
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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-05-17 Dnr: BOUN 2021-000001 

Handläggare: 
Anna Josefsson 
Ekonomiavdelningen 

Delårsrapport april 2021 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april med

verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans.

• Barn- och utbildningsnämnden godkänner planerade investeringar.

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har för perioden januari till april 2021 en positiv 
avvikelse om 709 tkr mot budget. Årsprognosen visar på ett +-0 resultat vilket är 
5 150 tkr bättre än föregående prognos per februari månad. Anledningen är att 
nämnden och verksamhet grundskola sedan dess fått en tillfälligt utökad ram om 
5 790 tkr för 2021. Gymnasiet visar ett underskott om 1 475 tkr per april månad 
där hög bemanning ses som den främsta anledningen. Åtgärder är vidtagna som får 
effekt först till hösten. Grundskolan och Vuxenutbildning kommer täcka upp 
gymnasiets prognosticerade underskott.  

Utfallet för investeringar jan-april uppgår till 1 470 tkr varav 1 353 tkr avser 
inventarier till Hällevadsholm efter ombyggnation. Planen är att 2 857 tkr av den 
totala investeringsramen om 4 051 tkr kommer förbrukas 2021. 

Barn- och utbildning har tagits sig an alla av kommunfullmäktiges totalt 4 
inriktningsmål. Bedömningen är att 2 av totalt 7 av nämndens verksamhetsmål har 
den högre graden av måluppfyllelse och 5 delvis är uppfyllda   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 
Se ovan. 

Barnkonventionen 
Nämnden har tagit hänsyn till Artikel 3 i barnkonventionen: Barnets bästa ska alltid 
komma i främsta rummet.  

Facklig samverkan enligt FAS05 
§19 2021-05-10
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Vår, vitsippa 

 

Ansvarsområde 
Avdelning Skola består av samtliga verksamheter från förskoleklass till vuxenutbildning. Enheternas 
uppdrag är att erbjuda undervisning enligt de lagkrav och riktlinjer som finns inom varje 
verksamhetsgren. Inom grundskolan finns en F-3 enhet, en 4-6 enhet och tre F-6 enheter. På samtliga 
enheter finns fritidshem. Grundskolan har också en 7-9 enhet. Kunskapens Hus består av 
processtekniska gymnasiet, IM-programmet, samt vuxenutbildningen. I kommunen finns också 
särskola och träningsskola. 

Det är 5 rektorer som arbetar under avdelningschefen och på tre av enheterna finns också en 
biträdande rektor. Vuxenutbildningen är väl utbyggd och ett samverkansavtal med 4 närliggande 
kommuner finns. Kunskapens Hus anordnar även uppdragsutbildningar och yrkesutbildningar. 

Avdelning förskola består av fyra områden med vardera rektor samt familjecentral och central 
barnhälsa. Område 1 är Dingle och Hällevadsholms förskola, totalt 8 avdelningar. Område 2 är 
Önnebacka förskola med 7 avdelningar samt dagbarnvårdare. Område 3 är Inspiratören, Älgen och 
Herrgården som är belägna i centrala Munkedal med totalt 7 avdelningar. Område 4 är Hedekas 
förskola och Kungshöjdens förskola, totalt 7 avdelningar. 

Avdelningschef för avdelning förskola är även elevhälsochef för centrala elevhälsan och verksamhets-
chef för elevhälsans medicinska insats. 
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Viktiga händelser 
Under perioden har pandemin påverkat förvaltningen och tagit mycket kraft och energi i 
verksamheterna. Covid-19 har bidragit till en ökad sjukfrånvaro bland personalen och ökad 
arbetsbelastning. Det signaleras att personalen nu upplever en stor trötthet men också oro för 
framtiden. Även bland dagbarnvårdarna har det varit en del frånvaro till följd av pandemin. Signaler 
om ökad ohälsa hos våra barn och unga ökar. Rapporter om dåligt mående och suicidala tankar och 
brist på framtidstro oroar i verksamheterna. 

Personalen har hittills hanterat situationen föredömligt utifrån införda åtgärder och planerar för en 
fortlöpande pedagogisk verksamhet. Pandemin har också inneburit att verksamheterna har ställt om 
till att bli mer digitala. Personalen använder digitala verktyg med större säkerhet. Spridd 
korttidsfrånvaro och delvis distansundervisning varvat med närundervisning på högstadiet och 
gymnasiet har påverkat kontinuiteten negativt och gjort undervisning ryckig och fragmentarisk. 
Familjecentralen har fortsatt anpassa verksamheten istället för att stänga ner. Det har erbjudits 
föräldrastöd digitalt, enskilda träffar för föräldrar och digitala föräldraträffar med olika tema. 
Barnhälsan har erbjudit digitalt baserad fortbildning och stöd till förskolorna. 

Några enheter haft stora bekymmer med skadegörelse som har det kostat mycket tid, kraft och 
personella resurser att försöka förebygga och förhindra. 

Under perioden har en ny rektor rekryterats till förskolorna i Svarteborg som börjar 1 juni när 
nuvarande rektor går i pension. Rektor till Bruksskolan har avslutat sin anställning och ny rektor 
tillträder 1 juli. Under våren är den före detta biträdande rektorn tillförordnad rektor på Hedekas skola 
och Bruksskolan, med extra administrativt stöd insatt. Rektor för Kunskapens hus går i pension och 
nuvarande biträdande rektor är tillförordnad rektor. 

Önnebacka förskola har haft en framgångsrik rekrytering av förskollärare och andelen behörig personal 
har därför ökat. Bland annat har en förskollärare med Montessoriutbildning rekryterats till den 
montessoriinspirerade avdelningen. 

Renovering av Önnebacka förskola var färdig i december och den sjunde avdelningen startade i januari 
med en intensiv inskolningsperiod. Renovering av Hällevadsholms skola har färdigställts, så när som 
på utomhusmiljön som planeras till sommaren 2021. Byggprocessen har startat och är igång på 
Hedekas skola som också inkluderar nya lokaler för förskolan. Ritningar för den nya förskolan på Brudås 
är framtagna. En förstudie för ombyggnationen av förskolan i Dingle pågår. 

Arbetet med den Strategiska planen går enligt plan i verksamheterna. Det aktiva arbetet med att 
minska den långa och problematiska skolfrånvaron hos många elever har varit intensivt och visar på 
en mycket positiv trend. På tre skolenheter startade flexgrupper under hösten, i syfte att ge elever i 
behov kvalificerat och kostnadseffektivt stöd. På samtliga enheter har nu utvärdering visat på mycket 
positiva effekter. 

Under våren har avdelning skola startat upp ett gemensamt samverkansprojekt med Kostenheten i 
syfte att stärka ledstängerna mellan måltid och den pedagogiska verksamheten och elevernas 
studieresultat. 
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Ekonomi 
Resultaträkning 

Konto Utfall Jan - Apr 
2020  

Utfall Jan - Apr 
2021  

Bud Jan - Apr 
2021  

Avvikelse Jan - 
Apr 2021  

Intäkter/inkomster 18 490 16 934 14 042 2 892 
Summa Intäkter 18 490 16 934 14 042 2 892 
Köp av verksamhet -16 861 -17 902 -16 458 -1 444 
Personalkostnader -68 003 -68 030 -66 963 -1 068 
Övriga kostnader -29 508 -29 620 -29 950 330 
Summa Kostnader -114 372 -115 552 -113 370 -2 182 
Periodens resultat -95 882 -98 618 -99 328 709 

 
Barn- och utbildningsnämnden har per april månad ett utfall om 98 618 tkr vilket ger en positiv 
avvikelse med 709 tkr mot budget. Anledningen till överskottet är den tillfälliga utökning av ram till 
grundskolan på 5 790 tkr som beslutades av kommunfullmäktige i april. Gymnasiet visar ett underskott 
om 1 475 tkr per april månad där hög bemanning ses som den främsta anledningen. Åtgärder är 
vidtagna som får effekt först till hösten. 

