
Barn och utbildning.

 Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen om att Kommunstyrelsen
begär av Kommunfullmäktige att 154 tkr av för Barn- och utbildning ej
ianspråktagna investeringsanslag för 2018 överförs till Barn- och
utbildningsnämndens investeringsanslag för 2019.

Sammanfattning 
Resultatet för Barn- och utbildning landar på ett underskott om 2,25 mnkr kr för 
2018, ett bättre resultat än tidigare prognos. Ett bidrag som söktes 2015 för lokaler, 
beviljades och betalades ut av Migrationsverket i slutet av året. En intäkt som 
verksamheten inte räknat med. Dock har sektorn under året haft kostnader av 
engångskaraktär på grund av införande av moduler i centrum därav det negativa 
resultatet.  

Utfallet för investeringar uppgår till 1 712 tkr av sektorns totala investeringsram på 
2 000 tkr. Av det återstående anslaget äskas 288 tkr med till 2019 års investeringar 
fördelat 154 tkr till Barn- och utbildningsnämnden och 134 tkr till Kultur- och 
fritidsnämnden.  

Barn- och utbildning har tagit hand om 5 av kommunfullmäktiges Inriktningsmål. 
Ett Resultatmål är i hög grad uppfyllt och 6 är delvis uppfyllda. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 
Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomiavdelningen 

Lars-Erik Hansson Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef
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Verksamhetsbeskrivning 
Sektor Barn- och utbildning bedriver verksamhet från förskoleverksamhet till vuxenutbildning. 

Det finns nio förskolor med 29 avdelningar utspridda i alla delar av kommunen. På Stale i Munkedal 
ligger Önnebacka förskola, i centrala Munkedal finns Kungshöjden, Inspiratören, Herrgården och Älgen. 
Hedekas, Dingle och Hällevadsholm har också var sin förskola. 

Sektorn har även fyra dagbarnvårdare som bedrivs i kommunal verksamhet. 

En Central elevhälsa finns inom sektorn och består av följande verksamheter; Resursteamet, 
Familjecentral, modersmålsundervisning och två olika träningsskolegrupper.  

Sektorn har fyra grundskolor åk F-6 med integrerad särskola och tillhörande fritidshem samt en 
högstadieskola skola inklusive grundsärskola. Skolorna Munkedalsskolan, Bruksskolan och Hedekas har 
åk F-6. Hällevadsholms skola och Centrumskolan i Dingle är fr.o.m. ht-18 uppdelade i åk F-3 respektive 
åk 4–6. Kungsmarkskolan har åk 7–9. 

Barn- och utbildning inrymmer även Utvecklingscentrum Munkedal där gymnasiet i form av IM-
programmet och Processtekniska Gymnasiet finns. Där bedrivs också Vuxenutbildning och 
gymnasiesärskola.  

Till sektorn hör likaså Musikskolan samt Kultur och Fritid. Musikskolan undervisar alla elever som vill 
spela något instrument. Verksamheten bedrivs på alla grundskolor i kommunen efter skoltid. I Kultur 
och Fritid ingår biblioteksverksamhet, turism, föreningsbidrag, kultur samt fritidsgårdsverksamhet. 
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Viktiga händelser 
Resursteam och Familjecentral flyttade till nya lokaler i början av året. 

För förskolorna Önnebacka och Kungshöjden tillsattes en ny förskolechef vilket medförde en förändrad 
organisation. Önnebacka har under året startat upp som testpilot för det digitala 
närvarohanteringssystemet Tieto. 

Det togs beslut om projektering av en ny förskola i centrala Munkedal och projektering av ny förskola i 
Dingle påbörjades. Personal inom förskolan tillsammans med kostenhetens hade en gemensam 
fortbildningsdag om Måltidspedagogik. Pedagogerna hade en inspirationsdag om digitalisering och en 
introduktionsdag i programmering. 

En nulägesanalys på förskolorna har genomförts gällande nyanlända barn. 

Kulturrådet beviljade 90 tkr till Skapande förskola vilket har möjliggjort teater-, drama- och 
dansaktiviteter. Erhållna statsbidrag för kvalitetshöjande aktiviteter har använts till att utveckla ICDP 
och lärgrupper för kollegialt lärande. Nya rutiner har skapts för vikarier med introduktion kopplad till 
ICDP fortbildning med handledare. Sökta statsbidrag för minskade barngrupper kunde beviljas för 
endast tre förskolor. Den lyckade renoveringen av förskolan Kungshöjden innebar att tre avdelningar 
fick husera i lokal Herrgården. Ett intensivt arbete har pågått under året gällande personalärenden. 

Kommunen upphandlade skolskjuts i egen regi och ny skolskjutsorganisation sjösattes i och med 
höstterminens start. 

Svarteborgs rektorsområde fick en ny rektor och organisationsförändring genomfördes där inför 
höstterminens start. Organisationsförändringen innebär att Hällevadsholms skola har årskurs F-3 och 
Centrumskolan i Dingle har årskurs 4-6. Under hösten har en orolig situation eskalerat på 
Hällevadsholms skola. Extra resurser har tilldelats enheten och även andra insatser har genomförts. 
Skolinspektionen beslutade att göra en riktad tillsyn på skolan. 

Projekt Hedekas skola, har pågått under året och resulterat i en fungerande organisation inom alla 
områden. 

Munkedalsskolan, Hedekas och Bruksskolan har fått nya skolgårdar. 

Förskoleklassbarnen har fått simundervisning. 

Elevenkäten på Kungsmarksskolan visade att högre andel elever trivs i skolan, upplever bättre studiero 
och färre kränkningar. Lovskolan har givit goda resultat. Parallellt med lovskolan har även 
simundervisning bedrivits för de elever som inte är simkunniga. Samarbetet med Barnkullen har varit 
lyckat. Det har gett skolan en chans att kunna kommunicera och arbeta med eleverna och deras 
familjer på ett mer utvecklande sätt än tidigare. 

Språkvalsundervisning för åk 6 startades upp på Kungsmarksskolan i och med ny timplan höstterminen 
2018. 

Utvecklingscentrum Munkedal har under året utvecklats mot det som beskrevs som möjligheter i 
samband med att kommunen köpte fastigheten. 

Mycket hög andel av dem som läste yrkesutbildningar vid Kunskapens Hus fick arbete direkt efter 
avslutningen. Skolbibliotek och tillika filialbibliotek på Kunskapens Hus färdigställdes och är i gång. 

Sommarlovsaktiviteterna har varit kvalitativt bra. Elevantalet i Musikskolan gick uppåt under hösten. 

Bidrag från kulturrådet har medfört att kulturskolan under november och december kunnat erbjuda 
gratis kurser i konst, slöjd, origami samt drama. 

Utökningen av personal på fritidsgården har resulterat i en utökning av antal besökande ungdomar. 
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Ekonomi 

Driftsredovisning 

Resultaträkning (mnkr) 

Utfall 2017 Utfall 2018

Årsbudget 
2018

Resultat 
2018

Verksamhetens intäkter 67,494 69,769 46,807 22,962 

Verksamhetens kostnader -277,318 -296,409 -271,196 -25,213

Nettokostnader -209,825 -226,640 -224,389 -2,250

Kommunbidrag 216,243 225,657 225,657 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

6,418 -0,983 1,268 -2,250

Kapitalkostnader -1,218 -1,267 -1,268 0 

Årets resultat 5,200 -2,250 0 -2,250

Sektor Barn och utbildning har för året ett negativt resultat om 2,25 mnkr. Nettokostnadsavvikelsen 
mellan åren 2017 och 2018 är 8 %. En av anledningarna är ökade volymer av barn och elever vilket 
också justerats i kommunbidraget. De externa intäkterna har ökat med 2,3 mnkr i jämförelse med 
2017. Ett oväntat bidrag från Migrationsverket avseende lokalkostnader från 2015 om 1,6 mnkr är en 
del av denna intäktsökning. Detta är också en anledning till att prognosen från oktober avviker från 
sektorns utfall.  

Kostnaderna har ökat med 18,9 mnkr jämfört med föregående år där merparten är personalkostnader. 
Orsaken är att grundskolan har många elevärenden av extraordinär karaktär. Detta har bidragit till att 
skolorna har anställt fler resurser för att skapa individuella lösningar. Verksamheten har också under 
året påbörjat och avslutat arbetet med mångåriga personalärenden som medfört ökade kostnader för 
året.  

Vidare har grundskolan, på grund av trångboddhet på Munkedalsskolan och Bruksskolan, hyrt in sju 
moduler. Hyres- och etableringskostnader för moduler som för året uppgår till ca 2,2 mnkr har varit 
obudgeterade. 

Utfall per verksamhet 

Verksamhet 2017 2018 2018 2018 

Barn och Utbildning 
Utfall 
helår 

Utfall 
helår 

Budget 
helår Avvikelse 

(mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) 

Barnomsorg 52,35 54,38 56,81 2,43 

Grundskolan 82,61 95,45 88,70 -6,75

Särskolan 12,41 10,98 12,60 1,62 

Gymnasieskola 39,26 43,73 44,14 0,41 

Vuxenutbildning 7,09 5,95 5,89 -0,06

Kultur och fritid 13,00 12,54 12,68 0,14 

Övrig verksamhet 4,33 4,88 4,83 -0,05

Totaler 211,05 227,91 225,65 2,25 
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Barnomsorg 2 430 tkr 
Barnomsorgen innefattar verksamheterna Öppen förskola, Dagbarnvårdare, Förskola samt Fritidshem 
och har ett årsresultat på 2 430 tkr. En anledning till det gynnsamma resultatet är att antalet köpta 
platser är lägre än förväntat inom pedagogisk omsorg. Fler antal inskrivna barn inom fritidshemmen 
genererar mer intäkter för föräldraavgifter. Öppen förskola har ingått i ett projekt som finansierat stora 
delar av verksamheten. Inom förskola har antalet sålda plaster till andra kommuner varit fler än 
prognostiserat. Bidrag från Migrationsverket för asylsökande barn samt schablon för nyanlända med 
uppehållstillstånd blev 1 000 tkr mer än budgeterat vilket påverkar resultatet för året markant.  

