Barn- och utbildningsnämnden
2019-12-17
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Munkedals Kommuns värdegrund
All kommunal verksamhet i Munkedals kommun
skall utgå ifrån alla människors lika värde

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
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Mandattid: 2019-01-01 till 2022-12-31
Ledamöter
Ordförande
1:e vice ordförande

2:e vice ordförande
Ersättare

Frida Ernflykt (M)
Christoffer Rungberg (M)
Karin Blomstrand (L)
Pontus Reuterbratt (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Maria Pasanen (SD)
Caritha Jacobsson (S)
Yvonne Martinsson (S)
Leif Karlsson (S)
Lars-Göran Sunesson (C)
Olle Olsson (KD)

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)
Martina Fivelsdal (V)
Johan Ljungblad (C)
Ayman Shehadeh (MP)

Inkallelseordning för ersättare
För ledamot tillhörande
nedanstående partigrupp
S
C
KD
MP
V
M
L
SD

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning
S, C, KD, MP, V, M, L, SD
C, S, KD, MP, V, M, L, SD
KD, MP, S, C, V, SD, L, M
MP, S, C, KD, V, M, L, SD
V, S, C, KD, MP, M, L, SD
M, L, SD, S, C, MP, V, KD
L, M
SD, M, L, S, C, KD, V, MP

Personalföreträdare
Tove Göthberg, Kommunal
Ingrid Rosell, Lärarförbundet
Nikolina Roos, Lärarnas Riksförbund
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Datum

2019-12-10
Barn- och utbildningsnämnden
Tid:

Tisdagen den 17 december 2019, kl. 09:00

Plats:

Gullmarssalen på kommunhuset Forum

Justeringsdatum:

Onsdagen den 18 december 2019, kl. 09:00

Justeringsperson:

Föregående möte: Maria Pasanen (SD)

Ordförande:

Karin Blomstrand (L)

Sekreterare:

Karin Atienza Cortes

Information om drogvaneundersökning, Linn Karlsson, kl. 14:00
Ärende

Anteckningar

1.

Fastställande av dagordning
Dnr 827

Närvarorätt för
personalföreträdare

2.

Plan med åtgärder för budget i balans 2020
Dnr 2019-000297

Närvarorätt för
personalföreträdare

6

3.

Uppföljning av internkontroll 2019
Dnr 2019-000262

Närvarorätt för
personalföreträdare

17

4.

Internkontrollplan - 2020
Dnr 2019-000217

Närvarorätt för
personalföreträdare

20

5.

Barn- och utbildningsnämndens detaljbudget samt Närvarorätt för
verksamhetsplan
personalföreträdare
Dnr 2019-000128

23

6.

Strategisk plan för ökad måluppfyllelse
Dnr 2019-000295

47

7.

Information till nämnd - 2019
Dnr 2019-000194

8.

Ekonomi-information 2019
Dnr 2019-000250

9.

Rapport från förtroendevalda
Dnr 2019-000251

10. Information om Beställning av ny skola 4-6
Dnr 2019-000184

Närvarorätt för
personalföreträdare

Sida

Föredragning av Mats
Tillander, kl. 13:00

11. Barn- och elevpeng 2020 Munkedals kommun
Dnr 2019-000281

60

12. Barn- och elevpeng 2020 Stiftelsen Nordens Ark
Dnr 2019-000282

65
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Datum

2019-12-10
Barn- och utbildningsnämnden

Ärende

Anteckningar

Sida

13. Barn- och elevpeng 2020 Skorpans djur- och
naturförskola
Dnr 2019-000283

66

14. Barn- och elevpeng 2020 Matildaskolan AB
Dnr 2019-000284

67

15. Barn- och elevpeng 2020 Ulna AB
Dnr 2019-000285

68

16. Barn- och elevpeng 2020 Orust Montessoriskola
ek för
Dnr 2019-000286

69

17. Barn- och elevpeng 2020 Ekolek barnomsorg AB
Dnr 2019-000287

70

18. Barn- och elevpeng 2020 Fridaskolorna AB
Dnr 2019-000288

71

19. Barn- och elevpeng 2020 Stenbackeskolan
Dnr 2019-000289

73

20. Interkommunal ersättning för Processtekniska
gymnasiet och Introduktionsprogrammet
Dnr 2019-000296

75

21. Elevhälsoplan
Dnr 2019-000294

76

22. Anmälan av delegationsbeslut - 2019
Dnr 2019-000103

89

23. Anmälan till huvudman om kränkande behandling
- november 2019
Dnr 2019-000292

91
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Datum

2019-12-08
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Dnr: BOUN 2019-000297

Plan med åtgärder för budget i balans
Förslag till beslut
Barn- och Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens plan för budget i balans
2020 inklusive risk-och konsekvensanalys.

Sammanfattning
Prognosen för förvaltningen 2019 beräknades till minus 7 mkr i augustis
delårsrapport. Det är framför allt åtgärder inom grundskolan som krävs för att
förvaltningen ska få en budget i balans. Åtgärderna handlar till stor del om att
visstidsanställd personal som det ej funnits budget för, inte kommer att få förlängd
anställning allteftersom deras anställningsavtal löper ut. Det gäller enheterna
Kungsmarksskolan, Centrumskolan, Hällevadsholms skola samt Hedekas skola.
Bilagorna Risk- och konsekvensanalys samt presentation av åtgärder per enhet
bifogas.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Budget i balans utifrån tilldelad ram inför 2021.
Facklig samverkan
Genomförd på LOKSAM för varje enhet.
Barnkonventionen
Viktigt att alla enheter inom kommunen organiserar sig utifrån tilldelad ram så att
alla barn för en likvärdig utbildning.
Inga ytterligare konsekvenser
Liselott Sörensen Ringi
Förvaltningschef
Beslutet expedieras till:
Liselott Sörensen Ringi
Ann-Charlotte Sernemo Mellgren
Ombud för LR, LF, Vision och Kommunal

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
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Åtgärder utifrån negativt resultat
2019 -7 mkr
Budget i balans
2020

Budget i balans
2021

Kungsmark

1 120 000

1 630 000

Hällevadsholm

1 109 000

1 942 000

Centrumskolan

1 350 000

2 193 000

746 000

1 085 000

Hedekas
Kunskapens hus
Måltider Process

125 000

Tjänster IM

1 250 000

1 250 000

Anropsstyrd trafik

500 000

500 000

Samköra sommaröppet frt

100 000

100 000

6 300 000

8 700 000

Summa besparingsförslag budget i balans
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Hällevadsholms skola
• Under 2020 kommer 5 visstidstjänster att fasas ut.
• P.g.a. att vi behöver ta hänsyn till arbetsrättsliga skäl kommer
prognosen för 2020 ändå visa på underskott på enheten
Hällevadsholm.
• Hällevadsholms skola kommer att vara i ekonomisk balans 2021.
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Centrumskolan
• Under 2019 och 2020 kommer 5 visstidstjänster att fasas ut.

• Trots åtgärder beräknas prognosen för 2020 visa på ett stort
underskott.
• Under 2020 kommer enheten fortsätta arbetet med plan inför
2021. Fler insatser kommer att krävas.
• Pågående ombyggnation under 2020 begränsar
handlingsutrymmet.
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Kungsmarksskolan
•

Under 2020 kommer 2 visstidstjänster att fasas ut.

•

3 tillsvidareanställda elevassistenter kommer att erbjudas tjänst på andra
skolenheter inom kommunen.

•

Tjänstgöringsgraden ses över genom antingen besparingar eller sälj av
tjänst.

•

Särskolan som har fler elever kommer att kompenseras för detta ur
resursfördelningssystemet.

•

Prognos 2020 för enheten kommer trots åtgärderna visa på ett mindre
underskott.

•

Enheten ska vara i fas inför 2021.
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Hedekas skola
•

Färre barn innebär lägre IKE ( Från 129 till 113)

•

Förvaltningen har inte haft budget för ”Projekt Hedekas” 2019.

•

Fasa ut 1,0 obehörig lärare visstid

•

En personal går från 1,0 till 0,8 tjänst

•

En personal 0,4 tjänst avvecklas

•

En studiehandledare går från 1,0 till 0,4

•

Träningsskolan har kompenserat negativt resultat 2019

•

Med åtgärder ovan och om kompensation ges i budget 2020 för ”Projekt Hedekas”
kommer enheten att visa på budgetbalans 2020.
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Kunskapens Hus
• IM-programmet just nu 71 elever
Kostnad/ elev
2017 126 tkr/år
2018 156 tkr/år
2019 174 tkr/år
Kostnad för IM i Uddevalla 2019 140 tkr/ år
Vi kommer att behöva minska kostnaderna för IM alternativt köpa IM
av Uddevalla.
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Sammanfattningsvis
Budget i balans
2020

Budget i balans
2021

Kungsmark
Hällevadsholm
Centrumskolan
Hedekas
Kunskapens hus
Anropsstyrd trafik
Samköra sommaröppet frt

1 120 000
1 109 000
1 350 000
746 000
1 375 000
500 000
100 000

1 630 000
1 942 000
2 193 000
1 085 000
1 250 000
500 000
100 000

Summa besparingsförslag budget i balans

6 300 000

8 700 000

Verksamhetsförändringar uppdrag KS, 5 tjänster inom
förvaltningen

3 000 000

3 000 000

Total summa besparingar

9 300 000

11 700 000

För budget i balans 2020/2021

-7 000 000

-7 000 000

Återbetalning underskott 2019

-2 300 000

-4 700 000

0

0

Summa Totalt
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Extern genomlysning

med uppdrag att utreda förutsättningarna för en kostnadseffektiv
skolorganisation omfattande ekonomi, kvalitet och måluppfyllelse.
Handlingsplan och verksamhetsplan för hur vi ska höja
måluppfyllelsen kommer att presenteras den 17 december för BUN.
Information till KS den 22 november samt 20 januari.