Uppbokade merkostnader för Covid-19 uppgår per april månad till ca 1 700 tkr. 520 tkr avser utökad 
skolskjuts och 1 060 avser personalkostnader. Verksamheterna har blivit kompenserade för höga 
sjuklönekostnader från Försäkringskassan motsvarande 1 100 tkr. 

Nettokostnadsökningen är 2 736 tkr i jämförelse med samma period föregående år, det vill säga 2,8 %. 
1 556 tkr av dessa är hänförliga till lägre externa intäkter och 1 040 tkr avser högre kostnader för köp 
av verksamhet från annan aktör, främst inom barnomsorgen. En eventuell justering kommer ske i 
slutet av året ur volymbudgeten. Personalkostnaderna har endast ökat med 28 tkr jämfört med april 
föregående år trots en lönerevision om 1 634 tkr. 

Eget kapital 
Nämnd Ingående 

eget kapital 
Årets 
resultat 

Justerad 
resultatöverföring 

Utgående 
eget kapital 

Barn- och utbildningsnämnden 0    
 
Överskott- och underskott i driftbudgeten behandlas enligt kommunens ekonomiregler. En nämnds 
egna kapital får högst vara +/- 3 % av nämndens budgetram. Underskott/negativt eget kapital skall 
avbalanseras snarast och senast inom 2 år. Om en nämnd planerar att ianspråkta medel ur det egna 
kapitalet ska begäran om detta behandlas i samband med kommunens årsredovisning eller i 
kommande budgetarbete. Nämnden ska upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. 
Planen ska delges kommunstyrelsen. 

Barn- och utbildningsnämnden har i dagsläget inget eget kapital. 
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Intäktsanalys 
Intäkter har per april månad en positiv avvikelse med 2 892 tkr mot budget. Försäkringskassans 
kompensation för sjuklönekostnader om 830 tkr är inte budgeterat för och är en anledning till den 
positiva avvikelsen. Även bidrag från Arbetsförmedlingen, Skolverket och Migrationsverket visar ett 
överskott för perioden om 1 910 tkr. Gällande intäkter från Migrationsverket har förvaltningen aktivt 
valt att budgetera efter försiktighetsprincipen med hänvisning till de senaste årens kraftiga minskning 
av bidrag. 

I jämförelse med samma period föregående år har utfallet av intäkter totalt minskat med ca 1 560 tkr. 

Trenden med minskade externa bidrag håller i sig och har minskat med 700 tkr jämfört med april 2020. 
Merparten av minskningen syns inom gymnasiet och grundskolan. Orsaken är att nyanlända elever 
som är asylsökande eller som är nyanlända och faller under det så kallade schablonbidraget har blivit 
färre. Även riktade insatser från Skolverket har blivit färre till antal och några av anslagen har upphört 
helt. 

Försäljning av verksamhet har minskat med ca 720 tkr jämfört med föregående år, vilket bland annat 
kan härledas till färre elever från annan kommun som går på Processtekniska gymnasiet. 

Intäkter för föräldraavgifter har ökat i jämförelse med samma period föregående år om ca 250 tkr. Dels 
höjs taket på maxtaxan varje år men orsaken kan också ses i fler inskrivna barn inom kommunens 
barnomsorg. 

Kostnadsanalys 
Kostnaderna har per april månad en negativ avvikelse med 2 182 tkr mot budget fördelat på 
personalkostnader, köp av verksamhet och övriga kostnader. 

Personalkostnaderna har för perioden en negativ avvikelse mot budget med ca 1 070 tkr. Gymnasiet 
är den verksamhet som visar på störst underskott mot budget om ca 1 315 tkr, följt av vuxen-
utbildningen på ca 700 tkr. Anledningen är att förvaltningen i år sänkt budgeten för personalkostnader 
inom gymnasiet och vuxenutbildning med ca 3 150 tkr respektive 590 tkr. Skälet är att det är färre 
elever inom gymnasiet som bedrivs i egen kommunal regi och kravet om en mer effektiv organisation 
inom vuxenutbildningen. Åtgärder för budget i balans är påbörjade. Övriga verksamheter visar på ett 
överskott mot personalbudget där grundskolan sticker ut med 930 tkr för perioden. En tillfällig 
utökning av ram, beslutad av kommunfullmäktige i början av april, om 5 790 tkr bidrar och 
verksamheten har ännu inte börjat verkställa fullt ut. 

Kostnader för köp av verksamhet visar för perioden ett underskott mot budget om ca 1 445 tkr. Dels 
har antalet köpta platser inom barnomsorgen varit fler till antalet än budgeterat och dels har inte 
verksamheten blivit kompenserade än för mellanskillnaden i interkommunal ersättning och 
resursfördelning. En avstämning görs först i slutet av året men tas hänsyn till i årsprognosen. 

Övriga kostnader visar för perioden ett överskott om ca 330 tkr mot budget. Detta trots en negativ 
avvikelse om 900 tkr för extrainsatta skolbussar under pandemin och anropsstyrd trafik. Anledningen 
till överskottet på övriga kostnader är att medel avsatts centralt inom grundskolan för att täcka upp 
det prognosticerade underskottet för gymnasiet. 

I jämförelse med utfallet april 2020 har kostnaderna ökat med 1 180 tkr. Det är främst i köp av 
verksamhet hos annan anordnare som ökningen ses om dryga 1 000 tkr. Personalkostnaderna har trots 
en lönerevision om 1 260 tkr endast ökat med ca 30 tkr. Det är inom grundskolan den största 
förändringen jämfört med föregående år syns, med en minskning på 1 470 tkr. 
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Driftredovisning verksamhet 
Verksamhet 2020 Utfall 

Helår  
2021 Prognos 

helår  
2021 Budget 

Helår  
2021 Avvikelse 

Prognos  
Barnomsorg -75 475 -79 425 -79 625 200 
Grundskola -137 741 -138 656 -140 156 1 500 
Särskolan inkl. insatser enligt LSS -14 173 -15 778 -15 628 -150 
Gymnasieskola -49 211 -50 681 -48 631 -2 050 
Vuxenutbildning -10 771 -9 378 -9 878 500 
Övrig verksamhet -4 506 -6 004 -6 004 0 
Summa  -291 877 -299 921 -299 921 0 

 
Barn- och utbildning visar per april månad ett positivt resultat om närmare 710 tkr mot budget. Den 
prognosticerade resultatet visar på +-0 mot budget. En förbättring med 5 150 tkr i jämförelse med 
senaste årsprognos per februari efter att nämnden fått en tillfälligt utökad ram. 