Antal barn inom Barnomsorg 2016 2017 2018 

Barnomsorg totalt 968 1008 1072 
Källa: Procapita/Hypergene snitt aprilj och okt.

Antal inskrivna barn i Barnomsorg har ökat med 64 barn i jämförelse med 2017. Verksamhet förskola 
och fritidshem i kommunal regi har ökat med 6 barn respektive 46 barn medan pedagogisk omsorg har 
minskat med 4 barn. Pedagogisk omsorg har gått från 5 till 4 dagbarnvårdare därav minskningen av 
inskrivna barn. Antal köpta platser från fristående aktörer samt andra kommuner har ökat med 16 
barn, från 44 till 60 st i jämförelse med föregående år.  

Grundskola – 6 750 tkr 
Det negativa resultatet på 6 750 tkr innefattar verksamheterna förskoleklass och grundskola. 
Verksamheten har under året påbörjat och avslutat arbetet med mångåriga personalärenden som 
medfört ökade kostnader för året. Många elevärenden av extraordinär karaktär har lett till att 
verksamheten har anställt fler resurser för att tillgodose elevernas behov. Färre elever än väntat har 
blivit inskrivna i särskolan. Resurser för dessa elever har då istället belastat grundskolan. Tanken är att 
se över fördelningen av elevpeng för integrerade särskoleelever.  

Kostnaderna för datorer överskrider budget med ca 600 tkr för grundskolan. Införandet av 1-1 datorer 
har nu gjorts i årskurserna 1, 4, 7, 8 och 9. Gamla datorer har börjat bytas ut och kostnaderna för 
administration ses över. 

Vidare har grundskolan, på grund av ökat elevantal i centrala delarna av Munkedal hyrt in 7 moduler. 
Hyres- och etableringskostnader för dessa moduler uppgår till ca 2,2 mnkr och har varit obudgeterade. 

Antal elever inom grundskolan 2016 2017 2018 

Grundskola totalt 1189 1181 1212 
Källa: Procapita/Hypergene snitt april och okt.

Antal elever har ökat med 31 st. i jämförelse med föregående år. Svarteborg har minskat med 11 
samtidigt som övriga skolor i kommunen har ökat. Brukskolan och Munkedalsskolan sticker ut med en 
elevtalsökning på 20 respektive 21 elever.  

Särskola 1 620 tkr 
Verksamheten innefattar både grundsärskola och gymnasiesärskola. Gymnasiesärskolan har valt att ha 
elever i egen regi i samarbete med gymnasieskolan och därmed nås ett bättre resursutnyttjande och 
lägre kostnader. Färre elever än väntat har blivit inskrivna i särskolan. Resurser för dessa elever har då 
istället belastat grundskolan. Tanken är att se över fördelningen av elevpeng för integrerade 
särskoleelever. Grundsärskolan har minskat med 1 300 tkr i jämförelse med 2017. 

Antal elever inom särskolan 2016 2017 2018 

Grundsärskolan 12 10 10 

Gymnasiesärskolan 15 15 16 
Källa: Procapita/Hypergene april och okt. 
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Gymnasiet 410 tkr 
Gymnasieskolan har ett bra resultat för året om 410 tkr. Ett bidrag som söktes 2015 för lokaler, 
beviljades och betalades ut av Migrationsverket i slutet av året. En intäkt som verksamheten inte 
räknat med. I övrigt inom ram.   

Antal elever inom Gymnasiet 2016 2017 2018 
Gymnasieskola totalt 420 430 441 

Källa: Procapita/Hypergene april och okt. 

Antal elever som går gymnasiet i annan kommun eller hos annan anordnare är 326 st, en ökning med 
20 elever jämfört med föregående år. Antalet elever som går i kommunens egna gymnasium är 115 st 
varav 23 st. platser säljs till annan kommun. Kommunen egna gymnasium minskade med 10 elever 
jämfört med 2017.   

Vuxenutbildning -60 tkr 
Vuxenutbildningen består av verksamheterna Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial Vuxen- och 
påbyggnadsutbildning och Svenska för invandrare (Sfi). Vuxenutbildningen visar för året ett mindre 
underskott om 60 tkr. Verksamheten har ställt iordning lokaler inför start av nya utbildningar och 
därmed haft kostnader för elinstallation, ventilation och byggmaterial. Enheten har tillsammans med 
Lysekil och Sotenäs sökt och beviljats bidrag för Yrkesvux, Lärlingsvux och Trainee inom vården samt 
Lärcentra vilket har varit fördelaktigt. 

Kultur och fritid 140 tkr 

Kultur och fritid omfattar verksamheterna Bibliotek, Kultur, Fritid, Turism, Ung Fritid och Musikskola. En 
utökning av föreningsbidrag har skett inför 2018. Dock släpar ansökningarna och administrationen över 
åren, därav enhetens överskott om 140 tkr. 

Investeringar 

Investeringsredovisning (mnkr) 

Utfall 
2018

Budget 
2018 

Avvikelse 
2018

Äskande 
till 2019 

Konst i offentlig miljö 0,061 0,100 0,039 0,039 

Inventarier Barn och 
Utbildning 

1,651 1,900 0,249 0,249 

Summa Alla projekt 1,712 2,000 0,288 0,288 

Under perioden har det investerats i först och främst möbler till personalutrymmen vid flytt till nya 
lokaler. De nya modulerna på Munkedalsskolan och Bruksskolan har försetts med klassuppsättningar. 
Utbildningen Trädgård och anläggning har startat upp och investeringar av maskiner har därför gjorts. 

Kungshöjdens förskola har under årets genomgått en ombyggnation där upprustning av gamla 
inventarier gjordes innan inflyttning. Även komplettering av inventarier för att tillgodose förskolans 
verksamhet gjordes när förskolorna Ugglan och Grävlingen slogs ihop till en gemensam enhet. 

Upprustning av skyltar på kulturhistoriska platser har gjorts samt skyltar till turistbyrån har 
införskaffats. Även ljusrampen till konstväggen i Forum är utbytt. 

Sektorn äskar över 288 tkr från 2018 till 2019 fördelat på projekten; Kultur 95 tkr, Konst i offentlig 
miljö 39 tkr, Inventarier BoU: 154 tkr 
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Kostnads- och intäktsutveckling 

Kostnadsutveckling (mnkr) 

Jan - Dec 
2016 

Jan - Dec 
2017 

Jan - Dec 
2018 

Bidrag -3,122 -3,144 -3,048

Köp av huvudverksamhet -43,131 -48,324 -50,780

Personalkostnader (enbart lönekostnader) -163,8 -184,084 -202,806

Lokal- och markhyror -3,343 -1,765 -2,998

Bränsle, energi, vatten -0,353 -0,574 -0,886

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial -5,694 -10,282 -5,084

Konsultkostnader -0,252 -0,697 -1,037

Kapitalkostnader -0,917 -1,218 -1,267

Övriga kostnader -27,989 -28,439 -29,758

Summa Kostnadsutveckling -248,6 -278,527 -297,664

Personalkostnaderna har ökat med 18,8 mnkr jämfört med föregående år. Grundskolan står för den 
mest betydande ökningen mellan åren om 11 mnkr. Verksamheten har under året påbörjat och avslutat 
arbetet med mångåriga personalärenden som medfört ökade kostnader för året. En ökning av 
specialanpassade lösningar för elever med särskilda behov har bidragit till att personalkostnaderna har 
eskalerat. Även Gymnasiets kostnader har ökat, 4 mnkr i jämförelse med föregående år. Köp av 
huvudverksamhet har ökat med 2,5 mnkr där köp av gymnasieplatser står för merparten. Höjningen av 
kostnaden för lokal- och markhyror kan härledas till införskaffandet av 3 nya moduler. 

Intäktsutveckling (mnkr) 

Jan - Dec 
2016 

Jan - Dec 
2017 

Jan - Dec 
2018 

Externa intäkter 40,183 64,437 67,038 

- Taxor och avgifter 7,774 7,943 7,824 

- Bidrag 27,205 50,881 50,541 

- Övriga intäkter 5,204 5,613 8,673 

Interna intäkter 4,455 3,057 2,731 

Kommunbidrag 207,913 216,243 225,657 

Summa intäktsutveckling 252,551 283,736 295,426 

Externa bidrag har minskat något i jämförelse med föregående år, ca 340 tkr. Sektorn ser nu att 
Migrationsverket har kommit ikapp med sina utbetalningar och har stabiliserats i jämförelse med 2016 
och 2017. Övriga intäkter i form av försäljning av barn- och elevplatser inklusive elevstöd till andra 
kommuner har ökat med 3 mnkr i förhållande till 2017. Kommunbidraget har ökat med ca 9,4 mnkr 
jämfört med 2017 vilket kan sammanfattas med lönerevisionen och resurstilldelning för volymökningar 
av barn- och elevantal. 
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Måluppfyllelse 

1.1 Resultatmål BoU: Alla ska ingå i ett meningsskapande sammanhang som gäller trygghet 
och hälsa på lika villkor. 

Status: Delvis uppfyllt 
Kommentar:  
Centrala elevhälsan Under perioden har Elevhälsans personal arbetat med fokus att öka det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet på skolorna. Detta har inneburit fortbildning samt en inventering av arbetet på skolorna som idag 
är förebyggande och hälsofrämjande. Inventeringen visar på många goda exempel men det finns fortfarande en del 
arbete kvar innan elevhälsan främst arbetar förebyggande och hälsofrämjande enligt författningens krav. 