Sida 1 av 2
2019-12-05
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Barn och Utbildningsförvaltningen

Risk- och konsekvensanalys
Arbetsplats:
Grundskola

Upprättad datum: November December 2019
Samverkat datum:

Uppdaterad datum:
Fastställd av ansvarig chef:
Signatur:

Inledning
Arbetsgivaren har i denna sammanställning bedömt om de planerade ändringarna
medför risker för ohälsa och/eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.

Bakgrund
Grundskolorna på enheterna Hedekas, Hällevadsholm, Centrumskolan och
Kungsmarksskolan går med stort underskott mot budgeterat. Vi behöver minska
vår personalkostnad för att få en budget i balans nästkommande år samt spara in
det underskott vi ådragit oss.

Syfte och mål med planerad förändring
Personalkostnaderna behöver minska och ser över olika alternativ. Få alternativ går
att genomföra direkt vid årsskiftet utan det behövs ett mer långsiktigt perspektiv.
Under nästkommande år är målet att få en budget i balans och inom två år ha
betalat tillbaka underskottet. Målet är också att öka andel behöriga lärare och
minska andel elevassistenter. Kan bli aktuellt att anställa bidragsfinansierade
lärarassistenter för att avlasta lärare. Anpassade elevgrupper och ändrat
pedagogiskt arbetssätt ska inom ram höja måluppfyllelsen.

Planerad förändring
En del av visstidsanställd personal kommer successivt att fasas ur organisationen
allteftersom anställningstiderna löper ut. Behörig personal kommer inte att komma
i fråga, ej heller tillsvidareanställningar.

Förändringen avser
X

X

Organisation
Verksamhet
Arbetsuppgifter
Annat, nämligen; Arbetssätt och arbetsformer

Förändringarna genomförs



När: Under året 2020. Någon enstaka tjänst korrigeras under 2019.
Var: Hedekas, Hällevadsholm, Centrumskolan och Kungsmarksskolan
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Berörda medarbetare eller arbetsgrupper
Berörda medarbetare är elevassistenter och indirekt berörda är lärare.

Förändringen förväntas:

X

innebära inrättande av följande arbetsuppgifter;
innebära indragning av följande arbetsuppgifter;
inte innebära inrättande eller indragning av arbetsuppgifter.

Konsekvenser för verksamhet och/eller organisation
Risk för ohälsa föreligger i omställningsperioden då det finns oro inför annat
arbetssätt och otillräcklighet. Oro för hur man ska kunna nå ökad måluppfyllelse
genom ändrat arbetssätt föreligger och hur arbetet med elever i behov av stöd ska
förändras. Det blir färre personal som ska dela på gemensamma uppdrag och
arbetsbördan genom detta kan öka för den personal som blir kvar. Risk för ohälsa
hos den enskilde som blir drabbad kan föreligga.

x

Inte föreligger
Föreligger

Framställda åtgärder ska vidtas under och efter omställningsarbetet. De åtgärder
som inte vidtas omedelbart ska dokumenteras i handlingsplan för hållbar
arbetsmiljö.

Samverkan

X

APT
LOKSAM
SAMVERKAN
Annat, nämligen;

Beslut: Sammanställning utifrån varje enhets risk och konsekvensanalys.
För arbetsgivaren

För arbetstagarorganisationen

-------------------------------------------Förnamn Efternamn

-----------------------------------Förnamn Efternamn

Titel

Titel
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Dnr: BOU: 2018-387

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare:
Marie Wackfelt
Barn och utbildningsförvaltningen
Utvecklare

Uppföljning av internkontrollplan 2019 för Barn och
utbildningsnämnd
Förslag till beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna återrapportering av
internkontrollarbetet för nämndens verksamheter för 2019.
Barn och utbildningsnämnden noterar återrapportering av internkontrollarbetet för
de kommunövergripande granskningarna inom nämndens verksamhet 2019.

Sammanfattning
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en
internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras,
hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen. Vid upptäckta
brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarligare brott eller
brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.
För 2019 har internkontrollplaner antagits den 2018-12-12 §250 med totalt tre
kontrollområden. Utöver nämndens kontrollplan finns tre kommunövergripande
granskningar som genomförs av den administrativa enheten.

1.Verkställighet av nämndens fattade beslut (KS beslut att samtliga nämnder genomför beslut
i KS 2018-12-12 §250
2. Följsamhet av delegationsordningen
3. Kvalitet på utskickade sammanträdeshandlingar
Granskningsresultatet anmäls i respektive nämnd.
Återrapportering
En återrapport har nu upprättats, se bifogade underlag. Varje punkt på planerna har
en bedömning gjorts utifrån att;




Kontrollområdet fungerar
Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas
Kontrollområdet fungerar inte.

Av återredovisningen av nämndens sex granskningsområden framgår det att ett
granskningsområde inte fungerar. Granskningsområdet som inte fungerade var
följsamhet av delegationsordningar, där man får förbättra kunskapen om
delegationsordningen. Övriga som fungerar behöver dock utvecklas och förslag till
åtgärder har givits.
Bilaga bifogas: Uppföljning av kontrollplan för Barn och Utbildningsförvaltningen

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
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Bättre kontroll över att rutiner följs
Barnkonventionen
Barnens bästa är beaktat i kontrollområdena

Liselott Sörensen Ringi
Förvaltningschef
Barn och Utbildning
Beslutet expedieras till:
Skickas till: Kommunrevisionen, Controller, Förvaltningschef BUN,
Kvalitetsutvecklare BUN, Kommunstyrelsen

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
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Uppföljning av Intern kontrollplan Munkedals kommun 2019
Tidsperiod: 2019-01-01--2019-12-31
Nämnd: Barn och Utbildning
Kontrollområde
Rutin/system

Risk/ Dokument
prio

Kontrollmoment/
granskningssätt

Kontrollant

Resp. nämnds
protokoll

Verkställs politiskt fattade
beslut?

Förvaltningschef/
nämndssekreterare
BUN

Antagen sammanträdesplantidsplan
samt utskickade
möteshandlingar

Hur stor andel av utskickade
Nämndsekreterare
handlingar inför politiska
BUN
sammanträden har sänts ut till
ledamöterna kompletta och i rätt
tid?

Antagna delegationsordningar

Finns det avvikelser mellan
antagna delegationsordningar
och fattade beslut?

Nämndsekreterare
BUN

ELOF-handlingsplan

Kontroll - Genomgång

Rektorer

Fastställd av Kommunstyrelsen 2018-12-12 §250
Upprättad av: Marie Wackfelt
Kontrollmetod

Frekvens

Uppföljning/Resultat av
kontrollen

Dnr KS 2018-387
Förslag till åtgärd
Återrapportering

Enhet
*Adm KS
Verkställs politiskt
Kommunöver fattade beslut?
gripande
granskning.
Ny
kontrollområ
de beslut i
KS 2018-1212 §250

*Adm KS,
Kompletta handlingar i tid
kommunöver
gripande
granskning

*Adm KS,
Följsamhet av
kommunöver delegationsordningar
gripande
granskning

1. Elevers garanterade
rätt till utbildning
(ELOF) Uppföljning av
frånvaro

12

9

12

Beslut som fattas av
Två ggr /år
nämnden som ska
under 2019
verkställas förs upp på en
lista (mall finns) för
uppföljning av
nämndsekreteraren.
Förvaltningschefen arbetar
kontinuerligt med
uppföljningen tillsammans
med sin ledningsgrupp.
Granskning av tidpunkt för
utskickade handlingar samt
eventuella kompletterande
utskick. Vilka orsaker finns
till eventuell förseningar
och/eller senare utdelade
handlingar.
Granskning genom stickprov
av fattade delegationsbeslut
med avstämning mot
antagna delegationsordningar.

Självgranskning
som görs
löpande
nämndsekr
under 2019.

Utredningsresultat
analyseras

December och
juni

Förskolechefer och
Rektorer

Avrapportering - Analys

Varje månad

Utlysning av tjänster behöriga Förskolechefer och
lärare
Rektorer

Avrapportering - Analys

Mätning i
september
2019.
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2. Samverkan Skola och
Socialtjänst

Samverkansavtal
12

3. Rekrytering av
behörig personal

Kvalitetsdokumentation

Kontroll att avtalet fortsätter
att implementeras i
verksamheterna

Se bilaga verkställda beslut.
Åtgärd: För att
säkerhetsställas att område
kontrolleras 2 gånger per år
kan det bokas in tillfällen i
början av året. Granskades
endast en gång.