Barnomsorg 
Barnomsorg som består av förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. Samlat visar 
verksamheter ett överskott för perioden om 191 tkr. Förskolan har en negativ avvikelse om 65 tkr. 
Delvis finns orsaken i 25 fler inskrivna barn i den kommunala verksamheten under våren än budgeterat 
för vilket kräver mer planerad bemanning. Antalet köpta förskoleplatser hos annan anordnare har varit 
10 fler än budget. Förskolan med en stor andel korttidsfrånvaro har gynnats av fördelningen av medel 
från Försäkringskassan avseende höga sjuklönekostnader under pandemin. Mellanskillnaden mellan 
den tilldelade resursfördelningen och och kostnaden för köpt plats hos annan anordnare kommer 
justeras vid årets slut och har tagits hänsyn till i årsprognosen om +600 tkr. 

Pedagogisk omsorg har för perioden en liten negativ avvikelse om 8 tkr. Antalet köpta platser hos 
annan anordnare har varit 6 fler än budgeterat. Årsprognosen är +-0. 

Fritidshemmen visar ett överskott för perioden om 285 tkr mot budget. Verksamheten har blivit 
tilldelad ett större antal barn inskrivna i fritidshem än vad som kommer vara verkligt utfall vilket 
innebär att planen är att betala tillbaka medel vid årets slut. Kostnaden för timvikarier har ökat jämfört 
med april föregående eftersom all tillsvidareanställd personal går fritidshemslyftet. Årsprognosen visar 
på - 400 tkr. 

Antal barn inom Barnomsorg 201904 202004 202104 

Barnomsorg totalt 1064 1054 1079 

Fritidshem 481 469 478 

Förskola 499 500 507 

Pedagogisk omsorg 18 17 19 

Köpta platser 66 68 75 
Snitt antal elever jan-april, källa Hypergene. 

Antal barn inskrivna i någon form av barnomsorg är 1079 i snitt, januari-april 2021, 25 fler än samma 
period föregående år. Antalet barn har ökat inom alla barnomsorgsformer inom kommunen och den 
stigande trenden med antal köpta platser hos annan anordnare fortsätter att öka. Antalet placerade 
barn hos dagbarnvårdare har ökat och verksamheten har kö inför hösten vilket innebär att samtliga 
platser då kommer att fyllas. 
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Grundskola 
Verksamheten som består av förskoleklass och grundskola har en positiv avvikelse för perioden om 1 
830 tkr mot budget. Den tillfälliga utökning av ram om 5 790 tkr som beslutades av kommunfullmäktige 
i april kommer täcka upp för de kostnader som verksamheten har under våren för utökade bussturer 
på grund av pandemin. Svarteborg har fått ta del av den utökade ramen för att täcka den utökade 
skoldagen och timplanen. Likaså har anslaget fördelats till de enheter som är i behov av att bedriva så 
kallad flexgrupp och som inte lycktas organisera det inom ram. Årsprognosen visar på + 1 500 tkr som 
ett led i att täcka upp större delen av Gymnasieskolans prognosticerade underskott. 

 

Antal elever inom grundskolan 201904 202004 202104 

Grundskola totalt 1242 1244 1247 

Bruksskolan 229 228 235 

Centrumskolan 102 96 96 

Hedekas Skola 116 109 105 

Hällevadsholms Skola 117 125 124 

Kungsmarksskolan 349 351 355 

Munkedalsskolan 315 314 312 

varav sålda platser 4 4 4 

Köpta platser 14 21 20 
Snitt antal elever jan-april, källa Hypergene. 

Antalet elever har inom förskoleklass och grundskolan ligger i paritet med föregående år. Dock syns en 
ökning av elever på Bruksskolan med 7 elever och en minskning på Hedekasskola med 4. I kommunens 
andra skolor är antal elever inom respektive upptagningsområde i stort oförändrat jämfört med 
föregående år. 

 

Särskolan inkl. insatser enligt LSS 
Särskola innefattar grundsärskola, gymnasiesärskola, träningsskola och LSS, det vill säga fritidshem 
för grundsärelever över 12 år. Tillsammans visar verksamheterna ett överskott om 400 tkr per april 
månad. Särskolan har fått del av förvaltningens utökade ram för att täcka upp etableringskostnader 
och hyra för en ny modul på Munkedalskolans enhet för träningsskolan som kommer införskaffas till 
hösten. Årsprognosen visar därmed på +-0. 

Antal elever 201904 202004 202104 

Grundsärskolan 12 13 17 

Gymnasiesärskolan 16 14 12 
Snitt antal elever jan-april, källa Hypergene. 

Det syns en svängning av elevgruppen för särskolan där antalet elever inom gymnasiesärskolan blir 
färre och inskrivna elever inom grundsärskolan blir fler.   
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Gymnasiet 
Gymnasiet har en negativ avvikelse för perioden om 1 475 tkr mot budget. Verksamheten har under 
perioden haft 9 fler elever än budgeterat för. Bemanningen är dock för hög och personalbudgeten har 
sänkts med dryga 3 000 tkr på helårsbasis i jämförelse med föregående år. Varsel av personal har 
genomförts och får effekt först till hösten med plan att vara i balans 2022. Årsprognosen visar därför 
på en negativ avvikelse om - 2 050 tkr 

Antal elever inom Gymnasiet 201904 202004 202104 
Gymnasieskola totalt 427 411 395 
Fristående annan kommun 43 43 43 
Fristående egen kommun 23 22 45 
Kommunal annan kommun 251 243 228 
Kommunal egen kommun 108 102 78 
varav sålda platser 27 27 19 
Region annan kommun 2 1 2 
Region egen kommun 0 0   

Snitt antal elever jan-april, källa Hypergene. 

Antalet inskrivna i gymnasiet fortsätter att minska och har under perioden varit 395 st., 16 elever färre 
än samma period föregående år. Den egna kommunala gymnasieutbildningen tappar elever och har 
gått minskat med 24 elever jämfört med april 2020. Anledningen är att antalet elever inom IM-
programmet har minskat kraftigt då flertalet elever blivit inskrivna inom vuxenutbildningen eller direkt 
blir behöriga till nationellt gymnasieprogram. Kommunens elever som väljer fristående verksamhet 
inom kommunen har dubblerats jämfört med föregående år. 

 

Vuxenutbildning 
Vuxenutbildning sträcker sig över verksamheterna grundläggande vuxenutbildning, gymnasievux samt 
svenska för invandrare, Sfi. Samlat visar verksamheterna för perioden ett underskott om 218 tkr. 
Bemanningen inom vuxenutbildningen är för hög och varsel har genomförts med effekt from hösten. 
Årsprognosen visar dock på ett positivt resultat om 500 tkr på grund av bidrag som avsåg föregående 
år, nu har fått godkänd redovisning. Dessutom har ytterligare medel beviljats till verksamheten ifrån 
fördelningen av bidrag från Skolverket inom noden. 

 

Övrig verksamhet 
Övrig verksamhet inbegriper politiskt arbete samt övergripande ledning och administration. Samlat 
visar verksamheterna ett underskott om 30 tkr mot budget per april månad. Verksamheterna löper 
på enligt plan och har en årsprognos om +-0. 
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Åtgärder 
Åtgärder (beskrivning) Tkr (hel eller 

halvårseffekt) 
Neddragning av 6,2 tjänst inom Im och Processtekniska gymnasiet 1 680 5 månader 
Neddragning av 4,1 tjänst inom Vuxenutbildning 1 100 5 månader 
Neddragning av 1,75 tjänst Centrumskolan 360 5 månader 
Summa 3 140  

 
Åtgärder inom Im och Processtekniska gymnasiet som presenteras i tabellen ovan kommer att ge 
minskade personalkostnader om ca 4 000 tkr på helår 2022. I och med att elevantalet minskar på Im 
är en neddragning av personalkostnader nödvändig, men det kommer bli en ökad kostnad för köp av 
gymnasieplats istället. De åtgärder som i år genomförs inom vuxenutbildning väntas ge en helårseffekt 
2022 om 2 600 tkr. Både gymnasiet och vuxenutbildningen förväntas ha budget i balans 2022. Under 
2020 gjorde grundskolan neddragning med ett 20-tal tjänster för budget i balans. Centrumskolan har 
emellertid varit tvungna att göra sin neddragning succesivt och en minskning med 1,75 tjänst from 
hösten är därför nödvändig. Den planerade neddragningen förväntas ge en helårseffekt om ca 860 tkr 
på helår 2022. 