Förskola Förskolorna ser i föräldraenkäterna, som genomfördes i våras, att föräldrarna känner oro över 
personalomsättningen men samtidigt har samtliga föräldrar svarat positivt på frågan hur föräldrarna upplever att barnet 
trivs. Överlag visar barnintervjuerna att barnen känner sig trygga och glada och slutsatsen är att de gärna vill gå till 
förskolan. Varje avdelning arbetar med plan mot kränkande behandling där de undersöker risker, analyserar, genomför 
åtgärder, följer upp och utvärderar. Planen finns nu i Unikum och man kan där arbeta i verktyget Reflektion/analys. 
Arbetet blir på så sätt mer levande och förankrat. 

All personal arbetar med att utveckla barnens språkliga förmågor och sociala samspel för att motverka konflikter mellan 
barnen. Personalen har haft tre handledningstillfällen under hösten med fokus på värdegrund och kommunikation för att 
förbättra den psykosociala arbetsmiljön. 

Hälsa är också en del i arbetet kring måltidspedagogik och samarbetet mellan kostenheten och pedagoger har fördjupats. 

Grundskola Utifrån svaren på vårens enkäter kan man se att både elever, föräldrar och personal upplever att 
grundskolorna i kommunen har en trygg och säker verksamhet i stor utsträckning. Arbetsron på lektionerna är dock ett 
område som det kontinuerligt arbetas vidare med. För de barn som har fritidsomsorg kan man via elevsvaren se att det 
under fritidstid finns barn som känner oro för äldre kamrater. 

Från och med hösten 2018 är en omorganisation gjord med stadieindelade skolor i Svarteborg. I Hällevadsholm går 
årskurs F-3 och på Centrumskolan går årskurs 4-6. 

Arbetet med värdegrund och likabehandling/trygghet är prioriterat arbete under hösten på alla enheter. 

Högstadieskolan har en fungerande elevhälsa med EHT-träffar varje vecka och det förebyggande arbetet står alltid med 
på agendan. Skolsköterskan har hälsosamtal med alla elever i åk 8 och rapporterar till EHT från dessa individuella 
intervjuer med eleverna. Täta uppföljningsmöten sker med elever och dess vårdnadshavare om elevers skolfrånvaro är 
hög. Fortsatt arbete med ELOF-planen är prioriterat och att ha ett fortsatt bra samarbete med IFO. Kuratorn på 
Kungsmarksskolan har arbetat med tjej- och killgrupper i syfte att skapa trygghet på skolan. 

Gymnasie- och Vuxenutbildning Vid egen mätning på Kunskapens Hus 2018 trivdes 83% av eleverna mycket bra eller 
bra. Lägger man till dem som trivs ganska bra också så blir det totalt 100%. Positivt att det är så många som känner 
trivsel på skolan. ELOF-planen har börjat användas även på gymnasienivå. 

Anmälan om kränkande behandling finns nu i det digitala verktyget KB Process (Draftit) för förskola till vuxenutbildning. 
Detta för att göra arbetet mer rättssäkert, levande och systematiskt. 

Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Skolinspektionens/egen mätning (%) 91 % 92 % 

Egen mätning i mars 2018 visade att 91% av eleverna trivdes bra eller mycket bra i grundskolans lägre åldrar. I 
högstadiet var det 87% som trivdes i skolan. Lägger man ihop högstadieskolan med skolorna i de lägre åldrarna blir det 
91,5% som känner sig trygga i skolan. Vårdnadshavarna har liknande uppfattning. Fritidsbarnen kan känna lite oro inför 
de äldre barnen. Svarteborgs rektorsområde har inte genomfört enkäterna på grund av omorganisation och 
personalombyten. 
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2.1 Resultatmål alla: Hållbar livsstil. 

Status: Delvis uppfyllt  
Kommentar: Kommunen har satsat på hälsoarbetet och hälsoinspiratörerna på förskolor och skolor lyfter fram 
föreläsningar och träningsmöjligheter för sina kollegor. Förskolorna och skolorna arbetar för att vara en del i miljöarbetet. 
Många avdelningar och klasser är delaktiga på Håll Sverige Rents aktivitet Skräpplockardagarna. Avdelningar och klasser 
har även deltagit i Kartongmatchen och Batterijakten. Centrumskolan vann förstapris i Batterijakten och vann en stor 
summa pengar. Barnen upplever det som positivt att få vara delaktiga i miljöarbetet. 

Förskolorna har en miljöplan utifrån arbetet kring att skapa en giftfri förskola. Endast miljömärkta leksaker och möbler 
köps in. All gammal elektronik har rensats bort. Förskolorna tar inte emot gamla leksaker då materialet inte kan säkras. 
Vid inköp tänker förskolorna på att undvika plast, tänka hållbart och även att samarbeta över avdelningarna med det 
material som köps in. 

Personalen källsorterar tillsammans med barnen och källsorteringen står väl synligt i den gemensamma matsalen. 

Flera avdelningar har arbetat med Måltidspedagogik, där det förekommer samtal om en hållbar livsstil. Förskolorna har en 
god kosthållning med varierad kost och mycket grönt. Det serveras också vegetarisk mat vissa dagar. Varje skola har 
också en hälsoinspiratör. 

Två enheter är certifierade enligt Grön Flagg men för övrigt arbetas det inte med att fler enheter ska bli certifierade. Det 
pågår ett aktivt miljöarbete på andra sätt inom samtliga enheter. 

 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Enheter på förskolor och skolor ska påbörja certifiering utifrån "grön flagg" 0 4 

 
 
3.1 Resultatmål BoU: Inom förskolan ska alla barn få språkförberedande stimulans. 

Status: Delvis uppfyllt  
Kommentar: Förskolorna har fokuserat sitt arbete på språkutveckling utifrån Språkplanen då de sett ett behov i 
barngruppen att arbeta språkförberedande inför förskoleklass. Dessa barn har nu testats och resultaten visar att antalet 
barn som klarar Stanine-testet har ökat tack vare det medvetna språkarbetet. Samverkansdagen från F-3 gav alla en bild 
av hur läget ser ut utifrån Stanine och gav ett kollegialt lärande utifrån tankar om förbättringsåtgärder såsom att utveckla 
arbetet kring bokstäver. 

Man kan i resultaten utläsa att flera barn hade en bra fonologisk medvetenhet redan vid det första testet som 
genomfördes i september. Efter andra testet i december, då de som hade ett lågt värde testades om, hade de flesta höjt 
sig. En andel av de barn som fortfarande låg under Stanine-värdet efter andra testomgången är andraspråkselever med 
annat modersmål än svenska. Utifrån resultaten kan man också utläsa att ett högt resultat är kopplat till 
förskollärartätheten och ett lägre vid hög personalomsättning. 

Kommunens Språkplan revideras varje år. Syftet med språkplanen är att ge alla barn i Munkedals kommun en likvärdig 
grund för att utveckla sitt språk och sin kommunikation. Språkombud finns på varje avdelning och de deltar på två 
språkombudsträffar per termin med logoped och specialpedagog och utvecklar språkarbetet och detta har lett till en 
likvärdighet i kommunen vilket var syftet. Under hösten har två pedagoger som läst till Läs-, skriv- och språkutvecklare 
via högskolan varit delaktiga i planeringen av träffarna. Dessa två pedagoger har även gjort en enkät om vårt 
kartläggningsmaterial TRAS för att följa upp hur vi använder materialet och sedan utvärdera materialet. Språklust 
används på alla förskolorna och flera av avdelningarna har haft kvalitetsarbete som fokuserat på språket, bland annat har 
det arbetats mycket med flerspråkighet. 

Förskolorna har en gemensam fortbildningsplan. På en av fortbildningsdagarna erbjöd Resursteamet i kommunen en 
föreläsning om TAKK som ett led i att öka användandet av tecken som stöd på förskolorna. 

Barnhälsomöten genomförs en gång per termin. På dessa träffar deltar en personal från varje avdelning och de träffar 
logoped och specialpedagog. Ett tema för mötet presenteras av logoped och specialpedagog, men personalen har 
möjlighet att lyfta egna frågor från verksamheten. 

Det har tidigare varit svårt att rekrytera förskollärare, vilket påverkar kvalitén i vår verksamhet. Vikarierna är ofta 
obehöriga. Ett arbete pågår med att införa en vikarieintroduktion för att ge vikarierna fortbildning i bemötande och 
förhållningssätt. Men arbetet med fria arbetskläder, fria pedagogiska måltider och vårt fortbildningsutbud har resulterat i 
att förskollärare i högre grad söker sig till kommunen. 

Vi har tagit emot barnskötarpraktikanter och VFU elever på många avdelningar för att skapa ett intresse av att arbeta hos 
oss. 
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Vi har skapat en vikarieintroduktion i samarbete med några pedagoger som läst ICDP nivå 2 för att öka kvalitén i 
bemötande och förhållningssätt hos de unga och outbildade vikarier som kommer in i verksamheten. 