BUN 17/12 2019

Se bilaga Kompletta
Kontrollområdet fungerar
handlingar.
Kontrollområdet fungerar men Åtgärd: Bättre koordination i
behöver utvecklas
årshjulet, tjänstemännen bör
Kontrollområdet fungerar inte. ha tid att ta fram fullständigt
material innan det ska upp till
nämnd.
Se bilaga följsamhet av
Kontrollområdet fungerar
delegationsordning.
Kontrollområdet fungerar men Åtgärd: Förbättra kunskapen
behöver utvecklas
om delegationsordningen.
Kontrollområdet fungerar inte.

BUN 17/12 2019

Kontrollområdet fungerar
Kontrollområdet fungerar
men behöver utvecklas
Kontrollområdet fungerar
inte.

Kontrollområdet fungerar
Kontrollområdet fungerar
men behöver utvecklas
Kontrollområdet fungerar
inte.
Kontrollområdet fungerar
Kontrollområdet fungerar
men behöver utvecklas
Kontrollområdet fungerar
inte.
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*Administrativa avdelningen ska granska följande moment för varje nämnd/förvaltning:
1.Verkställighet av nämndens fattade beslut
2. Följsamhet av delegationsordningen
3. Kvalitet på utskickade sammanträdeshandlingar
Granskningsresultatet anmäls i respektive nämnd, som också fattar beslutet att för kännedom överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

December och
juni

Kontrollområdet fungerar
Kontrollområdet fungerar
men behöver utvecklas
Kontrollområdet fungerar
inte.

Se bilaga Elevers
garanterade rätt till
utbildning.
Åtgärd: Nytt digitalt
frånvarosystem införs

BUN 17/12 2019

BUN 17/12 2019

Se bilaga Samverkan Skola
BUN 17/12 2019
och Socialtjänst.
Åtgärd: En SamTidigt-grupp
ska driva frågan vidare

Se bilaga Rekrytering av
behörig personal.
Åtgärd: Insatser fokuseras
på Fritidspedagoger

BUN 17/12 2019

20
2019-12-03

Dnr: BoU 2019-217

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare:
Marie Wackfelt
Utvecklare
Barn och utbildningsförvaltningen

Internkontrollplan 2020 för Barn och
utbildningsnämnd
Förslag till beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till
internkontrollplan för barn och utbildningsnämndens verksamhet 2020.

Sammanfattning
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret för den
interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för sin verksamhet. I
planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp.
Planen ska revideras årligen och antas av nämnden.
Enligt 8 § ska planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund
för urval av vilka kontroller som ska göras. Planen ska dessutom innehålla
kontrollområde, frekvens, rapportering mm.
Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för Barn och utbildningsnämndens verksamhet avseende 2020 utifrån en risk- och väsentlighetsanalys och
bedömning.
Sammanlagt har fem kontrollområden föreslagits.






Barnkonventionens lag 2020 – Utbildning
EST (Effektiv Samordning för Trygghet)
SamTidigt-grupps uppdrag
Kompetensutbildning Fritidspedagoger
Månadsvis ekonomiuppföljning med riskanalys

Uppföljning
Förvaltningschef rapporterar genomförd kontroll till nämnden i slutet av året (dec).
Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.
Allvarligare brott eller brister ska omgående återrapporteras till nämnden.
Utöver nämndens egna kontrollområden finns tre kommunövergripande granskningar
som genomförs av den administrativa enheten.




Verkställighet av nämndens fattade beslut (KS beslut att samtliga nämnder genomför beslut
i KS 2018-12-12 §250
Följsamhet av delegationsordningen
Kvalitet på utskickade sammanträdeshandlingar

Granskningsresultatet anmäls i respektive nämnd.

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
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Avrapportering till Kommunstyrelsen kommer att ske vid bokslutsdialogsmötet i
februari -2021 då nämndernas presidier avrapporterar nämndens beslutade förslag
till internkontrollplan.
Bilaga bifogas: Internkontrollplan Barn och Utbildning 2020

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Bättre kontroll
Barnkonventionen
Barnens bästa har beaktats

Liselott Sörensen Ringi
Förvaltningschef
Barn och Utbildningsförvaltningen
Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen, Kommunstyrelsen, Controller, Förvaltningschef BUN,
Kvalitetsutvecklare BUN

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
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Intern kontrollplan Munkedals kommun 2020
Tidsperiod: 2020-01-01--2020-12-31

Fastställd av Barn och Utbildningsnämnd 2019-12-17 §

Nämnd: Barn -och Utbildning

Upprättad av: Marie Wackfelt

Område: Barn och utbildningsnämndens förvaltnings
verksamheter
Enhet

Kontrollområde
Rutin/system

Risk/
väsentlighet
9

Dnr KS 2019-217

Dokument

Kontrollmoment

Antagen sammanträdesplantidsplan samt
utskickade
möteshandlingar

Kontrollant

Metod

Frekvens

Rapportering till

Hur stor andel av utskickade Nämndhandlingar inför politiska
sekreterare
sammanträden har sänts ut
till ledamöterna kompletta
och i rätt tid?

Granskning av tidpunkt för utskickade
handlingar samt eventuella
kompletterande utskick. Vilka orsaker
finns till eventuell förseningar och/eller
senare utdelade handlingar.

Själv-granskning Förvaltningschef
som görs löpande
nämndsekr under
2019.

Granskning genom stickprov av fattade Mätning i
delegationsbeslut med avstämning mot september 2019.
antagna delegations- ordningar.

*Adm KS,
kommunövergripande
granskning

Kompletta handlingar i tid

*Adm KS,
kommunövergripande
granskning

Följsamhet av
delegationsordningar

12

Antagna delegationsordningar

Finns det avvikelser mellan
antagna
delegationsordningar och
fattade beslut?

Nämndsekreterare

*Adm KS,
kommunövergripande
granskning

Verkställs politiskt fattade
beslut?

12

Resp. nämnds protokoll

Verkställs politiskt fattade
beslut?

NämndBeslut som fattas av nämnden som ska Två ggr /år under
sektreterare/
verkställas förs upp på en lista (mall
2019
Förvaltning-schef finns) för uppföljning av
nämndsekreteraren. Förvaltningschefen
arbetar kontinuerligt med uppföljningen
tillsammans med sin ledningsgrupp.

BUN

Barnkonventionens lag
2020 - Utbildning

9

Barnkonventionens artikel
2, 3, 6 och 12

Nämndsekreterare

Kontroll av samtliga tjänsteskrivelser

Löpande under jan- Förvaltningschef
okt 2020

BUN

EST (Effektiv Samordning
för Trygghet)

9

Riktlinjer för
trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete

Tjänsteskrivelser där
barnens delaktighet ska
framgå
Upprättad åtgärdsplan

Kommundirektör

Rapportering i KLG

6 ggr per år

Förvaltningschef

BUN

SamTidigt-grupps
uppdrag

12

Socialtjänstlagen Skollagen Modellen framtages
Barnkonventionen

Styrgruppen

Rapportering till styrgruppen genom
framtagen modell

Fastställt datum
under 2020

Förvaltningschef

BUN

Kompetensutbildning
Fritidspedagoger

12

Avtal med Högskolan Väst

Upprättat avtal

Avdelningschef
Skola

Kontrollera upprättat avtal

Senast sept 2020

Förvaltningschef

BUN

Månadsvis
ekonomiuppföljning.
Riskanalys och åtgärdsplan
vid avvikelser
nästkommande möte

12

Styr- och ledningssystem
Munkedals kommun, bilaga
ekonomiregler 2018-11-29
§110

Följa upp nämndens
ekonomi
(årsprognosavvikelse)
månadsvis

Ekonom

Granskning av enheternas ekonomiska
avstämning med stöd av ekonom och
informerar nämnden

En gång per
månad (12 mån)

Förvaltningschef

Riskanalysen
Risk och väsentlighetsbedömning är ett verktyg för att prioritera vilka områden som ska kontrolleras. Samtliga kontrollområden ska bedömas enligt risk och västentlighetsmall.
Där poäng från 9-16 ska tas med i internkontrollmall. Konsekvens/väsentlighet (allvarlig 4, kännbar 3) och Sannolikhet/risk är (möjlig 3, sannolik 4)
Vilken är konsekvenserna av ett inträffat fel, och sannolikheten att fel ska uppstå.
*Administrativa avdelningen ska granska följande moment för varje nämnd/förvaltning:
1.Verkställighet av nämndens fattade beslut
2. Följsamhet av delegationsordningen
3. Kvalitet på utskickade sammanträdeshandlingar

Granskningsresultatet anmäls i respektive nämnd.

Förvaltningschef

Förvaltningschef
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Barn och utbildningsnämnden

Dnr: BOUN 2019-128

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Anna Josefsson
Ekonom

Barn- och utbildningsnämndens detaljbudget 2020
plan 2021-2022
Förslag till beslut


Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna fördelning av nämndens
budgetram 2020 per verksamhet.