Grundskolan har för budgetåret 2021 fått en tillfälligt utökad ram om totalt 7 490 tkr. Åtgärder för en 
eventuell minskning av densamma inför 2022 har ännu inte påbörjats men kommer innebära stora 
förändringar och påverkan för verksamheten. 

 

Investeringsredovisning 
Projekt Utfall Jan - Apr 

2021  
Budget tot 

2021  
Prognos April 

2021  
2201 Maskiner Kunskapens hus 0 -500 -500 
2203 Inventarier Hällevadsholm -1 353 -994 -1 300 
2204 Inventarier Hedekasskola 0 -1 500  
2219 Inventarier Barn-och utbildning -117 -1 057 -1 057 
Summa Alla projekt -1 470 -4 051 -2 857 

 
Totalt förväntas ca 2 900 tkr förbrukas av den tilldelade investeringsramen om 4 051 tkr. Inventarier 
till Hällevadsholm skola efter renovering kommer övertrasseras med ca 350 tkr. En vikvägg i 
gymnastiksalen som installerades för evakuering av elever ses som anledning och är en kostnad som 
inte var planerad i projektet från start. Övriga anslag kommer användas till uppdatering av 
klassuppsättningar, bord och stolar till förskolorna och inventarier till nya moduler. Kunskapens hus 
kommer att fortsätta att investera i maskiner för att kunna genomföra tänkta utbildningar. 

Projekt 2204, inventarier Hedekas förväntas tas i bruk först när ombyggnationen är klar. 
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Personal 
Attraktiv arbetsgivare 
Sjukfrånvaro %  

 Sjukfrv %, ack 
April 2020  

Sjukfrv %, ack 
April 2021  

Åldersintervall 9.14% 9.91% 
<=29 10.36% 14.00% 
30-39 6.54% 8.92% 
40-49 8.70% 10.80% 
50-55 9.44% 6.04% 
>=56 11.46% 11.33% 
65-67 5.27% 5.83% 

 
Sjukfrånvaron har hållit sig på en relativ låg nivå och till och med minskat något från föregående år, 
trots pandemin inom avdelning skola. Den största minskningen i sjukfrånvaro står de för de som är 
äldre än 55 år. Orsaker till detta kan vara att en del har haft undervisning på distans och då inte utsatts 
för smitta i samma utsträckning. Det kan också bero på att alla verksamheter har varit väldigt noga 
med restriktionerna, varit hemma vid minsta symptom, inte samlats i grupper eller personalrum med 
mera. Detta har till synes haft en god effekt på sjuktalen. 

Däremot har sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år inom avdelning förskola vilket till stor 
del kan förklaras av att fler personal måste vara hemma även vid milda symptom pga. Covid-19. 

Medarbetare med längre sjukskrivningar arbetas med enligt upprättade rutiner med stöd från HR och 
andra aktörer. 

Antal anställda  
 Utfall 2020  Utfall 2021  
Alla anställningsformer 541 521 
Tillsvidare 330 324 
Tidsbegränsad 213 201 

 
Avdelning Skola  
Antalet tjänster totalt sett har minskat, vilket är helt enligt de planer för budget i balans som 
verksamheterna har genomfört. Vi har en del tillsvidaretjänster som i dagsläget är tillsatta av 
obehörig personal, och då tidsbegränsade. Målet är att nå högre behörighet vilket kommer att leda 
till ökat antal tillsvidaretjänster men motsvarande minskat antal tidsbegränsade tjänster på sikt. 

Under våren har en rektor avslutat sin tillsvidaretjänst och i slutet av höstterminen 2020 avslutades en 
specialpedagogtjänst. Dessa har inte tillsatts tack vare den omorganisation som gjordes inför läsåret 
20/21. På Kunskapens Hus har en tillsvidareanställd som blev varslad slutat tidigare tack vare att 
vederbörande fick en ny tjänst. Svarteborg och Kunskapens Hus har fortsatt neddragningar att göra 
under hösten, vilket kommer påverka antalet anställda total sett. 

Avdelning Förskola  
Antalet tillsvidareanställda har ökat eftersom rekryteringen av förskollärare inom område 2 och 3 
varit framgångsrik. Ökat barnantal har resulterat i fler visstidsanställningar inom område 4. 
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Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål gäller under planeringsperioden 2020-2023 och är gemensamma 
för alla nämnder. 

Inriktningsmål Bedömning Trend 
1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara   
2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen  

  

3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs 
utifrån behov 

  

4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra med minskad klimatpåverkan   

 
Nämndens verksamhetsmål och mått 
1.1 Verksamhetsmål: Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina gymnasiestudier inom tre år 

Bedömning Trend 

  
 
Förskolan anpassar utbildningen efter varje barns behov. Personalen använder sig av centrala 
barnhälsan där det finns specialpedagoger samt logoped att tillgå när behov uppstår. I vissa fall tillsätts 
resurspersonal. Majoriteten av avdelningarna har utvecklar arbetet med språkutvecklande arbetssätt 
och arbetet med tecken som stöd och även bildstöd via InPrint har utökats. 

Inom avdelning förskola följs insatserna utifrån den antagna strategiska planen. 

Flertalet mått kan redovisas först vid nästa delårsbokslut i augusti. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 
Förskola: All personal på förskolan har fått 
fortbildning i visuellt stöd 

 100.00%  

Förskola: Alla avdelningar arbetar med tecken som 
stöd 

70.00% 100.00%  

Förskola: Alla avdelningar genomför TRAS under sept-
okt 

 100.00%  

Förskola: Alla barn har en vårdnadshavare som loggar 
in kontinuerligt på Unikum 

 100.00%  

Fritids: Fler elever i åk 1 ska ha klarat A (läsning) enligt 
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd 

 95.00%  

Fritids: Minst ett samverkansprojekt mellan skola och 
fritidshem, kopplat till elevernas behov och resultat, 
ska genomföras på samtliga enheter. 

 100.00%  

Grundskola: Fler elever i åk 1 ska ha klarat A enligt 
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd 

84.00% 95.00%  

Grundskola: Andelen elever som lämnar åk 6 med 
fullständiga betyg ska öka. 

 80.00%  

Grundskola: Meritvärde för elever i åk 9 ska öka 187 210  
Grundskola: Andelen elever som ska blir behöriga till 
gymnasiets yrkesförberedande program ska öka 

78.00% 85.00%  
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Grundskola: Andelen elever som lämnar åk 9 med 
fullständiga betyg ska öka. (80 % inom en 3-årsperiod) 

 70.00%  

Grundskola: Andelen elever med meritvärde över 250 
ska öka. 