Arbetet kring läroplanen i lärgrupper fortsätter på förskolan, vilket kommer att leda till större kunskap kring förskolans 
uppdrag även för de som inte är förskollärare och kommer också med stor sannolikhet skapa bättre förståelse för 
språkplan och andra planer kopplade till uppdraget. 

 

 
Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Andel barn som uppnår minst fyra i Stanine test i förskoleklass. (%). 89 % 95 % 

 
Resultat visar på att 89% ligger över 4 på skalan vilket är ökning från föregående år med 24%. 

I Hedekas låg 100% över 4 på skalan vid testet. På Bruksskolan var det 88% som hade ett värde på 4 eller över. I 
Svarteborg var det 77% av de testade barnen som låg på 4 eller över. Munkedalsskolan hade ett värde som låg på 90% 
över godkänt och vid test i december låg värdet på 98,5%. 
 
 
3.2 Resultatmål BoU: Vuxenutbildningen ska erbjuda kommuninvånarna utbildningar som 
matchar det lokala näringslivet och arbetsmarknadsbehovet. 

Status: I hög grad uppfyllt  
Kommentar: Under höstterminen startar vuxenutbildningen åtta yrkesutbildningar mot sju under vårterminen. 

De senaste åren har Munkedals kommun tagit emot ett stort antal nyanlända. Kunskapens Hus har lagt ner mycket tid 
och resurser på att starta ett antal nya yrkesutbildningar. Detta har gjorts i samarbete med Arbetsförmedlingen, 
Fyrbodals kompetensplattform samt direktkontakter med det lokala näringslivet. På detta sätt säkerhetsställs att det finns 
möjlighet till anställning efter avslutad utbildning. 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Antal erbjudna fler platser på Vuxenutbildningens program (större än) 20 >2017 

 
Kunskapens Hus har fler än 100 vuxenstuderanden och har 20 fler platser i år jämfört med föregående år. 

 
 
7.1 Resultatmål BoU: Skapa mötesplatser för alla kommuninvånare i samtliga delar av 
kommunen i form av allaktivitetshus. 
Status: Delvis uppfyllt  
Kommentar: Under första halvåret 2018 har en fritidsledare varit anställd inom Ung Fritid med fokus på aktiviteter i 
Dingle. Fritidsledaren har samarbetet med Samhällsföreningens mötesplats "Grottan" och Kunskapens Hus i Dingle. Ett 
flertal aktiviteter har genomförts med en bra uppslutning. Inför framtiden har Kultur och Fritid sökt medel från 
Länsstyrelsen för fortsatt arbete med samma upplägg. Ett flertal dialogmöten med kommunens olika föreningar har 
genomförts. Vi har inte nått målet att samla alla aktiviteter i ett och samma hus.  Däremot har en mängd aktiviteter 
erbjudits på flera ställen runt om i kommunen som t ex kulturskolan, fritidsgården, biblioteken, Forum och alla 
föreningars engagemang. 
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 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Mäta antalet uthyrda timmar i Örekilsgården. 126 200 

Kommentar:  
Två föreningar har haft regelbunden verksamhet i Örekilsgården. Dessutom har några privatpersoner 
hyrt lokalen för barnkalas. 

Antal utvecklingsmöten med föreningslivet. 3 2 

Kommentar:  
Dialogmöten har genomförts med ungdoms- och idrottsföreningar samt "övriga föreningar" i 
kommunen. Dessa kommer att fortsätta under 2019. 

Skapa ett Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar) 0 1 

Kommentar:  
Arbetet med allaktivitetshus står tillbaka på grund av fokusering på idrottshall. 

 
 
 
7.2 Resultatmål BoU: Visa på Munkedals unika möjligheter och läge. 

Status: Delvis uppfyllt  
Kommentar: Inför sommaren 2018 gav kommunen ut besöksmagasinet "Grejen med Munkedal". Målet var att stimulera 
invånare till att upptäcka sin hembygd samt informera besökare utifrån. Magasinet har fått mycket stor uppmärksamhet 
och uppskattats av i stort sett alla. Under hösten har "Grejen med Munkedal" utökats så att det även finns information på 
kommunens hemsida och på Facebook. 

Turistinformationen är flyttad från Rasta i Håby till Medborgarcentrum i Forum. Första turistsäsongen är avslutad och det 
har varit positivt. Arbetet fortsätter med fokus på skyltning som tydligt informerar var Turistinformationen i kommunen är 
placerad. Fyra InfoPoints är också på plats i Hedekas, Hällevadsholm, Håby och centrala Munkedal. 

Genom deltagande i projektet "Stärkt lokal attraktionskraft" har enheten förvärvat ny kunskap kring medborgardialog. 
Marknadsföringsgruppen arbetar med att genom Besöksnäring och Turism ta fram material i byggandet av varumärke 
utifrån att Munkedal är en "Friluftskommun/Out-door area". Arbetet har lett till en reklamfri Turisttidning samt en 
turistkarta. 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Mäta besökande till kulturella platser genom att placera QR-koder på dessa 
och koppla till Platser berättar 

0 
200 

Kommentar: 
Ambitionen är att under 2019 lära in hur mätning genomförs via YouTube-kanalen som QR-koderna är 
kopplade till 

Förstärka kulturens information på kommunens hemsida. Mäts via uttagen 
sidstatistik 

867 300 

Kommentar:  
Tidigare mätningar har ej gjorts. Mål för 2018 är beräknad från en önskad besöksfrekvens. Målet 
uppnått med råge. 
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8.1 Resultatmål BoU: Alla elever ska efter gymnasiet vara anställningsbara. 

Status: Delvis uppfyllt  
Kommentar: Trots att trenden för betygen där alla ska ha minst godkänt i alla kurser i årskurs 9 visar på sämre siffror 
än förra året kan man ändå se att andelen som kommer in på gymnasiet har ökat från 68,9% till 76,07%. Kunskaperna i 
svenska och matematik har ökat för årskurs 6. Mycket tid har satsats på att följa Språkplanen både på förskolan och i 
skolan. Detta kan man se i Stanine-testerna som görs i förskoleklass, de nationella proven för årskurs 3 och betygen för 
årskurs 6. 

Familjecentralen kommer att erbjuda stöd till föräldrar som har barn i skolåldern, detta sker i samarbete med personal 
från socialtjänsten. Det har gjorts en kartläggning av kommunens föräldrastöd som visat på brister i stöd till föräldrar 
vars barn är äldre än 6 år. Tillsammans med BVC ombesörjer Familjecentralen att alla föräldrar får en bok om 
föräldraskap i samband med 5-årskontrollen. 

De gymnasieskolor som Munkedal har i egen regi är Processtekniska Gymnasiet och IM-programmet. Efter avslutat 
gymnasieprogram på process är i stort sätt 100% anställningsbara. På IM-programmet är det en stor del nyanlända som 
kan behöva ytterligare utbildningstid. 

 

 

 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Minska antalet ungdomar som är inskrivna inom kommunens 
aktivitetsansvar 

8 80 

Kommentar:  
Alla IM-elever är inskrivna under kommunens aktivitetsansvar. Om vi bortser från de som går på IM-
programmet är det endast ett fåtal elever som är inskrivna i aktivitetsansvaret. Under 2018 har Dua-
arbetet utvecklats. Representanter från Arbetsförmedlingen, socialtjänst, AME och Kunskapens Hus 
träffas regelbundet för att kartlägga och erbjuda relevanta åtgärder för nämnd ungdomsgrupp. 

Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 6 (%) 59,80 % 70.00 % 

Kommentar: 
Enligt Hypergene är vi ganska långt ifrån målet på 70% vad gäller att alla i årskurs 6 ska ha godkänt i 
alla ämnen. Trenden är nedåtgående då vi de två tidigare åren har legat runt 63%. Glädjande är dock 
att andel elever som uppnått E i matematik är 90,2% och i svenska 91,8%, vilket är en uppåtgående 
trend 

Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 9 54,7 % 80.00 % 

Kommentar:  
Enligt Hypergene har vi en lägre andel elever än förra året som har godkänt i alla ämnen. Däremot 
har andelen elever som har gymnasiebehörighet ökat från förra årets 68,9% till 76% i år. 

Alla elever ska ha gymnasieexamen efter fyra år 70,00% 75.00 % 

Kommentar:  
De gymnasieskolor som Munkedal har i egen regi är Processtekniska Gymnasiet och IM- programmet. 
Efter avslutat gymnasieprogram på Processtekniska är i stort sätt 100% anställningsbara. På IM- 
programmet är det en stor del nyanlända som kan behöva ytterligare utbildningstid. Under 2018 har 
Munkedals IM- program utökat och utvecklat IM-yrkes, vilket innebär att fler elever kan bli 
anställningsbara. 
På IM-programmet är det en stor del nyanlända som kan behöva ytterligare utbildningstid. När det 
gäller yrkesvux-utbildningar så hade cirka 85% någon form av anställning i samband med avslutad 
utbildning. En av de viktigaste förutsättningarna för ett gott studieresultat är elevernas närvaro. Detta 
har det arbetats aktivt med och det har även utarbetats en handlingsplan som ett komplement till 
Elof-planen. 
Munkedal ligger något under riksgenomsnittet för elever med gymnasieexamen efter fyra år. 
Riksutfallet är 71,5%. Tyvärr är det en nedåtgående trend då vi förra året hade 73% med 
gymnasieexamen efter fyra år. 
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Framtid 
 
Sektorns framtida utmaningar är att: 

-verkställa ny förvaltningsorganisation samt arbeta ihop förvaltningen med ny politisk organisation och 
påbörja arbetet med ny målprocess. 