Barn- och utbildningsnämnden
verksamhetsplaner 2020.

beslutar

att

godkänna

förslag

till

Sammanfattning
I maj beslutade nämnden förslag till budget 2020 plan 2021-2022. Nämndens
budgetskrivelse redovisar förslag till ekonomisk ram för drift- och
investeringsbudget. Nämnden har konsekvensbeskrivit ramens påverkan på
verksamheten. Nämnden har även under våren arbetat fram verksamhetsmål och
mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål.
Under hösten har förvaltningen arbetat med att genomföra de beslutade
förändringarna som krävs för balans i sin budget utifrån den ram som tilldelats samt
upprättat verksamhetsplaner utifrån nämndens satta verksamhetsmål.
I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur den ekonomiska ramen har
fördelats ut på förvaltningens verksamheter och de verksamhetsplaner man kommer
arbeta utifrån. Denna detaljbudget är en sammanfattning av nämndens fastställda
budget för 2020.

Ram drift och investering
Nämndens ekonomiska ram är 275 263 tkr fördelad på verksamheter. Nämndens
investeringsram är 6 150 tkr och är fördelad på projektnivå.

Verksamhetsplaner
Förvaltningen har tagit fram verksamhetsplaner med aktiviteter utifrån nämndens
verksamhetsmål och mått och kommunfullmäktiges inriktningsmål.
Bilaga 1. Verksamhetsplan 2020

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
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Facklig samverkan enligt FAS05
Förhandlad enligt paragraf §11 datum…..
Inga ytterligare konsekvenser

Anna Josefsson
Ekonom

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef Barn- och
utbildningsnämnden

Beslutet expedieras till:
Controller
Förvaltningsekonom
Förvaltningschef
Verksamhetsutvecklare
Processutvecklare

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

25

Barn- och utbildningsnämnd

Dnr BOUN 2019-128

Barn- och
utbildningsnämnd
Detaljbudget 2020
Plan 2021-2022

Nämndsbeslut
Antagen i KS 2019-12-17 §
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Bilagor:
Bilaga 1. Verksamhetsplan 2020

Nämndens beslut av budget 2020 och plan 2020-2021
Barn- och utbildningsnämnd 22/5-2019 § Dnr BOUN 2019-128
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2020 plan 2021-2022
med konsekvensbeskrivningar.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för budget 2020
och planperioden 2021-2022.
Barn- och utbildningsnämnd 17/9 -2019 § Dnr BOUN 2019-128
3. Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagna verksamhetsmål och mått för 2020.
Barn- och utbildningsnämnd 17/12 -2019 § Dnr BOUN 2019-128
4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till fördelning av nämndens ram per
verksamhet.
5. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplaner 2020.
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Barn- och utbildningsnämndens
ordförande:
Karin Blomstrand

Förvaltningschef:
Liselott Sörensen-Ringi

Allmänt
Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2020,
plan 2021-2022 i juni månad. Nämnderna har tid på sig
från juni t.o.m. december månad att arbeta med sin
egen budget.
Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en
budgetskrivelse för budget 2020 senast i maj.
Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i
nämnderna (dialogmöten).
Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till
ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget)
utifrån de preliminära ramarna för budgetåret samt
verksamhetsmål med mått utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. Nämnden ska
konsekvensbeskriva den preliminära ramens påverkan
på verksamheten.
I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur
den ekonomiska ramen fördelats och förändringarna
har verkställts samt förslag till verksamhetsplaner
utifrån verksamhetsmålen.

Kommunhuset Forum maj 2018, fotograf Erland Pålsson

Ansvarsområde
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola,
fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasiet, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxen- och
påbyggnadsutbildning och svenska för invandrare. Förvaltningen ska stödja nämnden i dess uppdrag att
erbjuda verksmhet inom dessa områden. Förvaltningen leds av en förvalningschef.

Ekonomi
Ramförändring
Tkr
Barn- och utbildning
Ramförändring mellan åren
Varav löner/kapitalkostnad
Effektivisering
Utökning av ram
Resursfördelning
Varav Internfördelning hyror, städ och kost
Varav flytt av verksamhet till KFN

Budget
2019

Budget
2020

270 251
44 594
4 986
-101
971
4 264
47 358
12 884

275
5
1
-2
3
2

263
012
358
058
000
711

Plan
2021

Plan
2022

275 263
0
0
0
0

275 263
0
0
0
0

*Löne- och kapitalkompensation är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.
Nämndens budget utgår från den budget kommunfullmäktige (KF) föreslagit. Barn- och utbildning har
tilldelats 275 263 tkr i budgetram år 2020.
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Verksamhetsförändringar inför 2020
Ekonomisk ram, tkr

2019

Budgetram 2019 juni

266 458

Kompensation för löneökningar och kapitalkostnad april/maj-dec 2019

3 643
150

Tillfällig ökning 2019 Simskola F-klass Dnr 2019-149 §90

Budgetram 2019

270 251

Kompensation för löneökning jan – mars/april lönerev 2019 samt OB tim 2020
Pris/indexuppräkning
Resursfördelning prognos
Utökning KS Förslag

1
1
2
3

Summa tillkommande utökningar och indexuppräkning 2020

8 730

Tillfällig ökning Simskola F-klass tillbaka till KF
Neddragning KF beslut, 5 tjänster inom förvaltningen BoU, KoF varav BoU
Anpassning Pris/indexuppräkning
Summa anpassningar 2020

358
661
711
000

-150
-1 908
-1 661
-3 719

Budgetram 2020

275 263

Summa ramförändring

5 012

Risk- och konsekvensbeskrivningar av de verksamhetsförändringar som redovisats finns i nämndens
budgetskrivelse 2019-05-22.

Verkställda åtgärder för budgetbalans 2020
Förvaltningen har presenterat ett förslag till Barn- och utbildningsnämnden för budget i balans 2020 och
plan för återbetalning av underskott 2019 under 2020 och 2021. Åtgärdsplanen har börjat verkställas och
förväntas få helårseffekt 2021.

Ekonomiska ramar (drift) per verksamhet eller avdelning
Nedan redovisas de olika avdelningarna eller övergripande verksamheter inom nämnden. Tabellen visar
faktiska utfallet 2018, rambudget för 2019 och den budgetram som ska gälla inför 2020 med planåren
2021-2022. Att budget 2019 och utfallet 2018 skiljer sig åt väsentligt beror på internfördelningen av lokal,
kost och städ som genomförders 2019.

mnkr

Utfall
2018

Budget
2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Barnomsorg

54,38

73,73

75,57

75,57

75,57

Grundskolan

95,45

122,67

126,48

126,48

126,48

Särskolan

10,98

13,3

13,34

13,34

13,34

Gymnasieskolan

43,73

47,99

47,31

47,31

47,31

Vuxenutbildning

5,95

6,75

6,82

6,82

6,82

Övrig verksamhet

4,88

5,72

5,74

5,74

5,74

215,4

270,2

275,26*

275,26

275,26

Nettokostnad/ram

*Justering av utfall barn- och elevantal i resursfördelningen från KF 2019 görs vid bokslut 2019. Lönerevision 2019 för
Vårdförbundet är inte klart och är därför inte medräknad i ramen.
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Investeringsbudget
Nedan presenteras investeringsbudget 2020, samt plan 2021-2022 för nämnden.
Investeringarna redovisas dels som nyinvestering och dels som reinvestering. När kommunfullmäktige
beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnader när investeringen aktiveras.

Projektnr

tkr

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

750
900
1 500
1 500
1 500

100
900

100
900

Barn- och utbildning
2201
2211
2202
2203
2204
2206
2207

Kunskapens Hus
Inventarier BoU
Inventerier Centrumskolan ombyggnation
Inventarier Hällevadsholm skola ombyggnation
Inventarier Hedekas skola ombyggnation
Inventarier ”Kungsmarksskolan” åk 4-6 nybyggnation
Inventarier förskola Brudås/Kungsmarken nybyggnation

Summa investering

3 000
2 000

6 150

1 000

6 000

Beskrivning projekt
Projekt 2201 – Kunskapens Hus
Arbetsmaskiner och redskap till nystartad vuxenutbildning.
Projekt 2211 – Inventarier till BoU
Avser reinvestering av inventerier till verksamheterna.
Projekt 2202 – Inventarier Centrumskolans ombyggnation
Avser inventarier till Centrumskolan efter ombyggnation
Projekt 2203 – Inventarier Hällavadsholms ombyggnation
Avser inventarier till Hällevadsholmsskolan efter ombyggnation
Projekt 2204 – Inventarier Hedekasskolan ombyggnation
Avser inventarier till Hedekassskolan efter om- och nybyggnation
Projekt 2206 – Inventarier ”Kungsmarksskolan” åk 4-6 nybyggnation
Avser inventarier till ”Kungsmarksskolan” åk 4-6 efter nybyggnation
Projekt 2207 – Inventarier förskolan Brudås/Kungsmarken nybyggnation
Avser inventarier till förskolan Brudås/Kungsmarken efter nybyggnation

Nämndens verksamhetsmål med mått
Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020-2023 den 2019-03-25 §26
Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade
invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!
•
•
•
•

Alla ska vara anställningsbara
Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Nämnden har beslutat om verksamhetsmål och mått 2019-09-17§45. Förvaltningen har i dialog med
nämnden tagit fram förslag till verksamhetsmål. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag, som
stadgas i reglementet. Resultatet blev två verksamhetsmål kopplat till inriktningsmål 1,2,3 samt ett
verksamhetsmål kopplade till inriktningsmål 4, inklusive mått för samtliga.