 25.00%  

Särskola: Andelen elever som går på ett 
särskoleprogram på gymnasiet och tar examen ska 
öka. 

 100.00%  

Särskola: All personal ska kunna tecken och arbeta 
med tecken som stöd 

100.00% 100.00%  

Vuxenutb: Andelen som påbörjar en teoretisk 
kurs/utbildning och slutför den ska öka. 

48.00% 85.00%  

Vuxenutb: Andelen som påbörjar en 
yrkesutbildning/kurs och slutför den ska öka. 

 95.00%  

Gymnasie: Andelen elever som går på ett 
gymnasieprogram i Munkedals kommun och tar 
gymnasieexamen ska öka. 

 90.00%  

Gymnasie: Andelen elever från Munkedals kommun 
som går på ett gymnasieprogram i annan kommun 
och tar gymnasieexamen ska öka 

 85.00%  

 

 1.2 Verksamhetsmål: Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera. 

Bedömning Trend 

  
 
Utbyggnaden av 1-1 är nu helt genomförd i grundskolan. I förskoleklass och på fritidshem finns tillgång 
till IKT- verktyg. All tillsvidareanställd personal har nu en dator som arbetsverktyg. Utbildningsinsatser 
för personal är pågående för att skapa en mer likvärdig kunskap och användning av digitala verktyg. 
Under hösten har alla IKT-pedagoger utbildats i Teams och under våren 2021 har de vidareutbildat sina 
kollegor på respektive skolenhet. Digital distansundervisning har ökat, i och med pandemin, vilket i sin 
tur har utvecklat och ökat kunskaperna kring att använda digitala lärverktyg hos både pedagoger och 
elever. 

Arbetet med att ta fram en årskursplan kopplat till studieteknik och digitala lärverktyg fortgår enligt 
plan och beräknas vara klar för implementering i samtliga verksamheter till höstterminen 2021. 

Distansundervisning även på gymnasiet och vuxenutbildningen har ökat pga. pandemin. Lärare har fått 
fortbildning via digitala plattformar som de sedan utbildat eleverna i. 

Förtätning av datorer har inte ännu genomförts då leveransen av beställda datorer försenats. 

Workshops kring Teams för fortbildning av personalen är planerade under maj. Personalen använder 
Teams aktivt och det fungerar väl att genomföra möten via Teams. 

InPrint är ett digitalt bildstödsverktyg som flera i personalen upplever underlättar arbetet med att 
använda bildstöd i verksamheten. 

Tieto är fortfarande ett verktyg som behöver förbättras. Förskolorna saknar fortfarande en del 
scheman då föräldrar inte lägger in i tid, vilket skapar svårigheter i anpassningar av verksamheten vid 
frånvaro hos personalen. Alla inplanerade träffar som språkombudsträffar, IKT-träffar, barnhälsomöte, 
samverkansmöte och utvecklingssamtal har genomförts genom Teams. 
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Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 
Förskola: All personal har fått introduktion i Teams  100.00%  
Förskola: Majoriteten av vårdnadshavarna lägger in 
schema digitalt 

 85.00%  

Förskola: Personaldatorer, minst antal per avdelning 1 2  
Fritids: Alla pedagoger får utbildning i hur Teams kan 
användas effektivt i undervisningen 

 100.00%  

Fritids: Alla verksamheter ska arbeta efter en 
kommunövergripande plan gällande studieteknik 
kopplat till de digitala verktygen 

 100.00%  

Grundskola: Alla pedagoger får utbildning i hur Teams 
kan användas effektivt i undervisningen 

 100.00%  

Grundskola: Alla verksamheter ska arbeta efter en 
kommunövergripande plan gällande studieteknik 
kopplat till de digitala verktygen 

 100.00%  

Grundskola: Samtliga elever i åk 1-6 får del av 
Hejframtidsval, studie- och yrkesvägledning via 
webben 

 100.00%  

Särskola: Alla pedagoger får utbildning i hur Teams 
kan användas effektivt i undervisningen 

100.00% 100.00%  

Gymnasie: Alla pedagoger får utbildning i hur Teams 
kan användas effektivt i undervisningen 

85.00% 100.00%  

Gymnasie: Samverka med andra kommuner i 
modersmålsundervisningen 

1 1  

Gymnasie: Öka andelen digitala undervisningsformer 1 1  
Vuxenutb: Alla pedagoger får utbildning i hur Teams 
kan användas effektivt i undervisningen 

80.00% 100.00%  

Vuxenutb: Öka andelen digitala undervisningsformer 1 1  
 

2.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska alla känna trygghet och glädje 

Bedömning Trend 

  
 
I Skolinspektionens enkät finns inte begreppet "trivsel" med som en frågeställning. Därav inget utfall 
på mått. 

Elevråd genomförs regelbundet på samtliga skolenheter. Trygghetsvandringar genomförs på de flesta 
F-6 skolorna och fritidshemmen. 

Skolinspektionens skolenkät, som genomfördes under läsåret i klass 5, klass 9 och på gymnasiet åk 2 
visar att Munkedals kommun ligger väldigt väl till jämfört med andra kommuner när det gäller 
elevernas upplevelse av trygghet. I åk 5 (81%), vilket är ett värde runt rikssnittet, i åk 8 (78%) ligger 
värdet något över rikssnittet och på gymnasiet (93%) ligger värdet långt över rikssnittet. 

Alla verksamheter har ett stort fokus på ökad närvaro. Närvaroplan med åtgärdstrappa har 
implementerats, även på gymnasiet, och elevers närvaro följs upp kontinuerligt i verksamheten och på 
elevhälsomöten. Personal i verksamheten är aktiv med att ringa hem för omsorgssamtal vid frånvaro 
av eleverna. Regelbunden avstämning med elevhälsan kring frånvarostatistik sker och kopplas till 
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insatser. Frånvaro över 20% har stadigt minskat i grundskolan under hösten, trots pandemin. 
Vårterminen 2020 låg frånvaron över 20% på 19% av eleverna i grundskolan men nu ligger den på 
knappt 10%. 

Enligt föräldraenkäten är tryggheten och trivseln på våra förskolor hög. Arbetet med Plan mot 
kränkande behandling har skett med kontinuerliga reflektioner på avdelningsplanering kring 
barngruppernas sociala samspel, samt pedagogernas bemötande. Barnintervju genomförs nu i början 
av maj. 

Enligt OSA enkäten 2020 är trivsel och trygghet hög även bland personalen. OSA enkäten har lyfts på 
APT med fördjupning i vissa delar. 

Räknar vi ett snitt över antal barn i barngrupp klarar vi verksamhetsmålet på 17 barn/grupp. Räknar vi 
istället att 17 är maxantal klarar alla enheter inte målet. Vår budget är baserad på 18 barn/grupp, vilket 
innebär att de enheter som har färre barn inskrivna får svårare att hålla budget. 

Förskolorna jobbar mycket med rörelse under dagarna både inomhus och utomhus 

Sjukfrånvaron är hög vilket påverkar personalens arbetsbelastning. 