-behålla behöriga lärare inom förskola och skola samt kunna rekrytera när vakanser uppstår. Även 
rekrytera legitimerade fritidspedagoger då detta blir ett krav 2019. 

-höja resultaten, kvaliteten och likvärdigheten för alla barn i kommunen utifrån tilldelade resurser 

-höja den digitala kompetensen och förtäta med digitala verktyg 

-de insatser för nyanländas lärande som gjorts också består och gör skillnad framåt. 

- kompetensen bibehålls samt utvecklas 

-få till ett genomgripande systematiskt arbete på alla nivåer inom samtliga verksamhetsformer. 

-ombyggnationer, tillbyggnader och nybyggnader av skolor och förskolor blir anpassade till behov och 
volym 

-fortsatt utveckla samverkan med socialtjänst och andra aktörer som BVC, polis med flera i syfte att 
arbeta preventivt och få till tidiga insatser 

-vidare utveckla Utvecklingscentrum Munkedal. 

-medverka till inkludering/integration 

-arbetet med att minska sjukfrånvaron på de enheter som har höga sjuktal 

-budget i balans 

-skapa yrkesutbildningar som matchar arbetsmarknaden 

-komma tillrätta med den segregation som uppstått på en del förskolor 

- implementera den reviderade läroplanen inom förskolan som kommer träda i kraft från juli 2019. 

- under våren arbeta fram ytterligare förslag till riktlinjer för föreningsbidragen. 

-utveckla samarbetet mellan skolbibliotek, kulturskolan och skolan. 
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Övrig uppföljning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljö 
APT, LOKSAM, skyddsronder och brandöversyn har genomförts på enheterna enligt upprättat årshjul. 

Personalen på fritids har framfört att de önskar kunna medverka på APT fullt ut vilket medfört att APT 
planeras att förläggas kvällstid alternativt att vikarier sätts in. APT har en stående arbetsmiljöpunkt på 
dagordningen. Flera enheter har utvecklat upplägget och innehållet på APT i syfte att skapa delaktighet 
och engagemang. HLR- och brandutbildning genomförs för personalen var tredje år. Några 
uppföljningsinsatser gjordes under året på grund av eftersläpning. Nästa tillfälle blir 2020. Tillbuden på 
träningsskolan har minskat efter anpassningar av lärmiljön. 75% av inrapporterade tillbud och 
skadeanmälningar gällande personal handlar om hot och våld på grund av elevers frustration. 
Träningsskolan toppar statistiken. Förskolorna står för flest Inrapporterade skadeanmälningar gällande 
barn och då handlar det mestadels om slag, fall och stötskador. Önnebacka har flest inrapporterade 
anmälningar därefter kommer skolor F-6. 

Miljö och hälsa genomförde inspektioner som visade på brister främst gällande lokaler. Den 
psykosociala enkäten som genomfördes i höstas har presenterats och hanterats på APT. Utifrån 
medarbetarsamtal har det visat sig att på förskolorna i centrum och söder är det vikarieanskaffning och 
inskolningar som är stressande moment. Brandbilen en avdelning i Dingle vilken har undermåliga 
lokaler. Hög trappa för att komma upp till andra våningen där avdelningen ligger. Rummen är i fil, 
vilket gör att det inte går att stänga mellan rummen. Utemiljön är en parkeringsplats, och inte 
inhägnad. Arbetsplatsen är svårarbetad och ineffektiv. 

Nya miljöer på skolgårdarna har upprättats på Munkedalsskolan, Bruksskolan och Hedekas skola. 
Moduler sattes upp vid Munkedalsskolan och Bruksskolan inför skolstarten. Personalen på Önnebacka 
förskola har fått handledning under temat värdegrund och kommunikation som ett led i att förbättra 
den psykosociala arbetsmiljön. SAM föreläsning och träningspass är planerat att genomföras på flera 
enheter. Utbildning i Våld och hot för all personal inom BoU ska planeras inför 2019. Kunskapens Hus 
genomförde den i början av höstterminen. 

APT, LOKSAM, skyddsronder och brandöversyn har genomförts på enheterna enligt upprättat årshjul. 

Personalen på fritids har framfört att de önskar kunna medverka på APT fullt ut vilket medfört att APT 
planeras att förläggas kvällstid alternativt att vikarier sätts in. APT har en stående arbetsmiljöpunkt på 
dagordningen. Flera enheter har utvecklat upplägget och innehållet på APT i syfte att skapa delaktighet 
och engagemang. HLR- och brandutbildning genomförs för personalen var tredje år. Några 
uppföljningsinsatser gjordes under året på grund av eftersläpning. Nästa tillfälle blir 2020. Tillbuden på 
träningsskolan har minskat efter anpassningar av lärmiljön. 75% av inrapporterade tillbud och 
skadeanmälningar gällande personal handlar om hot och våld på grund av elevers frustration. 
Träningsskolan toppar statistiken. Förskolorna står för flest Inrapporterade skadeanmälningar gällande 
barn och då handlar det mestadels om slag, fall och stötskador. Önnebacka har flest inrapporterade 
anmälningar därefter kommer skolor F-6. 

Miljö och hälsa genomförde inspektioner som visade på brister främst gällande lokaler. Den 
psykosociala enkäten som genomfördes i höstas har presenterats och hanterats på APT. Utifrån 
medarbetarsamtal har det visat sig att på förskolorna i centrum och söder är det vikarieanskaffning och 
inskolningar som är stressande moment. Brandbilen en avdelning i Dingle vilken har undermåliga 
lokaler. Hög trappa för att komma upp till andra våningen där avdelningen ligger. Rummen är i fil, 
vilket gör att det inte går att stänga mellan rummen. Utemiljön är en parkeringsplats, och inte 
inhägnad. Arbetsplatsen är svårarbetad och ineffektiv. 

Nya miljöer på skolgårdarna har upprättats på Munkedalsskolan, Bruksskolan och Hedekas skola. 
Moduler sattes upp vid Munkedalsskolan och Bruksskolan inför skolstarten. Personalen på Önnebacka 
förskola har fått handledning under temat värdegrund och kommunikation som ett led i att förbättra 
den psykosociala arbetsmiljön. SAM föreläsning och träningspass är planerat att genomföras på flera 
enheter. Utbildning i Våld och hot för all personal inom BoU ska planeras inför 2019. Kunskapens Hus 
genomförde den i början av höstterminen. 
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Ohälsa 
Nyckeltal ohälsa 

 Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%) 

6,61 % 5,34 % 
 

Trots en ovanligt influensaintensiv period under årets första månader har ändå ohälsotalet minskat för 
sektorn i sin helhet. Cheferna tillsammans med HR har under året arbetat kraftfullt med mångåriga 
ärenden med målbilden att kunna avsluta dessa. Företagshälsovården har också varit inkopplad för att 
stödja samt genomföra arbetsförmågebedömningar. Insatserna under året har visat resultat genom att 
ohälsotalen minskat markant. Förskolor norr har låg sjukfrånvaro i jämförelse med övriga förskolor i 
kommunen. Området har en hög andel behöriga förskollärare samt en högre grundbemanning än 
övriga enheter. Sjukfrånvaron är högre i de arbetsgrupper som arbetar med barn och elever i de lägre 
åldrarna. Det är mycket hög andel kvinnliga medarbetare i dessa arbetsgrupper. Det florerar mer 
sjukdomar bland barnen i de lägre åldrarna. 

 
Jämställdhet 
Kungsmarksskolan och Kunskapens Hus har en jämlik fördelning mellan män och kvinnor vilket verkar 
vara en fördel i rekryteringssammanhang. Jämställdhet är alltid aktuellt att utveckla inom förskolan. 
Förskolorna arbetar utifrån Jämställdhetsplanen för förskolorna. Det handlar om att ge barnen 
möjligheter, utan begränsningar utifrån stereotypa könsmönster genom att vidga rollerna för barnen, 
inte se flickor och pojkar som varandras motsatser. Förskolepersonal ska särskilt uppmärksamma 
situationer och tillfällen när det faktiskt är jämställt för att arbeta oftare med framgångsrika situationer. 
Manliga förebilder är något som eftersträvas inom förskolan, under året har det varit 7 manliga 
vikarier. Inom grundskolorna F-6 är fördelningen ca 20% män och 80%kvinnor men ändå en god 
fördelning åldersmässigt. Centrala resursen har hög andel kvinnor och ytterst få manliga sökande på 
tjänster. 

 

Medarbetare/personalstruktur 
Åldersstrukturen är blandad på de flesta enheterna vilket är en styrka. Det blir bättre dynamik i 
arbetslagen. De med lång erfarenhet tillsammans med nyutbildad personal är bra förutsättningar för 
utveckling av verksamheterna. Enheter med hög åldersstruktur blir mer sårbara om många går i 
pension ungefär samtidigt. Positivt med ett normalt flöde av avgångar och tillsättningar. På Kunskapens 
hus har de anställts en del pensionärer vilket på sikt inte är en hållbar lösning men har kortsiktigt varit 
en fantastisk tillgång. Vid omställningar p.g.a. vikande elevunderlag kan det vara positivt med 
visstidsanställda pensionärer. Antal årsarbetare har ökat med 46 under året. 
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Intern kontroll 

ELOF-PLANEN 

Enligt resursteamets analyser fungerar arbetet enligt Elofplanen i varierad grad på de olika enheterna. 
En enhet har exempelvis ännu inte påbörjat frånvarohanteringen elektroniskt. Målet bör därför kvarstå. 
Planen är under revidering i början av 2019. För F-6 är en vinst i att uppmärksamma föräldrar tidigt när 
elever har 20 % frånvaro. Frånvaron minskar omedelbart drastiskt. På högstadiet har 70 elever över 20 
% frånvaro trots åtgärder enligt planen. Arbetet med att öka skolnärvaron behöver därför utvecklas 
vidare. 