Verksamhetsplaner
Under hösten har förvaltningen upprättat verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som
förvaltningen måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål.
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1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara
1.1 Verksamhetsmål BUN: Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina
gymnasiestudier inom tre år.
Mått
Alla elever i Åk1 ska ha klarat avstämning A enligt Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd
Andel elever som blir behöriga till gymnasiets yrkesförberedande program ska öka till minst 85%
Andel elever som går på ett gymnasieprogram och tar gymnasieexamen ska öka till minst 80%
Meritvärdet för elever i åk. 9 ska höjas till 210

År 2020
Mål
100%
85 %
80 %
210

1.1.1 Verksamhetsplan
För att nå verksamhetsmålet kommer förskolornas verksamher fokusera på att lägga grunden för ett
livslångt lärande. Samtliga förskolor arbetar utifrån språkplanen med språkförberedande stimulans i
olika former. Alla förskolor använder tecken som stöd i olika omfattning. Inprint (digitalt bild och
symbolstöd) kommer att finnas på alla enheter och personalen kommer under året att fortbildas i hur
det används. Förskolorna använder observationsmaterialet TRAS (tidig registrering av
språkutveckling) och språkschema för flerspråkiga barn som observations- och kartläggningsmaterial
gällande språket. Resultaten analyseras i arbetslaget och verksamheten planeras utifrån var
barngruppen befinner sig. Polyglutt, som är ett digitalt verktyg för att jobba med läsning och
flerspråkighet i förskolan, används i det dagliga arbetet. Barn som är 2,5 år erbjuds besök på
Familjecentral där logoped deltar och kartlägger tillsammans med pedagog och sköterskor. Efter
besöken erbjuds tidiga insatser för de barn som har behov av detta.
Alla förskolor använder Unikum ett webbverktyg för barn, pedagoger och vårdnadshavare. Verktyget
gör det lättare för samarbetsformer kring mål, planer och de lärande processerna. Det systematiska
kvalitetsarbetet dokumenteras i lärlogg både på avdelningen och individuellt. Förskolan har i uppdrag
att dokumentera lärprocesser. Verktyget reflektion/analys är kopplat både till avdelningens planering
och till lärlogg. Under året kommer fokus ligga på att fördjupa reflektion och analys.
Överlämnandeplanen har reviderats inför kommande läsår så att skolan ska ha bättre möjlighet att ta
vid förskolans arbete kring varje individ.
Samtliga skolor kommer att arbeta med den strategiska planen för ökade skolresultat, som är
framtagen för att på längre sikt utveckla kvalitet och högre reultat. De områden som fokuseras i
planen är att bygga ett gemensamt värdegrundsarbete och utveckla elevhälsoarbetet, samt utveckla
kunskaper kring lärmiljö och undervisningskvaliet. Fritidshemmens undervisning behöver förstärkas
och utvecklas. All verksamhet ska genomsyras av ett analytiskt förhållningssätt och det systematiska
kvalitetsarbetet ska utvecklas på alla nivåer. De åtgärder och insatser som presenteras i planen är
övergripande och ska genomföras på samtliga enheter. Tidsplanen kommer dock att variera från
skolenhet till skolenhet. Alla arbetar systematiskt med att analysera resultat och ska styra resurser
och insatser utifrån vad analyserna visar. Två gånger per år analyseras resultaten övergripande av
verksamheten. Resultaten analyseras i ledningsgruppen två gånger per läsår. Goda strukturer för
kollegialt lärande ska utvecklas på samtliga enheter och alla ska arbeta med samplanering,
sambedömning och föra ämnesdidaktiska diskussioner. Tester i f-klass och åk 1 genomförs och
rapporteras till huvudmannen. Tidigt stöd ska sättas in, exempelvis intensiv lästräning och
språkstöd. Den kommunövergripande språkplanen följs. I UNIKUM förs elevers resultat in och följs
upp. Arbetet med Teams utvecklas genom fortbildning under läsåret, så att verksamheten kan
arbeta mer effektivt med formativ bedömning och utveckling av undervisningen i varje klassrum. I
verksamheten används olika hjälpmedel för att nå varje elev på ett bra sätt. Verksamhetens logoped
utbildar under året samtliga lärare i förskoleklass och på lågstadiet i att arbeta språkstärkande och
med bildstöd som ett sätt att stödja inlärning. Större variation i undervisningen utvecklas på
enheterna, mer blandning av praktik och teori är andra specifika åtgärder som enheterna utvecklar
under året.
Fritidshemmen erbjuder under året läxläsning, och arbetar främjande med läsning, både genom
läscirklar och högläsning. Temarelaterade aktiviteter som stärker skolans pågående arbete ska vara
en del av fritidshemmens arbete nästkommande år och samtlig fritidshemspersonal kommer att börja
Fritidshemssatsningen, som finns beskriven i den strategiska planen för ökade skolresultat.
I kommunens gymnasieskola kartläggs elevernas kunskaper när de börjar, för att tidigt kunna
erbjuda rätt stöd. Att tydliggöra elevens lärande för denne själv ökar motivationen att lyckas i sina
studier , samt att ha en nära och tät kontakt med vårdnadshavare, vilket underlättas av användandet
av en digital matris som hålls levande. Regelbundna vägledningssamtal med SYV erbjuds men också
yrkevägledning i mindre grupper. Förstärkt språkstöd och fokus på språkutveckling av olika slag är
viktigt då språket är nyckeln för att ta till sig mycket av den kunskap som finns tillgänglig. Mer
praktiska inslag i teoretiska kurser ska utvecklas. Ett aktivt och främjande arbete för att öka
skolnärvaron utvecklas och införandet av frånvarotrappan syftar till att underlätta arbetet. Analyser
visar att kommunen har elever som har svårt att klara sina studier på annan ort, på grund av bland
annat pendling. Processtekninska gymansiet utvecklar varumärket i syfte att locka fler ungdomar till
kommunens egen verksamhet.
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Till vuxenutbildningen bjuds positiva förebilder från arbetslivet in för att öka elevernas kunskaper om
arbetsliv och utbildning, samt höja motivationen. Dessutom erbjuds eleverna mer praktik. Studiestöd
tillhandahålls för snabbare progression i språktutvecklingen. Studieteknik som ämne förs in på
schemat. Fler kurser ska ges i flexibla former vad gäller både tid och form. Vuxentutbildningen
startar kurser för kvinnor som inte har kommit så långt i sin språkutveckling och/eller inte har stor
arbetslivserfarenhet sedan tidigare. Tydligare struktur och information kring vad som händer vid hög
frånvaro och detta påverkar studierna. Samordnade och kontinuerliga möten med externa aktörer, till
exempel AF och UPH, för både personal och elever ska öka.

1.2 Verksamhetsmål BOU: Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera.

År 2020

Mått

Mål

Fullt utbyggt ”en till en” i grundskolan samt tillhandahålla digitala hjälpmedel i förskolan och
förskoleklass 2020

x

1.2.1 Verksamhetsplan
För att nå verksamhetsmålet kommer verksamhet förskola fokusera på arbetet med förutsättningar
för barnen att utveckla adekvat digital kompetens och att barnen får möjlighet att dokumentera sitt
eget lärande. Digitalisering i förskolan handlar om kunskapen kring verktygen och hur de kan
användas, samt om inställningen till den digitala värld vi lever i idag, genom att arbeta med tex
källkritik. För att nå verksamhetsmålet kommer förskolorna att utveckla användandet av digitala
verktyg som Pollyglutt, Inprint och Unikum. All personal ska under året ha fått fortbildning i Teams
för att underlätta det kollegiala arbetet och förenkla kommunikationen. Fortsatt implementering av
Tieto-närvarohantering som är en e-tjänst där föräldrar lägger in barnens schema och där rektor
effektivare kan planera och fördela resurserna.
Om det finns utrymme i budget ska en förtätning av datorer till förskolepersonal ske. För att skapa
likvärdighet och gemensamt föhållningssätt på förskolorna genomförs IKT-träffar med ombud från
samtliga avdelningar. Under 2020 tar vi fram riktlinjer för arbetet med digitala verktyg. Alla enheter
arbetar med bildstöd, pedagogiska appar och hjälpmedel.
I grundskolan kommer 1- 1 vara fullt utbyggt. Under året kommer förskoleklass att förses med fler
digitala lärverktyg. En gemensam fortbildning i Teams och hur detta verktyg kan användas i
undervisningen för att understödja inlärning genomförs. Personal utbildas i att undervisa i tekniktäta
miljöer. Gemensamma licenser utvärderas med hjälp av IKT pedagoger. Alla enheter arbetar med
bildstöd, pedagogiska spel och hjälpmedel. Ett arbete med att prova och ta fram digitala läromedel,
som ska ersätta traditionella läromedel, inleds.
Eleverna får använda sina skoldatorer även på fritidshemmen. All tillsvidareanställd personal på
fritidshemmet ska ha en arbetsdator i syfte att utveckla undervisningen och ta del av informationen.
Fortsatt implementering av Tieto, som är en e-tjänst där föräldrar lägger in barnens schema och där
rektor effektivare kan planera och fördela reurserna.