Utvecklingssamtal har genomförts med de föräldrar som önskat men utifrån stor frånvaro har 
avdelningarna i samråd med vårdnadshavare flyttat fram några samtal till hösten 2021. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 
Förskola: Resultat från föräldraenkäten (Fråga: Jag 
upplever att mitt barn trivs på förskolan) 

 85.00%  

Förskola: Resultat från OSA-enkäten (Fråga: Jag 
upplever trivsel och gemenskap med mina kollegor) 

4.3 4.5  

Fritids: Trygghetsvandring ska genomföras på samtliga 
fritidshem 

100.00% 100.00%  

Fritids: Andelen elever som känner trygghet på 
fritidshemmet ska vara hög 

 100.00%  

Fritids: Andelen elever som trivs på fritidshemmet ska 
vara hög 

 100.00%  

Grundskola: Trygghetsvandring ska genomföras på 
samtliga åk F-6 

100.00% 100.00%  

Grundskola: Andelen elever som känner trygghet i 
skolan ska vara hög 

84.00% 100.00%  

Grundskola: Andelen elever som trivs i skolan ska vara 
hög 

 100.00%  

Särskola: Andelen elever som känner trygghet i skolan 
ska vara hög 

80.00% 90.00%  

Särskola: Andelen elever som trivs i skolan ska vara 
hög 

100.00% 90.00%  

Gymnasie: Andelen elever som känner trygghet i 
skolan ska vara hög 

98.00% 90.00%  

Gymnasie: Andelen elever som trivs i skolan ska vara 
hög 

 90.00%  

Vuxenutb: Andelen elever som känner trygghet i 
skolan ska vara hög 

 90.00%  

Vuxenutb: Andelen elever som trivs i skolan ska vara 
hög 

 90.00%  
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2.2 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Bedömning Trend 

  
 
Resultatet av hela avdelning skolas OSA enkät har analyserats och diskuterats i ledningsgruppen. En 
handlingsplan med prioriterade målområden har antagits och arbetet med densamma har redan 
startat. Ledningsgruppen har valt att fokusera på att bevara några viktiga och höga värden, så som 
arbetstagarnas trivsel (4,34/5) och motivation (4,36/5). Fokus på att förbättra återkoppling, 
delaktighet, analys och mål-och kvalitetsarbete på alla nivåer ingår också. 

Under hösten genomfördes en omfattande tidskartläggning med all personal. Denna kartläggning har 
sammanställts och ska bearbetas och analysera tillsammans med fackliga företrädare. Syftet är bland 
annat att söka svar på hur tiden används, om tillräcklig tid finns för huvuduppdraget, om rätt 
kompetens gör rätt saker och om det finns tid för återhämtning och paus. Att skapa en kvalitativt, 
attraktiv och effektiv organisation, där befintliga medarbetare trivs och nya söker sig till är målet. I 
överenskommelse med de fackliga organisationerna diskuteras kartläggningsmaterialet på APT:er i 
verksamheten. I första omgången ligger fokus på undervisnings, planering, raster och administration. 
På OSA enkäten svarade 3,44/5 att de ofta känner sig stressade i arbetet medan 3,21/5 ansåg att 
arbetsbelastningen är rimlig. 

Friskvårdsbidrag, arbetskläder samt pedagogiska måltider (gratis) till personalen. Utvecklingssamtal 
samt lönesamtal genomförs regelbundet. 

Att vara en närvarande och tillgänglig rektor för personal bidrar till positivare känsla. I OSA-enkäten 
uppger 4,33 av 5 att de kan rekommendera Munkedals kommun som arbetsgivare till en vän. I 
utvärdering lyfter medarbetare rektors tillgänglighet som en viktig och bidragande orsak till ökad 
måluppfyllelse. Nyanställd personal upplever att arbetskläder är ett mycket positivt erbjudande av 
arbetsgivare. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 
Förskolan: Alla inom BoU kan rekommendera vänner 
och bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA 
enkäten skala 0-5) 

4.1 4.5  

Förskola: Alla inom BoU ska känna till målen för 
verksamheterna (OSA– enkät) 

4.0 4.5  

Förskola: Kortidssjukfrånvaron sänks till  4.50%  
Fritids: Alla inom BoU kan rekommendera vänner och 
bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA enkäten 
skala 0-5) 

4.0 4.5  

Fritids: Sjukfrånvaron sänks till 8.75% 4.50%  
Fritids: Alla inom BoU ska känna till målen för 
verksamheterna (OSA– enkät) 

4.0 5.0  

Grundskola: Alla inom BoU kan rekommendera 
vänner och bekanta att jobba inom förvaltningen 
(OSA enkäten skala 0-5) 

3.5 4.5  

Grundskola: Alla inom BoU ska känna till målen för 
verksamheterna (OSA– enkät) 

4.2 5.0  

Grundskola: Sjukfrånvaron sänks till 9.57% 4.50%  
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Särskola: Alla inom BoU ska känna till målen för 
verksamheterna (OSA– enkät) 

3.9 5.0  

Särskola: Alla inom BoU kan rekommendera vänner 
och bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA 
enkäten skala 0-5) 

3.8 4.5  

Särskola: Sjukfrånvaron sänks till 15.00% 4.50%  
Gymnasie: Alla inom BoU kan rekommendera vänner 
och bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA 
enkäten skala 0-5) 

3.7 4.5  

Gymnasie: Alla inom BoU ska känna till målen för 
verksamheterna (OSA enkäten skala 0-5) 

3.4 4.5  

Gymnasie: Sjukfrånvaron sänks till 5.79% 4.50%  
Vuxenutb: Alla inom BoU kan rekommendera vänner 
och bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA 
enkäten skala 0-5) 

3.7 4.5  

Vuxenutb: Alla inom BoU ska känna till målen för 
verksamheterna (OSA– enkät) 

3.4 4.5  

Vuxenutb: Sjukfrånvaron sänks till 2.09% 4.50%  
 

3.1 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen ska samverka med IFO och andra viktiga 
aktörer 

Bedömning Trend 

  
 
Förskolor och skolor samverkar med IFO, UPH och BUP. På gymnasiet och vuxenutbildningen även med 
AME och försörjningsstöd. SIP-möten upplevs tydliga och framåtsyftande med barnets välmående i 
fokus. Skola och IFO har utvecklingsdagar tillsammans vilket skapar förståelse för varandras 
professioner och underlättar kommunikation. Arbetet med att ta fram en gemensam modell för hur 
kommunen agerar när barn och unga behöver insatser har försenats beroende på pandemin och att 
flera chefer inom välfärd har slutat. En ny form för konsultationssamtal har testats i Område 4 och 
planeras i Område 3. Fortsatt samtal om formen i Samtidigt-gruppen. Rutinen för anmälan till 
Socialtjänsten ska revideras under våren och sedan presenteras för personalen inför hösten. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 
Förskola: Samverkansdagar mellan skola/förskola och 
socialtjänst, antal per år 

1 2  

Förskola: Dokument som beskriver våra 
samverkansformer är upprättat 

 1  

Fritids: Skapa en Munkedalsmodell för samverkan och 
förebyggande arbete kring elever som hamnar mitt 
emellan respektive myndighetsansvar 

 1  

Fritids: Skapa en Munkedalsmodell för 
samverkansarbetet kring elever med hög frånvaro 

 1  

Fritids: Implementering av Munkedalsmodellen i alla 
verksamheter 

 100.00%  

Grundskola: Implementering av Munkedalsmodellen i 
alla verksamheter 

 100.00%  
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Grundskola: Skapa en Munkedalsmodell för 
samverkan och förebyggande arbete kring elever som 
hamnar mitt emellan respektive myndighetsansvar 

 1  

Grundskola: Skapa en Munkedalsmodell för 
samverkansarbetet kring elever med hög frånvaro 