SAMVERKAN SKOLA SOCIALTJÄNST 

Samverkan med socialtjänsten har upplevts positivt av såväl resursteamet som träningsskolans 
personal. En samverkansträff mellan rektorer, elevhälsa och socialtjänst har genomförts och resulterat i 
en samverkansinsats på familjecentralen. Samarbetet har förbättrats och har varit ett stort stöd i vid 
krishantering. Medverkan på APT på hösten uteblev på en av förskolorna men planeras för våren 2019. 
I övrigt fungerar det enligt den lagda planen. 

REKRYTERA BEHÖRIG PERSONAL 

Resursteamet har behörig personal på alla tjänster. Inom träningsskolan har det varit svårt att 
rekrytera behörig personal men det finns en behörig lärare i varje grupp. Inom skolan är 91 % behöriga 
i de ämnen de undervisar i. Det finns 20 % legitimerade fritidspedagoger. Övergripande insatser görs 
på kommunnivå för att rekrytera behörig personal med bl.a. arbetskläder och fria pedagogiska måltider 
inom förskolan. Lokalt pågår ett arbete kring arbetsmiljö för att skapa en attraktiv arbetsplats. Ser 
större möjligheter att rekrytera behörig personal till enheter om det kan tillskapas ändamålsenliga 
lokaler. Visst intresse har visat sig från personal i närliggande kommuner utifrån perspektiv som kläder, 
måltider, fortbildning och mindre barngrupper. Under hösten har det varit svårt att rekrytera behörig 
personal i Hedekas. Två vakanta tjänster har inte kunnat tillsättas. En av anledningarna tros vara att 
det är svårt att rekrytera behöriga lärare under pågående läsår. Ett försök att lösa situationen är att 
rekrytera annan typ av personal som på annat sätt kan stötta upp i verksamheten. Rekrytering av 
behöriga lärare är inget problem i dagsläget på Kungsmarksskolan. Det har varit svårt att få behöriga 
lärare till processutbildningarna. Speciellt i ämnen matematik och teknik samt specifika processkurser 
En av anledningarna är löneläget samt konkurrens mellan kommuner. Det är svårt att leva upp till 
branschens behov. Att rekrytera behöriga förskollärare har inte varit några problem för området i 
Svarteborg. 
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  2019-01-28 Dnr: BOUN 2019–6

     

 Barn och utbildningsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Karin Kvist Ekholm 
Nämndsekreterare 
Administrativa enheten 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning, 2019-01-15 § 3, efter revidering om att barn- och 
utbildningsnämndens presidium ska pröva åtgärder och beslut om avstängningstid i 
de frivilliga skolformerna. 

Sammanfattning 
En revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning krävs för en 
säkrare och snabbare behandling av känsliga ärenden. Revidering gäller 
avstängningsärenden. Enligt 5 kap. 17–20 §§ fastställs att rektor får besluta att 
omedelbar avstängning får gälla till dess att huvudman har gjort en prövning. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga konsekvenser 
 

     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningschef barn- och utbildning 

Liselott Sörensen-Ringi 
 
 
 

 
Förvaltningschef  
Barn- och utbildningsförvaltningen  
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Barn-och utbildningsnämnden – ansvarsområden från 1 januari 2019 - Reglemente 

Utdrag ur Barn- och utbildningsnämndens reglemente gällande från 1 januari 2019 
 
Förskole- och fritidsverksamhet 
Grund-, sär- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning inkl. svenska för invandrare 
Elevhälsovård 
Tillsynsansvar för friförskola 
Dagbarnvårdare 
Skolskjutsverksamhet 
Huvudmannaskap för förskola och skola 
Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten. 
 
 
Se reglementet i sin helhet för vidare information 
 
 

Barn- och utbildningsförvaltningsorganisation 

 

 

 

 

  

BARN OCH 
UTBILDNINGSNÄMDEN

Förvaltningschef

Avdelningschef  
Förskola

Förskolechef
Barnomsorgssekr.

Förskolesekr.
Familjecentral
Tillsynsenhet

Avdelningschef Skola

Rektorer f-vux
Skolsjuktshandl.

Utvecklingschef

Elevhälsochef
Centrala elevhälsan
Kvalitetsutv.
IT-pedagog
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Kapitel 1. Övergripande delegation 
 

Tryckfrihetsförordningen, TF 
Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 

Förvaltningslagen, FL 
Dataskyddsförordningen GDPR (2016-679) 

 
1.1 
 

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 
allmän handling till enskild eller annan myndighet 
samt uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild, inom barn- och 
utbildningsförvaltningen 

TF 2 kap 14 
§,  
OSL 6 kap 2 
och 3 §§ och 
10 kap 14 § 
 

Förvaltningschef/ 
Skolchef 
 
 

1.2 
 
 

Besluta om ledamot och ersättares deltagande i 
utbildning, kurser, seminarium och liknande 
 
a) besluta om ordförandens deltagande i utbildning, 
kurser seminarium och liknande 
 

 
 

Barn och 
utbildningsnämndens 
Ordförande 
 
a) Barn och 
utbildningsnämndens 
1:e vice ordförande   
 

1.4 
 

Avge yttrande med anledning av besvär 
(överklagan) över delegats beslut inom barn- och 
utbildningsförvaltningen 
 
 

 Förvaltningschef/ 
Skolchef 

1.5 
 

Avge yttrande på barn-och utbildningsnämndens 
vägnar med undantag för kommunens mål och 
riktlinjer inom Barn- och utbildningsförvaltning 
 

 
 

Förvaltningschef/ 
Skolchef 
  
 

1.6 Vid förfall för delegat beslutar närmsta chef 
 

  

1.7 Avge yttrande av politisk men inte principiell natur  Barn- och 
utbildningsnämndens 
presidium  
 

Skollagen, SL 
 

1.8 Årlig plan mot kränkande behandling inom 
respektive verksamhet 
 

6 kap 8 § SL Förskolechef, 
Rektor 

1.9 Utredning och vidtagande av åtgärder vid anmälan 
om kränkande behandling inom respektive 
verksamhet 
 
a) Redovisning av dokumentation och åtgärder 
gällande anmälan om kränkande behandling 

6 kap 10 § 
SL 

Förskolechef, 
Rektor 
 
a) Barn-och 
utbildningsnämndens 
presidium 
 

1.10 Avstängning i de frivilliga skolformerna: 
 
Prövning av åtgärder och beslut om avstängningstid 
 

5 kap 17-20 
§§ SL 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
presidium 

1.11 Besluta om läsårstider för förskola, grundskola, 
särskola och gymnasieskola 
 

 Förvaltningschef/ 
Skolchef 

Lex Maria 
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1.12 
 

Utreda och rapportera anmälan av vårdskador inom 
skolhälsovården 

Lex Maria 
3 kap. 5 § 
PSL 
 

Skolsköterska 

Förvaltningslagen, FL (2017:900) 
 

1.13 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 
avvisning av överklagande som kommit in för sent 
 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen) 
 

45 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
 

1.14 
 

Beslut huruvida omprövning skall ske 
 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen) 

37 § och 38 
§  
46 § 2 st 
FL 
 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

1.15 
 

Omprövning av beslut i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattas av delegat 
 
 

37 § och 38 
§  
46 § 2 st 
FL 
 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

Kommunallagen, KL (2017:725) 
 

1.16 Besluta i ärenden som nödvändigtvis måste avgöras 
och inte kan vänta till nästa sammanträde 
 
 

6 kap 39 § 
KL 
 

Barn och 
utbildningsnämndens 
ordförande 

Dataskyddsförordningen GDPR (2016-679) 
 

1.17 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) 
med personuppgiftsbiträden som hanterar 
personuppgifter för nämndens räkning 
 

Dataskydds-
förordningen 
(GDPR) 
2016/679 

Förvaltningschef/ 
Skolchef 

Skolplikt och rätt till utbildning 
 

1.18 Mottagande i grundsärskolan samt beslut om att ett 
barn inte längre ska vara elev i grundsärskolan 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolverkets 
överklagandenämnd) 
 

7 kap 5 § SL Mottagningsansvarig 
rektor 

1.19 Mottagande i grundskolan eller i grundsärskolan på 
försök 
 

7 kap 8 § SL Rektor för 
grundsärskolan 

1.20 Utbildning i grundskolan eller i grundsärskolan för 
integrerade elever 
 

7 kap 9 § SL Rektor för 
grundsärskolan 

1.21 Beslut om uppskjuten skolplikt 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolverkets 
överklagandenämnd) 
 

7 kap 10 § 
SL 

Rektor 

1.22 Beslut om förlängd skolplikt 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolverkets 
överklagandenämnd) 
 

7 kap 13 § 
SL 

Rektor 

1.23 Beslut om tidigare upphörande av skolplikten 
 

7 kap 14 § 
SL 

Rektor 

27



(notering: Beslutet får överklagas hos Skolverket 
överklagandenämnd) 
 