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen
2.1 Verksamhetsmål BUN: I våra verksamheter ska alla känna trygghet och glädje.

År 2020

Mått

Mål

Alla elever har minst en pulshöjande aktivitet varje dag
Mindre barngrupper i förskolorna minska från 18-17/grupp
Andel elever med problematisk skolfrånvaro ska minska till 5%

1
17
5%

2.1.1 Verksamhetsplan
För att nå verksamhetsmålet kommer förskolorna fokusera på ett av förskolans viktigaste uppdrag,
värdegrundsarbetet. I förskolan arbetar personalen medvetet med att ge barnen möjlighet att
utveckla positiv uppfattning om sig själva och tillit till sin egen förmåga. Planen mot kränkande
behandling är ett levande arbetsverktyg och det kommer att genomföras
trygghetsvandringar/intervjuer i förskolans miljöer. Personalen har fortlöpande dialog om bemötande
på arbetslagsträffar med inslag av ICDP där även barnkonventionen blir en viktig del. Att synliggöra
en positiv bild av förskolan till vårdnadshavare för att skapa trygghet samt utveckla formerna för
delaktighet. Rörelse är ett av verksamhetsårets fokusområden. Satsningen tillsammans med
riksidrottsförbundet fortsätter genom en uppföljningsdag för all personal med fler konkreta tips på
hur de kan arbeta med rörelse på ett enkelt sätt i vardagen.
Under året görs tjänsteskrivelser om nybyggnation av förskolor och i samband med det ses
möjligheten att minska barngrupperna på samtliga enheter över. Inom befintlig budgetram och
lokaler finns inte utrymme för att minska barngrupperna till 17 barn.
Genom samarbete med socialtjänsten fördjupas personalens kunskap och trygghet kring
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orosanmälningar. Tidiga insatser och samverkan kan förhindra senare problematisk skolfrånvaro.
Förskolan utvecklar samarbetet med BVC kring HYFS-träffar, föräldramöte mm. Information om
Familjecentralens föräldracirklar skickas ut via Unikum till alla föräldrar. Vårdcentralen har etablerat
enheten Ungas psykiska hälsa,UPH. Familjecentralen samt barn- och elevhälsan kommer att etablera
ett närmare samarbete med UPH och Barnkullen för att främja tidiga insatser för barn och unga.
All grundskoleverksamhet ska följa Elof-planen med tillhörande frånvarotrappa för att främja närvaro.
Närvaro registeras från och med årsskiftet i Skola 24 och verksamheten inför en gemensam policy
och är restriktiva med att bevilja ledigheter annat än vid synnerliga skäl. All personal fortbildas kring
orsaker till ökad skolfrånvaro och förebyggande arbetssätt och arbetsformer. Rutiner för samverkan
mellan olika aktörer gällande bland annat närvaroarbetet tas fram av SamTidigt gruppen (samverkan
skola- socialtjänst).
Samtliga enheter på F-6 uvtecklar arbetet med rastaktiviteter. All verksamhet har schemalagd
rörelse. Alla enheter arbetar med pauser i skolarbetet. Trygghetsvandringar ska genomföras på all F6 skolor.
Samtliga fritidshem erbjuder varierad undervisning med olika vuxenledda rörelseaktiviteter och
lekar. Alla fritidshem ska ha en Likabehandlingsplan. Arbetet med måltidspedagogik i samverkan med
Kosteenheten utvecklas till att gälla fler enheter.
I gymnasieverksamheten ska tydligare strukturer för frånvaroarbetet tas fram och kommuniceras
med vårdnashavare och elever. Ett aktivt elevhälsoarbete med tätare elevhälsomöten införs.
Verksamheten implementerar en ny frånvarotrappa. Studie- och yrkevägledningssamtal ska
genomföras. Undervisningen utvecklas för att bli mer varierad med praktiska moment.
Vuxenutbildningen skapar en tydligare struktur kring frånvaroarbetet med snabb återkoppling.
Verksamheten utvecklar projektet kopplat till normer och värden i svenskt arbetsliv inom främst SFI.

2.2 Verksamhetsmål BUN: Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv
arbetsgivare.
Mått
Alla inom BoUF ska känna till målen för verksamheterna (OSA– enkäten - mäter) från
4,1(2019) till 4,5(2020) (Femgradig skala)
Lägre sjukfrånvaro från 5,2 % (2019) till 4,5 % (2020)
Alla inom BoUF kan rekommendera vänner och bekanta att jobba hos oss (OSA enkäten)
från 3,6 (2019) till4,5 (2020) (Femgradig skala)

År 2020
Mål
4,5
4,5 %
4,5

2.2.1 Verksamhetsplan
För att nå verksamhetsmålet kommer förskolan fokusera på att avsätta pengar i budget till fria
arbetskläder och pedagogiska måltider. Satsning på fortbildning till tillsvidareanställd personal och
introduktion av vikarier. Kommande år kommer formerna för vikarieanskaffning att ses över. Inom
förskolan strävar rektorerna efter likvärdighet då det framkommit som en faktor för ökad trivsel hos
personalen. I syfte att sänka sjuktalen lägger rektorerna ut 3,0 tjänst på vissa avdelningar trots
budgetram på 2,93. En timme utökad planeringstid för förskollärarna främjar både kvalitén och
förskollärares benägenhet att söka tjänster i kommunen. Personal i fritidshemmen får arbetskläder
och utökning av planeringstid och fortbildningsdagar. All personal inom avdelning skola får
fortbildning kopplat till den strategiska planen för ökad måluppfyllelse, där Fritidshemssatsningen är
en del.
Verksamheten satsar på närvarande ledarskap genom förtätning av rektorstjänster i syfte att främja
personalens trivsel, trygghet och närvaro.
Målen för verksamheten processas på APT samt under medarbetarsamtal. Utifrån målen utarbetar
personalen systematiskt arbetssätt som kontinuerligt följs upp.
Förvaltningen kommer aktivt att genom samverkan med Högskolan Väst skapa förutsättningar för
personal att utbilda sig till t.ex. fritidspedagog, förskollärare eller lärare.
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3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån
behov
3.1 Verksamhetsmål BUN: Barn- och utbildningsförvaltningen ska samverka med IFO
och andra viktiga aktörer.
Mått
Arbeta fram rutiner för samverkan med Närhälsans enhet Ungas psykiska hälsa

År 2020
Mål
x

3.1.1 Verksamhetsplan
För att nå verksamhetsmålet kommer verksamheten fokusera på att;
SamTidigt-grupp med representanter från både barn- och utbildning samt välfärdsförvaltningen
skapar en Munkedalsmodell gällande samverkan och tidiga insatser när det gäller närvaro/frånvaro
och andra rutiner. Samtliga rektorer och barn/elevhälsopersonal träffar representanter från
Välfärdsnämnden i gemensam samverkansdag. Barn- och elevhälsan träffar Ungas psykiska hälsa
regelbundet och samverkar, bl.a samplaneras föräldrautbildningar. Även cheferna för
verksamheterna träffas regelbundet.

3.2 Verksamhetsmål BUN: Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras.
Mått
Alla barn som är 2,5 år har besökt familjecentralens tvärprofessionella team och insats har
erbjudits de barn som är i behov av stöd.
Alla barn 0-5 år i behov av insats får det innan de börjar förskoleklass
Andel elever som har godkänt på nationella prov i åk 3 i ämnet svenska 2019 80% 2020 90%

År 2020
Mål
100%
100%
90 %

3.2.1 Verksamhetsplan
För att nå verksamhetsmålet kommer verksamheten fokusera på att;
Familjecentralen och barnhälsan bjuder in till gruppträffar för kommunens 2,5-åringar. Efter besöket
erbjuds insatser till de barn eller föräldrar som är i behov av det. Insatser sker inom områdena språk,
tal och kommunikation, beteende och samspel samt familje- och föräldrastöd. Insatserna utförs av
barnhälsan och socialtjänsten samt externa aktörer som BUP och logopedmottagning. Likvärdiga
rutiner kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd ska upprättas i samarbete med Centrala
barnhälsan. Överlämnande från förskola till förskoleklass ska ske enligt ny rutin. På förskolorna
genomförs Barnhälsomöten, BHM, där Centrala barnhälsan träffar rektor och personal. Syftet är att
gemensamt arbeta för barns hälsa med barnets bästa i fokus genom att arbeta främjande och
förebyggande i ett större forum än arbetslaget för att ta del av varandras professionalitet, kunskaper
och erfarenheter.
Tidig upptäckt och insats är av vikt för att varje elev ska få adekvat stöd. Förskolan och grundskolan
har en språkplan som årligen revideras. Test genomförs i förskoleklass för att tidigt kartlägga och
ringa in områden som på sikt kan leda till svårigheter att nå målen, Skolverkets material Hitta
språket och testerna Hur låter orden/Hitta bokstaven. Dessa tester är normerade vilket innebär att
man kan jämföra en elevs resultat eller klassresultat med en referensgrupp av elever i samma ålder.
Förskoleklassen ska även arbeta med språklekar enligt Bornholmsmodellen. Skolverkets nya
kunskapskrav för årskurs 1 innefattar ett obligatoriskt bedömningstöd som alla genomför. De elever
som gjort bedömningsstödet i årskurs 1 fortsätter med dessa i årskurs 2 och 3.
För de elever som går i årskurs 2 och inte gjort bedömningsstödet i årskurs 1 kvarstår DLS 2, ett
material för kartläggning av klassens färdigheter i läsning och skrivning. Kartläggningen omfattar
fyra olika delprov; sammaljud, ordförståelse, rättstavning och läsförståelse.
Skolans logoped utbildar samtlig pedagogisk personal i förskoleklass och på lågstadiet i bildstöd och
språkstärkande arbetssätt.
Fritidshemmen arbetar med läsfrämjande aktiviteter och tema läsning, samt erbjuder läxläsning.