 1  

Särskola: Implementering av Munkedalsmodellen i 
alla verksamheter 

 100.00%  

Särskola: Skapa en gemensam strukturerad 
samverkansplan mellan AME, vuxenutb, KAA, 
försörjningsstöd och AF 

 1  

Särskola: Skapa en Munkedalsmodell för samverkan 
och förebyggande arbete kring elever som hamnar 
mitt emellan respektive myndighetsansvar 

 1  

Särskola: Skapa en Munkedalsmodell för 
samverkansarbetet kring elever med hög frånvaro 

1 1  

Gymnasie: Implementering av Munkedalsmodellen i 
alla verksamheter 

 100.00%  

Gymnasie: Skapa en Munkedalsmodell för samverkan 
och förebyggande arbete kring elever som hamnar 
mitt emellan respektive myndighetsansvar 

 1  

Gymnasie: Skapa en Munkedalsmodell för 
samverkansarbetet kring elever med hög frånvaro 

 1  

Vuxenutb: Implementering av Munkedalsmodellen i 
alla verksamheter 

 100.00%  

Vuxenutb: Skapa en gemensam strukturerad 
samverkansplan mellan AME, vuxenutb, KAA, 
försörjningsstöd och AF 

 1  

 

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras 

Bedömning Trend 

  
 
Höstens resultat visade att 79% av årets åk 3 bedöms ha uppnått godtagbara kunskaper i ämnet 
svenska och endast 53% av de som läser svenska som andraspråk. Låg måluppfyllelse i svenska i åk 3 
slår mot fler ämnen ju högre upp i skolsystemet eleven kommer, progressionen i alla ämnen är språkligt 
beroende. 

De insatser som görs utifrån Strategisk plan kring språk, lässtärkande strategier och insatser, 
användning av bildstöd mm ligger rätt i tiden och syftar till att öka den sjunkande trenden i svenska. 
Ytterligare analyser kommer att ske på EHT för att identifiera vilka områden inom svenskan som ligger 
lägre. Utifrån analysen planeras insatser både enhetsvis och kommunövergripande. 

Utredningen kring språk, svenska som andraspråk, studiehandledning och modersmål är färdigställs 
och visar på ett tydligt behov av omorganisation av studiehandledning och modersmål samt en 
satsning på språkpedagoger i syfte att förstärka elevernas skolspråk. Detta är en viktigt nyckel till högre 
skolresultat. 

Att organisera undervisning i halvklass och mindre grupper är en tydlig framgångsfaktor men ställer 
krav på resurser i form av personal och lokaler. 
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Det är positivt för eleverna och att grupper formas tidigt. Måluppfyllelsen tenderar att öka då alla 
elever from förskoleklass har en utbildad lärare som följer dem. Resultaten av Skolverkets tester 
granskas i elevhälsan och åtgärder för förbättring diskuteras för utfallselever och logoped och 
speciallärare är med och handleder pedagoger i de fall elever har låga resultat. 

På högstadiet har EHT samt Hälsan stort fokus på de elever som ska börja på skolan. En gedigen 
överskolningsplan finns som följs och varje år utvärderas. Det är viktigt att starten blir så bra som 
möjligt. 

På tre enheter har en flexgrupp startats under året med mycket gott resultat när det gäller både 
kunskapsprogression för eleverna, högre närvaro men också för studiero och trygghet. I flexgruppen 
erbjuds elever i behov av stöd en annan studiemiljö och ett kvalificerat stöd i olika omfattning. Oron 
för att inte kunna behålla detta kvalificerade stöd på grund av budget är stort i verksamheten. Till 
hösten planeras fler flexgrupper att starta tack vare utökas ramtilldelning 2021. 

På gymnasiet och vuxenutbildningen finns större möjligheter till individualiserade upplägg, trots det 
sätts extra stödinsatser ibland in för sent. detta är ett utvecklingsområde framöver. 
Elevhälsoutbildningen som pågått under året har bidragit till bättre rutiner och struktur kring stöd. 

Tidiga insatser i förskolan är socioekonomiskt lönsamma eftersom det kan bidra till att minska 
utanförskap och misslyckande i skolan och senare i livet. Det är viktigt att skapa trygga relationer till 
barnen och även till föräldrar. Tidiga insatser handlar om att hitta arbetsformer för att hantera 
situationer som uppstår, och skapa kunskap utifrån de förutsättningar som redan finns. I förskolan 
finns en generell kompetens om att hantera olika svårigheter Personalen får stöd i att utföra 
kartläggningar och ge särskilt stöd från centrala barnhälsan och IFO. Fortbildning i Inprint, ritade tecken 
och TRAS har getts. 

Genom projektet Tidig upptäckt, tidig insats har fler barn med svårigheter identifierats vid en tidigare 
ålder och även fått insatser tidigare. Projektet har även resulterat i att insatserna sätts in samtidigt 
från olika aktörer, tex förskola och BVC. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 
Förskola: Alla barn 0-5 år i behov av insats får det 
innan de börjar förskoleklass. 

90.00% 100.00%  

Förskola: Alla barn som är 2,5 år ska ha besökt 
Familjecentralens team och insats har erbjudits de 
barn som är i behov av stöd. 

75.00% 100.00%  

Fritids: Representanter från fritids ska delta på 
skolans EHT (Elevhälsoteam) på samtliga skolenheter 

75.00% 100.00%  

Fritids: Visuellt stöd ska användas i samtliga 
verksamheter 

80.00% 100.00%  

Grundskola: Flexgrupper ska finnas vid behov på 
samtliga enheter 

67.00% 100.00%  

Grundskola: Studiehandledning ska ges till alla elever i 
behov 

50.00% 100.00%  

Grundskola: Visuellt stöd ska användas i samtliga 
verksamheter 

60.00% 100.00%  

Särskola: Representanter från 
träningsskolan/särskolan ska delta på skolans EHT 
(Elevhälsoteam) på samtliga skolenheter 

100.00% 100.00%  
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Gymnasie: Tydligare rutiner kring stöd ska skapas och 
implementeras inför ht-21 

 1  

Gymnasie: Elevernas studieplan ska följas upp. Vid 
behov ska åtgärder sättas in så att elevernas ligger i 
fas med dessa. 

80.00% 100.00%  

Vuxenutb: Språkförberedande yrkessvenska ska 
erbjudas alla elever i behov 

90.00% 100.00%  

 

4.1 Verksamhetsmål:  I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla utvecklar en hållbar livsstil 

Bedömning Trend 

  
 
Plan för källsortering finns på samtliga verksamheter. Alla verksamheter har ännu ej möjlighet till 
källsortering då det inte finns kärl. På flera enheter källsorterar verksamheten men vid sophanteringen 
läggs allt i en och samma container, vilket skickar fel signaler till barn och verksamhet. 

Samtliga verksamheter har genomfört flertalet aktiviteter inom området hållbar livsstil. Några exempel 
är drogförebyggande arbete och temadagar, batterijakt, samlad skolmåltid, TEMA utifrån "Lärande för 
hållbar utveckling (LHU). 

Ett nytt samverkansprojekt med Kostenheten har inletts under året. Syftet är att skapa starka 
ledstänger mellan hållbarhet, pedagogisk, ökad hälsa och välmående samt ökad måluppfyllelse. 

Den höga och oroande skolfrånvaron över tid har minskat från drygt 19% av grundskoleeleverna till 
knappt 10% vilket är en enorm förbättring. 