1.24 Beslut om rätt att slutföra skolgången 7 kap 15, 16 
§§ SL 

Rektor 
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Kapitel 2. Avdelning Förskola 
Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet (barnomsorg) 

 
2.1 
 

Beslut om plats i förskola/fritidshem 
samt 
Beslut om placering vid annan förskoleenhet/ 
fritidshemsenhet än den som vårdnadshavare 
önskar 
 

8 kap 5-6 
§§, 14 kap 
5 §, 8 kap 
15 § SL 

Barnomsorgs-
sekreterare 
 
 

2.2 
 

Beslut om plats i förskola/fritidshem på grund av 
barnets behov av särskilt stöd  
 

8 kap 7 §, 
14 kap 6 § 
SL 
 

Rektor 
 

2.3 
 

Beslut om förskola/fritidshem i annan kommun, 
enskild eller kommunal verksamhet 
 

14 kap 14-
15 §§ SL 

Barnomsorgs-
sekreterare 

2.4 
 

Beslut om mottagande av barn från annan kommun 
samt 
Beslut om plats i förskola/fritidshem på grund av 
särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden 
 

8 kap 13, 
17 § SL 
14 kap 14 
§ SL 

Barnomsorgs-
sekreterare  
 

2.5 
 

Beslut om uppsägning på grund av obetalda avgifter 
 

 Förvaltningschef/ 
Skolchef 
 

Fristående verksamhet 
 

2.6 Beslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn 
och elever i fristående verksamheter 
 
(notering: Beslutet får överklagas till Förvaltningsrätten) 

8 kap. 22–
23 §§, 14 
kap. 15–17 
§§, 25 kap. 
13 § SL 
 
14 kap. 8 § 
SF 
 

Förvaltningschef/ 
Skolchef 
 

2.7 Tillsyn över fristående förskolor, fritidshem och 
annan pedagogisk omsorg 
 

26 kap. 4 § 
SL 

Förvaltningschef/ 
Skolchef 
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Kapitel 3. Avdelning Skola 
 

3.1 Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola 
3.1.1 
 
 

Beslut om placering vid skolenhet 
 
a) Beslut om placering vid annan skolenhet än den 
som vårdnadshavare önskar 
 
(notering: Beslut enligt 9 kap 15 § andra stycket, 10 kap 30 § 
andra stycket, 11 kap 29 § andra stycket SL, får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd) 
 

9 kap 15 § 
SL 
10 kap 30 
§, 11 kap 
29 §, 19 
kap 19 § 
SL 

Rektor 
 
a) Förvaltningschef/ 
Skolchef 
 

3.1.2 
 

Beslut om placering i annan kommun av särskilda 
skäl 

9 kap 13 §, 
10 kap 24 
§, 11 kap 
24 § SL 
 

Förvaltningschef/ 
Skolchef 
 

3.1.3 
 

Beslut om mottagande av elev från annan kommun 
samt yttrande till annan kommun om mottagande 
av elev 
 
(notering: Områdeschef barn- och utbildning ska upprätta avtal 
om ersättning med den andra kommunen)  
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendet 
överklagandenämnd) 
 

9 kap 13 §, 
10 kap 25, 
27 §§, 
11 kap 25 
§ SL 

Rektor 

3.1.4 Beslut om åtgärder för elev som inte bor hemma 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendet 
överklagandenämnd) 
 

10 kap 29 
§, 11 kap 
28 § SL  

Förvaltningschef/ 
Skolchef 
 

3.1.5 
 

Beslut om skolskjuts i hemkommunen 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 
 

10 kap 32 
§ SL 
 

Skolskjuts-
handläggare 

3.1.6 
 

Beslut om att bevilja skolskjuts i hemkommunen 
och i annan kommun (grundsärskolan) 

11 kap 31 
och 32 §§ 
SL 

Skolskjuts-
handläggare 

3.1.8 Beslut om att avslå skolskjuts i hemkommunen och 
i annan kommun (grundsärskolan) 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten 
 

11 kap. 31 
och 32 §§ 
SL 

Skolskjuts-
handläggare 

Fristående verksamhet 
 

3.1.9 Besluta om tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn i 
fristående verksamhet 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos förvaltningsrätten) 

9 kap. 19, 
21 §§, 10 
kap 37, 39 
§§, 11 kap. 
36, 37 §§ 
SL 
 
14 kap. 8 § 
SF 

Förvaltningschef/ 
Skolchef 
 

3.1.10 Tillsyn i friskolors verksamhet enligt kommunens 
regler som får bidrag från kommunen 
 

10 kap. 41 
§ SL 

Förvaltningschef/ 
Skolchef 
 

3.2 Gymnasieskola 
3.2.1 
 

Beslut om intagning till utbildning 
 

15 kap 12 
§ SL 

Rektor 
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(notering: Avser de utbildningar som bedrivs i Munkedal) 
 

3.2.2 
 

Beslut om stöd till inackordering 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 
 

15 kap 32 
§ SL 

Rektor 

3.2.3 
 

Beslut om att utbildningen på nationell nivå får 
fördelas på en längre eller kortare tid än tre år 
 

16 kap 15 
§ SL 

Rektor 

3.2.4 
 

Beslut om avvikelser från nationellt programs 
innehåll 
 

16 kap 14 
§ SL 

Rektor 

3.2.5 
 

Beslut om plan för introduktionsprogram 
 

17 kap 7 § 
SL 
 

Rektor 

3.2.6 
 
 

Beslut om individuell studieplan för elev på 
introduktionsprogram 
 

17 kap 7 § 
SL 

Rektor 

3.2.7 
 

Beslut om behörighet och mottagande till 
programinriktat individuellt val eller 
yrkesintroduktion 
 

17 kap 14 
§ SL 

Rektor 

3.3 Gymnasiesärskola 
3.3.1 
 
 

Beslut om utbildningens längd i gymnasiesärskolan 
 

19 kap 17 
§ SL  
 

Rektor 

3.3.2 
 
 
 

Beslut om placering av elev i gymnasiesärskola eller 
specialutformat program eller individuellt program 
 

18 kap 5 § 
SL 

Rektor 

3.3.3 
 
 

Beslut om att elev inte skall gå i gymnasiesärskola 
om denna bedöms kunna gå i gymnasieskola 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolverkets 
överklagandenämnd) 
 

18 kap 7 § 
SL 

Rektor 

3.3.4 
 

Beslut om skolskjuts 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 
 

18 kap 30 
§ SL  

Rektor 

3.3.5 
 
 

Beslut om plan för specialutformat program 
 

19 kap 13 
§ SL  
 

Rektor 

3.4 Kommunal vuxenutbildning 
3.4.1 
 

Beslut att utbildningen på en kurs ska upphöra för 
en elev 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolverkets 
överklagandenämnd) 
 

20 kap 9 § 
SL 

Rektor 

3.4.2 
 
 

Beslut om antagning till grundläggande nivå 20 kap 13, 
14 §§ SL 
 

Rektor 

3.4.3 
 

Beslut om antagning till gymnasial nivå 20 kap 22, 
23 §§ SL 
 

Rektor 

3.4.4 
 

Beslut om avgifter inom Komvux 
 
 

20 kap 7 § 
SL 
 
 

Rektor 
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3.5 Särskild utbildning för vuxna 
3.5.1 
 

Beslut om avgifter inom särvux 
 

21 kap 6 § 
SL 

Rektor 

3.5.2 
 

Beslut om antagning till särvux 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolverkets 
överklagandenämnd) 
 

21 kap 7 § 
SL 

Rektor 

3.5.3 
 
 

Beslut om rätt att fullfölja utbildning inom särvux 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

21 kap 9 § 
SL 

Rektor 

3.6 Utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
3.6.1 
 

Beslut om rätt att fullfölja utbildning inom SFI 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolverkets 
överklagandenämnd) 
 

22 kap 16, 
17 §§ SL 

Rektor 
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Kapitel 4. Ekonomi, upphandling och inköp  
 

4.1   Ekonomi 
4.1.1 
 

Försäljning av inventarier för; 
 
a) högst 1 prisbasbelopp 
 
b) 1-10 prisbasbelopp 
 
 

  
 
a) Förvaltningschef 
 
b) Kommundirektör 

4.1.2 
 

Beslutsattestant för nämndens verksamhet                                          
 
Notering: Förteckning över dessa ska hållas aktuell och ska 
årligen anmälas till styrelsen/nämnden. 
 