4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan
4.1 Verksamhetsmål BUN: I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla utvecklar en
hållbar livsstil.
Mått
Alla verksamheter ska utarbeta en plan för källsortering
Alla enheten ska genomföra två aktiviteter/ år med fokus på hållbar livsstil.

År 2020
Mål
x
2
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4.1.1 Verksamhetsplan
För att nå verksamhetsmålet kommer Förskolan fokusera på arbetet med att främja barnens
utveckling, hälsa och välbefinnande med aktiviteter anpassade efter barnens behov. Förskolan
arbetar med daglig utevistelse och rörelseaktiviteter i olika former. Samtal förs om vikten av att äta
rätt för att må bra samt vilans betydelse. I samarbete med kostenheten har vi måltidspedagogik och
under 2020 genomförs en fortbildningsdag för personal från båda förvaltningarna. Förskolorna har
utformat miljömål som kommer att uppdateras under året. Samtliga förskolor ska arbeta med ”Håll
Sverige rent” och deras material kring skräpplockardagar. Avdelningarna ska se över rutinerna för
sopsortering.
Återbruk och källsortering genomförs i skolans samtliga verksamheter i den mån det är möjligt. Alla
enheter deltar i minst två projekt och/eller tävlingar, såsom exempelvis batterijakten. I vardagen
arbetar grundskolan med att medvetandegöra eleverna genom att släcka lampor och räkna på svinn i
matsalen. Verksamheten ställer om och använder färre böcker och mer digitala läromedel. Alla
enheter genomför temadagar med bland annat aktiviteter och föreläsningar om exempelvis
självkänsla, droger mm.
Grundskolan kommer att genomföra en gemensam aktivitet med temat hållbar livsstil tillsammans
med kultur och fritid.
I ämnet svenska på gymansiet förs omvärldskunskap in på ett tydligare sätt. Verksamheten
genomför temadagar med bland annat aktiviteter och föreläsningar om exempelvis självkänsla,
droger, sexualitet mm.

Framtid
Barn- och utbildningsförvaltningens framtida utmaningar är att:

- höja resultaten, kvaliteten och likvärdigheten för alla barn i kommunen utifrån tilldelade resurser
- få en budget i balans
- höja den digitala kompetensen och förtäta med digitala verktyg
- behålla behöriga lärare inom förskola och skola samt kunna rekrytera när vakanser uppstår
- kunna rekrytera legitimerade fritidspedagoger
- kompetensen bibehålls samt utvecklas
- utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 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
- medverka till inkludering/integration
- minska sjukfrånvaron på de enheter som har höga sjuktal
- skapa yrkesutbildningar som matchar arbetsmarknaden
- komma tillrätta med den segregation som uppstått på en del förskolor
Parallellt med förvaltningens grunduppdrag pågår ett arbete med att sänka kostnaderna för att 2020 få
budget i balans och anpassa verksamheten till de externt minskade intäkterna.
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Vad är en verksamhetsplan?
Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet som nämnden ansvarar för. Den är
ett stöd för planering, styrning och ledning av verksamheten. Syftet med
verksamhetsplanen är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll och vilka
aktiviteter som ska genomföras för att nå de politiskt beslutade målen för
kommande år.

Vision och mål för Munkedals kommun
Kommunens vision är utgångspunkten för hur verksamheterna jobbar med mål och
uppföljning. Det är kommunfullmäktige som beslutar om visionen. Utifrån visionen
beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för fyra år i taget. Med
utgångspunkt i inriktningsmålen beslutar nämnderna om egna verksamhetsmål
med mått för ett år i taget.
När verksamhetsmålen är antagna tar förvaltningen fram en eller flera
verksamhetsplaner för nämndens ansvarsområde. Verksamhetsplan ska godkännas
av nämnd senast i december året före den ska börja gälla.
Vision 2025
Munkedal – mer av livet. En hållbart
växande kommun med engagerade
invånare. Här tar vi oss an framtidens
utmaningar tillsammans!

Inriktningsmål 2020-2023
Alla ska vara anställningsbara

Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen

Alla ska känna sig trygga i att få det stöd
som behövs utifrån behov

Munkedal ska bidra till minskad
klimatpåverkan

Verksamhetsmål för
Vision 2025
Munkedal –
mer av livet.
En hållbart
växande
kommun med
engagerade
invånare. Här
tar vi oss an
framtidens
utmaningar
tillsammans!

Inriktningsmål
2020-2023
Alla ska vara
anställningsbara

Munkedals kommun • www.munkedal.se

Verksamhetsmål
2020
Alla ska nå
gymnasiebehörighet och
fullfölja sina
gymnasiestudier inom
tre år.

Mått
Alla elever i Åk1
ska ha klarat
avstämning A
enligt Skolverkets
obligatoriska
bedömningsstöd
Andel elever som
blir behöriga till
gymnasiets
yrkesförberedande
program ska öka
till minst 85%
Andel elever som
går på ett
gymnasieprogram
och tar
Sida 3 av 13
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gymnasieexamen
ska öka till minst
80%
Meritvärdet för
elever i åk. 9 ska
höjas till 210
Bli mer digitaliserade i
syfte att effektivisera.

Skapa
förutsättningar för
en god hälsa på lika
villkor för hela
befolkningen

I våra verksamheter ska
alla känna trygghet och
glädje.

Fullt utbyggt ”en
till en” i
grundskolan samt
tillhandahålla
digitala
hjälpmedel i
förskolan och
förskoleklass 2020
Alla elever har
minst en
pulshöjande
aktivitet varje dag
Mindre
barngrupper i
förskolorna
minska från 1817/grupp
Andel elever med
problematisk
skolfrånvaro ska
minska till 5%

Barn- och
utbildningsförvaltningen
ska vara en attraktiv
arbetsgivare.

Alla inom BoUF
ska känna till
målen för
verksamheterna
(OSA– enkäten mäter) från
4,1(2019) till
4,5(2020)
(Femgradig skala)
Lägre
sjukfrånvaro från
5,2 % (2019) till
4,5 % (2020)

Alla ska känna sig
trygga i att få det
stöd som behövs
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Barn- och
utbildningsförvaltningen
ska samverka med IFO
och andra viktiga

Alla inom BoUF
kan
rekommendera
vänner och
bekanta att jobba
hos oss (OSA
enkäten) från 3,6
(2019) till4,5
(2020)
(Femgradig skala)
Arbeta fram
rutiner för
samverkan med
Närhälsans enhet

Sida 4 av 13

utifrån behov
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aktörer.

Ungas psykiska
hälsa.

Tidiga insatser till barn
och elever ska
prioriteras

Andel elever som
har godkänt på
nationella prov i
åk3 i ämnet
svenska 2019
80% 2020 90%
Alla barn som är
2,5 år har besökt
familjecentralens
tvärprofessionella
team och insats
har erbjudits de
barn som är i
behov av stöd.

Munkedal ska bidra
till minskad
klimatpåverkan

I våra verksamheter ska
vi arbeta för att alla
utvecklar en hållbar
livsstil.

Alla barn 0-5 år i
behov av insats
får det innan de
börjar
förskoleklass
Alla verksamheter
ska utarbeta en
plan för
källsortering
Alla enheten ska
genomföra två
aktiviteter/ år
med fokus på
hållbar livsstil.

Verksamhetsplan 2020, Barn och utbildning
Avdelning Skola
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 F3 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 7 rektorer som arbetar under avdelningschefen och på två av enheterna
finns också en biträdande rektor. Grundskolan hade under läsåret 2018/19 1236
elever och gymnasieskolan i kommunal regi hade 111 elever. Vuxenutbildningen är
väl utbyggd och ett samverkansavtal, med närliggande kommuner finns.
Kunskapens Hus anordnar även uppdragsutbildningar och yrkesutbildningar.
Avdelning Förskola
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.
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Nämnden har beslutat om verksamhetsmål med mått för 2020 (Beslut
2019-09-17). Hur förvaltningen ska arbeta för att nå målen beskrivs nedan, under
respektive verksamhetsmål.