Samverkansråd på vuxenutbildningen sker normalt två ggr/termin men har inte genomförts under 
Covid. 

Andelen elever på vuxenutbildningen som slutför sin utbildning ska öka är svårt i nuläget att rapportera 
då de flesta utbildningar inte är klara ännu. 

Ny drogplan med handlingsplan håller på att skrivas fram specifikt mot vuxenutbildningen. 

Samtligaförskoleavdelningar vistas ute minst en gång per dag. Samtliga avdelningar går dessutom på 
någon utflykt till exempel till skogen någon gång i veckan, förutom vi hög sjukfrånvaro då personal 
saknas. 

Under våren kommer barnen födda 2015 erbjudas Danspoolen och barnen födda 2016 erbjuds 
Sagolek. 

Utomhusmatlagning med fiskburgare på förskolorna under våren. Månadens grönsak är något som de 
flesta arbetar med i någon form. 
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Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 
Förskola: Alla barn har pulshöjande aktivitet, minst 
antal per dag 

1 1  

Förskola: Alla enheter ska genomföra aktiviteter med 
fokus på hållbar livsstil, antal per år 

2 2  

Förskola: Alla verksamheter ska ges möjlighet till 
källsortering 

0.00% 100.00%  

Fritids: Andelen elever med mer än 20 % skolfrånvaro 
ska minska 

10.00% 10.00%  

Fritids: Andelen elever som utnyttjar anmäld 
behovsplats på lov/stängningsdagar ska öka 

 80.00%  

Grundskola: Alla enheter ska ha elevråd varje månad 
där eleverna ges möjlighet till inflytande över sin 
situation och till demokratisk delaktighet. Det som 
sägs på elevrådet ska tas upp på APT 

50.00% 100.00%  

Grundskola: Andelen elever med mer än 20 % 
skolfrånvaro ska minska 

10.00% 10.00%  

Särskola: Alla klasser ska ha 
klassråd/elevråd/samverkansråd varje månad där 
eleverna ges möjlighet till inflytande över sin situation 
och till demokratisk delaktighet. 

100.00% 100.00%  

Särskola: Andelen elever med mer än 20 % 
skolfrånvaro ska minska 

 10.00%  

Särskola: Särskolan ska medverka i alkohol och 
drogförebyggande aktiviteter, antal per termin 

 1  

Gymnasie: Andelen elever med mer än 20 % 
skolfrånvaro ska minska 

 10.00%  

Gymnasie: Alla klasser ska ha 
klassråd/elevråd/samverkansråd varje månad där 
eleverna ges möjlighet till inflytande över sin situation 
och till demokratisk delaktighet. 

50.00% 100.00%  

Gymnasie: Gymnasieskolan ska medverka i alkohol 
och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin 

 1  

Gymnasie: Färre ungdomar i KAA, Kommunalt 
aktivitetsansvar, antal elever 

13 10  

Vuxenutb: Alla klasser ska ha 
klassråd/elevråd/samverkansråd varje månad där 
eleverna ges möjlighet till inflytande över sin situation 
och till demokratisk delaktighet. 

 100.00%  

Vuxenutb: Andelen elever som slutför sin utbildning 
ska öka 

 90  

Vuxenutb: Vuxenutbildningen ska medverka i alkohol 
och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin 

 1  
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Framtid 
Alla ser fram emot att kunna återgå till en mer normal vardag utan restriktioner och pandemi. Tyvärr 
säger smittskyddsläkarna att även kommande höst kommer att präglas av Covid-19. Förhoppningsvis 
kommer även barn att kunna vaccineras inom kort men hur det här utvecklar sig globalt är svår 
prognostiserat.  

I och med att arbetsklimatet bland personalen på flera enheter har försämrats avsevärt under 
pandemiåret kommer arbetsmiljöarbetet vara i fokus under nästkommande år. Detta också i 
kombination med samverkansarbetet med HÖK 21 som arbetsgivaren och de fackliga organisationerna 
genomför och som ska mynna ut i en plan för kompetensförsörjning och god arbetsmiljö. 

Den ökade ohälsan och den lägre kunskapsprogressionen som uppkommit bland barn och unga under 
pandemin kommer också att, över tid, ställa stora krav på verksamheten i form av stöd och extra 
insatser både psykosocialt, socialt och pedagogiskt. 

Barn och Utbildning behöver långsiktiga hållbara beslut både vad gäller budget och strukturer. 
Förvaltningen har prövats svårt både genom avvecklingen av personal för att få en budget i balans och 
att samtidigt hantera en pandemi. Verksamheterna är i stort behov av att få förutsättningar för att 
arbeta långsiktigt med att förbättra skolresultaten. Att skapa en pluggkultur och en ökad 
skolanknytning är viktiga långsiktiga mål. 

Inför budget 2022 finns förhoppningar på ett positivt utfall för förskolan och en strävan mot färre barn 
i grupperna och på sikt kunna minska antalet med ytterligare barn. Med mindre barn i grupperna kan 
medarbetarna fokusera mer på varje barns utbildning och utveckling samt verka för det övergripande 
målet att alla ska vara anställningsbara. Möjligheten att permanenta projektet Tidig upptäckt - tidig 
insats för 2,5-åringar är också en förhoppning inför framtiden. Ytterligare en investering i tidiga 
insatser. För att huvudmannen ska kunna skapa förutsättningar för att ge kommunens barn och unga 
det de har rätt till enligt skollagen behöver budgetramen för nämnden utökas. Elevernas språkliga 
förmåga, deras skolspråk, behöver utvecklas för att fler ska klara alla skolans ämnen. Detta är ett 
gediget och långsiktigt arbete som innefattar både omorganisation, stödstrukturer och rutiner samt 
riktade medel. 

Kunskapens Hus behöver vidareutveckla en sökbar gymnasiesärskola och IM-yrk, samt utöka 
samverkan mellan SFI och AME. Verksamheten behöver göra sig mindre beroende av 
yrkes/lärlingsvuxmedel genom uppdragsutbildningar och kortkurser samt ev. YH-utbildning, men 
också ta till vara de stora industriprojekten i regionen, genom att kunna skräddarsy 
uppdragsutbildningar till dessa t.ex. truck/logistik, ställningsbyggare, svetsare, processoperatörer 
m.m. Vidare är målet att utveckla ett välfungerande samarbete med högskolan, bland annat för att 
säkerställa kompetensförsörjningen till kommunens akademiska yrken, såsom fritidspedagog, lärare, 
och sjuksköterska. 

Introduktionsprogrammen kommer ha något färre elever till hösten då fler ser ut att bli behöriga till 
gymnasieskolan. Antalet elever på Vuxenutbildningen kommer ligga på ungefär samma nivå som nu. I 
och med det utökade samarbetet inom noden, med fritt sök, följer en möjlighet att erbjuda ett större 
utbud av yrkesutbildningar till kommuninvånarna. 
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I Dingle fortsätter planeringen inför evakuering av verksamheten inför om- och tillbyggnad av 
förskolan. Byggnationen i Hedekas kommer ta mycket fokus två år framåt. En ny modul till 
Munkedalsskolan i höst ger utrymme för att utöka Träningsskolan som får fler elever. 

På Bruksskolan är verksamheten trångbodd. Lokalerna är små, dåligt organiserade, saknar flexibilitet 
och är icke ändamålsenliga. Den nya modulen som installerades i februari hoppas möjliggöra en 
flexgrupp med en kvalitativ verksamhet för elever i behov av stöd. 
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