 
 
 
 

Förvaltningschef 
 
 

4.1.3 Utse personer att utfärda anvisningar på 
kommunens bank- och postgirokonto samt personer 
med rätt att underteckna handlingar 
 

 Kommundirektör 

4.1.4 
  

Utse personer att utfärda anvisningar på av 
kommunens förvaltade stiftelsers balansräkningar 
samt verkställa in- och utbetalningar på dessa 
konton 
 

 Kommundirektör 

4.1.5 
 

Besluta om anstånd med eller avbetalning av skuld 
till kommunen till ett högsta belopp av; 
 
a) ½ prisbasbelopp och högst 60 dagar 
 
b) ½ - 5 prisbasbelopp 

  
 
 
a) Handläggare 
 
b) Förvaltningschef 
 

4.1.6 
 
 
 
  

Avskrivning av fordran mot kund till ett högsta 
belopp av; 
 
Upp till 5 prisbasbelopp 
 

 Ekonomichef 
 

  4.1.7 
 

Besluta om långfristig upplåning enligt budgeterad 
anslagsram och av kommunfullmäktige antagna 
principer för upplåning  
 

 Ekonomichef 

  4.1.8 
 

Besluta om kortfristig upplåning enligt av 
kommunfullmäktige antagna principer för upplåning 
  
 

 Ekonomichef 

  4.1.9 
 

Besluta om konvertering av lån samt besluta om 
förtida inlösen av lån inom budgeterad anslagsram 
  

 Ekonomichef 

 4.1.10 
 

Omfördelning av medel till barn- och 
utbildningsnämndens förfogande till ett högsta 
belopp av upp till 10 prisbasbelopp 
  

 Barn- och 
utbildningsnämndens 
presidium 

 4.1.11 
 

Omfördelning av medel mellan investeringsobjekt 
upp till 10 prisbasbelopp 
 

  
Kommundirektör 
 

  4.1.12 
 

Godkänna till kommunen ställd säkerhet till ett 
belopp av; 
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a) högst 2 prisbasbelopp 
 
b) över 2 prisbasbelopp 
 

a) Ekonomichef 
 
b) Kommundirektör 

  4.1.13 
 

Besluta om undantag från bestämmelser om taxa 
eller annan avgift till ett belopp av högst 1 
prisbasbelopp 
  

 
 
 
 

Förvaltningschef 
 

4.2   Upphandling och inköp  
4.2.1 
 
 
 
 
 
. 

Genomförande av upphandling 
 
a) Beslut om att genomföra upphandling och 
tecknar samt förlänger ramavtal.  

b) Beslut om att sluta avtal med SKL Inköpscentral 
om att genomföra upphandling samt teckna och 
förlänga ramavtal som Munkedals kommun har 
möjlighet att ansluta sig till 

c) Beslut om att delta i övriga externt samordnade 
upphandlingar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a) Förvaltningschef 
 

b) Ekonomichef 
 

 

c) Förvaltningschef 
 

4.2.2 
 

Beslut om att anta förfrågningsunderlag 
 

 Förvaltningschef 
 

4.2.3 
 

Beslut att avbryta pågående upphandling  Förvaltningschef 
 

4.2.4 
 
 

Formella anbudsöppnare för öppning av anbud i 
upphandling tillsammans med upphandlare,  
inom respektive ansvarsområde 

 
 
 
 

Förvaltningschef 
 

4.2.5 
 
 

Anta leverantör för tilldelning (anbud)  Förvaltningschef 

4.2.6 
 
 

Teckna och förlänga kommunövergripande 
rabattavtal för upphandling och inköp av varor och 
tjänster 
 

 Ekonomichef 

4.2.7 
 

Teckna och förlänga leasingavtal för kommunen om 
varor och tjänster 
 

 Ekonomichef 

4.2.8 
 
 

Teckna avtal som inte avses ovan 
 

 
 

Förvaltningschef 

4.2.9 
 
 

Förlängning av avtal och optioner av ej principiell 
natur    
 

 Förvaltningschef 
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5. Information om delegationsordningen 
 
5.1 Delegater i barn- och utbildningsnämnden 
 
Barn och utbildningsnämnden presidium, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande. 
Kommundirektör 
Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Enhetschef 
Barnomsorgssekreterare 
Skolskjutshandläggare 
Handläggare 
 
5.2 Allmänt om delegering 
 
Nämndernas möjligheter och begräsningar att delegera regleras i 6 kap. 37–39 §§ KL. 
Beslut som är tagna på delegation kan nämnden bestämma ska anmälas till nämnd enligt 
7 kap 8§ KL. Beslut som ska anmälas till nämnd ska utan dröjsmål inlämnas till 
registrator eller nämndens sekreterare efter att beslutet är fattat.  
 
Det finns också möjligheten för nämnden att besluta om förvaltningschefens rätt att 
vidaredelegera enligt 7 kap. 5-6 §§ KL. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-01-15 § 3 att samtliga beslut tagna på 
delegation ska anmälas till nämnd och ska redovisas vid det sammanträde som hålls 
närmast efter beslutet fattades (i avsnitt 5.4 finns en checklista för den information som 
ska vara med vid anmälan av ett delegationsbeslut). Nämnden beslutade också att 
förvaltningschefen får vidaredelegera och att dessa beslut ska anmälas till 
förvaltningschef som i sin tur anmäler det till nämnden. 
 
5.3 Allmänt om överklagan 
 
De beslut som tas av nämnd och dess delegater kan överklagas. En person som är 
medlem i kommunen enligt 1 kap. 5 § KL har rätt att enligt 13 kap. 1 § få lagligheten 
prövad av en nämnds beslut. Tiden för överklagan och grunder för upphävande av beslut 
regleras i 13 kap. 5 och 8 §§ 
 
En person som är medlem i en kommun som har gemensam nämnd eller är en del av ett 
kommunalförbund har också möjligheten att få beslut av dessa nämnder/förbund 
laglighetsprövade.  
 
Gäller beslutet myndighetsutövning är det däremot enbart den som beslutet angår som 
kan överklaga, vilket görs enligt 40–46 §§ FL. 
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5.4 Checklista för anmälan av delegationsbeslut: 
 
Delegationsanmälan ska innehålla:  
 

1. datum och § när barn- och utbildningsnämnden beslutat anta den aktuella 
delegationsordningen (anges på 1:a sidan och i sidhuvudet),  

2. nummerhänvisning i delegationsordningen,  

3. datum när beslutet fattades,  

4. vad beslutet gäller (man kan ange ärendemeningen i delegationsordningen),  

5. vem som fattat beslutet, delegaten,  

6. identifikation, t.ex, diarienummer, egen löpnummerserie/år eller en  

7. sammanställning/månad (om en delegat fattar en stor mängd av  

8. samma typ av beslut), det går även bra att lämna kopia på beslutet,  

9. lämna redovisningen till barn- och utbildningsnämndens registrator eller  

10. sekreterare omedelbart efter att beslutet fattats. Beslutet anmäls därmed vid  

11. barn- och utbildningsnämndens nästkommande möte,  

12. gör en anteckning i diariet/akten om när delegationsbeslutet anmäldes till  

13. barn- och utbildningsnämnden.  
 
På Insidan under styrdokument finns alltid barn- och utbildningsnämndens 
aktuella delegationsordning att hämta.  
 
Mall för redovisning finns i mallbiblioteket, sökväg:  
öppna Word /arkiv /nytt / mina mallar /välj fliken ”gemensamma”/ delegationsbeslut - 
mall. 
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5.5 Lagförteckning 

 

GDPR Dataskyddsförordningen (General Data Protektion Regulation)  

FvL  Förvaltningslagen  

KL  Kommunallagen  

Lex Maria  

OSL  Offentlighets- och sekretesslagen  

PSL  Patientsäkerhetslagen  

SF  Skolförordningen  

SL  Skollagen  

TF  Tryckfrihetsförordningen 
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5.6 Historik – Revidering, ändring, tillägg  
 
Nu gällande: 
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning antagen  
2019-01-15 § 3 
Dnr BOUN 2019-6 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning antagen  
2019-01-15 § 3 
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2019-02-05  

Barn och utbildningsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 
Karin Kvist Ekholm 
Nämndsekreterare 
Administrativa enheten 

Informationsärenden 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har expedierat tre paragrafer för kännedom från deras 
sammanträde 2019-01-21. Dessa paragrafer är: 

§ 6 Medborgarförslag - upprustning av tennisbanor
§ 8 Initiativärende – Förrådsutrymme på Dingle Sporthall
§ 9 Investeringar på utvecklingscentrum Munkedal

Särskilda konsekvensbeskrivningar 
Inga särskilda konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef barn- och utbildning 

Liselott Sörensen-Ringi 
 Förvaltningschef 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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  2019-02-05   

    

 Barn och utbildningsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Karin Kvist Ekholm 
Nämndsekreterare 
Administrativa enheten 

Redovisning av information och anmälningar enligt 5–
7 kap. skollagen 
Förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar om 
 

1. Anmälan av kränkningsärenden:  
• Kungsmarkskolan, dnr. BOUN 2019-40 
• Munkedalsskolan, dnr.  BOUN 2019-41 
• Hällevadsholms skola, dnr. BOUN 2019-42 
• Hällevadsholms skola, dnr. BOUN 2019-43 
• Munkedalsskolan, dnr. BOUN 2019-44 
• Munkedalsskolan, dnr. BOUN 2019-45 
• Munkedalsskolan, dnr. BOUN 2019-46 
• Munkedalsskolan, dnr. BOUN 2019-47 

 
2. Anmälan om utredning av oroande frånvaro: 

• Hedekas skola, dnr. BOUN 2019-50 
• Hedekas skola, dnr. BOUN 2019-51 
• Bruksskolan, dnr. BOUN 2019-52 
• Kungsmarksskolan, dnr. BOUN 2019-53 
 

3. Beslut om avstängning av elever:  
•  Munkedalsskolan, dnr. BOUN 2019-49 

 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Inga särskilda konsekvenser 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef barn- och utbildning 

Liselott Sörensen-Ringi 
 
 
 

 
Förvaltningschef  
Barn- och utbildningsförvaltningen   

44

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
karekh001
Rektangel


	Ärendelista
	1. Bokslut för sektor barn- och utbildning
	2. Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
	5. Informationsärenden
	6. Redovisning av informaiton och anmälningar enligt 5-7 kap. skollagen