Verksamhetsmål: Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina
gymnasiestudier inom tre år
Mått: Alla elever i Åk1 ska ha klarat avstämning A enligt Skolverkets
obligatoriska bedömningsstöd
Andel elever som blir behöriga till gymnasiets yrkesförberedande program ska
öka till minst 85%
Andel elever som går på ett gymnasieprogram och tar gymnasieexamen ska öka
till minst 80%
Meritvärdet för elever i åk. 9 ska höjas till 210
För att nå verksamhetsmålet kommer förskolornas verksamher fokusera på att
lägga grunden för ett livslångt lärande. Samtliga förskolor arbetar utifrån
språkplanen med språkförberedande stimulans i olika former. Alla förskolor
använder tecken som stöd i olika omfattning. Inprint (digitalt bild och symbolstöd)
kommer att finnas på alla enheter och personalen kommer under året att fortbildas
i hur det används. Förskolorna använder observationsmaterialet TRAS (tidig
registrering av språkutveckling) och språkschema för flerspråkiga barn som
observations- och kartläggningsmaterial gällande språket. Resultaten analyseras i
arbetslaget och verksamheten planeras utifrån var barngruppen befinner sig.
Polyglutt, som är ett digitalt verktyg för att jobba med läsning och flerspråkighet i
förskolan, används i det dagliga arbetet. Barn som är 2,5 år erbjuds besök på
Familjecentral där logoped deltar och kartlägger tillsammans med pedagog och
sköterskor. Efter besöken erbjuds tidiga insatser för de barn som har behov av
detta.
Alla förskolor använder Unikum ett webbverktyg för barn, pedagoger och
vårdnadshavare. Verktyget gör det lättare för samarbetsformer kring mål, planer
och de lärande processerna. Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras i
lärlogg både på avdelningen och individuellt. Förskolan har i uppdrag att
dokumentera lärprocesser. Verktyget reflektion/analys är kopplat både till
avdelningens planering och till lärlogg. Under året kommer fokus ligga på att
fördjupa reflektion och analys. Överlämnandeplanen har reviderats inför kommande
läsår så att skolan ska ha bättre möjlighet att ta vid förskolans arbete kring varje
individ.
Samtliga skolor kommer att arbeta med den strategiska planen för ökade
skolresultat, som är framtagen för att på längre sikt utveckla kvalitet och högre
reultat. De områden som fokuseras i planen är att bygga ett gemensamt
värdegrundsarbete och utveckla elevhälsoarbetet, samt utveckla kunskaper kring
lärmiljö och undervisningskvaliet. Fritidshemmens undervisning behöver förstärkas
och utvecklas. All verksamhet ska genomsyras av ett analytiskt förhållningssätt och
det systematiska kvalitetsarbetet ska utvecklas på alla nivåer. De åtgärder och
insatser som presenteras i planen är övergripande och ska genomföras på samtliga
enheter. Tidsplanen kommer dock att variera från skolenhet till skolenhet. Alla
arbetar systematiskt med att analysera resultat och ska styra resurser och insatser
utifrån vad analyserna visar. Två gånger per år analyseras resultaten övergripande
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av verksamheten. Resultaten analyseras i ledningsgruppen två gånger per läsår.
Goda strukturer för kollegialt lärande ska utvcklas på samtliga enheter och alla ska
arbeta med samplanering, sambedömning och föra ämnesdidaktiska diskussioner.
Tester i f-klass och åk 1 genomförs och rapporteras till huvudmannen. Tidigt stöd
ska sättas in, exempelvis intensiv lästräning och språkstöd. Den
kommunövergripande språkplanen följs. I UNIKUM förs elevers resultat in och följs
upp. Arbetet med Teams utvecklas genom fortbildning under läsåret, så att
verksamheten kan arbeta mer effektivt med formativ bedömning och utveckling av
undervisningen i varje klassrum. I verksamheten används olika hjälpmedel för att
nå varje elev på ett bra sätt. Verksamhetens logodped utbildar under året samtliga
lärare i förskoleklass och på lågstadiet i att arbeta språksträrkande och med
bildstöd som ett sätt att stödja inlärning. Större variation i undervisningen
utvecklas på enheterna, mer blandning av praktik och teori är andra specifika
åtgärder som enheterna utvecklar under året.
Fritidshemmen erbjuder under året läxläsning, och arbetar främjande med läsning,
både genom läscirklar och högläsning. Temarelaterade aktiviteter som stärker
skolans pågående arbete ska vara en del av fritidshemmens arbete nästkommande
år och samtlig fritidshemspersonal kommer att börja Fritidshemssatsningen, som
finns beskriven i den strategiska planen för ökade skolresultat.

I kommunens gymnasieskola kartläggs elevernas kunskaper när de börjar, för att
tidigt kunna erbjuda rätt stöd. Att tydliggöra elevens lärande för denne själv ökar
motivationen att lyckas i sina studier , samt att ha en nära och tät kontakt med
vårdnadshavare, vilket underlättas av användandet av en digital matris som hålls
levande. Regelbundna vägledningssamtal med SYV erbjuds men också
yrkevägledning i mindre grupper. Förstärkt språkstöd och fokus på språkutveckling
av olika slag är viktigt då språket är nyckeln för att ta till sig mycket av den
kunskap som finns tillgänglig. Mer praktiska inslag i teoretiska kurser ska utvecklas.
Ett aktivt och främjande arbete för att öka skolnärvaron utvecklas och införandet
av frånvarotrappan syftar till att underlätta arbetet. Analyser visar att kommunen
har elever som har svårt att klara sina studier på annan ort, på grund av bland
annat pendling. Processtekninska gymansiet utvecklar varumärket i syfte att locka
fler ungdomar till kommunens egen verksamhet.
Till vuxenutbildningen bjuds positiva förebilder från arbetslivet in för att öka
elevernas kunskaper om arbetsliv och utbildning, samt höja motivationen.
Dessutom erbjuds eleverna mer praktik. Studiestöd tillhandahålls för snabbare
progression i språktutvecklingen. Studieteknik som ämne förs in på schemat. Fler
kurser ska ges i flexibla former vad gäller både tid och form. Vuxentutbildningen
startar kurser för kvinnor som inte har kommit så långt i sin språkutveckling
och/eller inte har stor arbetslivserfarenhet sedan tidigare. Tydligare struktur och
information kring vad som händer vid hög frånvaro och detta påverkar studierna.
Samordnade och kontinuerliga möten med externa aktörer, till exempel AF och
UPH, för både personal och elever ska öka.

Verksamhetsmål: Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera.
Mått: Fullt utbyggt ”en till en” i grundskolan samt tillhandahålla digitala hjälpmedel
i förskolan och förskoleklass 2020
Förskolan arbetar med förutsättningar för barnen att utveckla adekvat digital
kompetens och att barnen får möjlighet att dokumentera sitt eget lärande.
Digitalisering i förskolan handlar om kunskapen kring verktygen och hur de kan
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användas, samt om inställningen till den digitala värld vi lever i idag, genom att
arbeta med tex källkritik. För att nå verksamhetsmålet kommer förskolorna att
utveckla användandet av digitala verktyg som Pollyglutt, Inprint och Unikum. All
personal ska under året ha fått fortbildning i Teams för att underlätta det kollegiala
arbetet och förenkla kommunikationen. Fortsatt implementering av Tietonärvarohantering som är en e-tjänst där föräldrar lägger in barnens schema och
där rektor effektivare kan planera och fördela resurserna.
Om det finns utrymme i budget ska en förtätning av datorer till förskolepersonal
ske. För att skapa likvärdighet och gemensamt föhållningssätt på förskolorna
genomförs IKT-träffar med ombud från samtliga avdelningar. Under 2020 tar vi fram
riktlinjer för arbetet med digitala verktyg. Alla enheter arbetar med bildstöd,
pedagogiska appar och hjälpmedel.
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I grundskolan kommer 1- 1 vara fullt utbyggt. Under året kommer förskoleklass att
förses med fler digitala lärverktyg. En gemensam fortbildning i Teams och hur detta
verktyg kan användas i undervisningen för att understödja inlärning genomförs.
Personal utbildas i att undervisa i tekniktäta miljöer. Gemensamma licenser
utvärderas med hjälp av IKT pedagoger. Alla enheter arbetar med bildstöd,
pedagogiska spel och hjälpmedel. Ett arbete med att prova och ta fram digitala
läromedel, som ska ersätta traditionella läromedel, inleds.
Eleverna får använda sina skoldatorer även på fritidshemmen. All tillsvidareanställd
personal på fritidshemmet ska ha en arbetsdator i syfte att utveckla undervisningen
och ta del av informationen. Fortsatt implementering av Tieto, som är en e-tjänst där
föräldrar lägger in barnens schema och där rektor effektivare kan planera och fördela
reurserna.

Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska alla känna trygghet och glädje
Mått: Alla elever har minst en pulshöjande aktivitet varje dag
Mindre barngrupper i förskolorna minska från 18-17/grupp
Andel elever med problematisk skolfrånvaro ska minska till 5%
För att nå verksamhetsmålet kommer förskolorna fokusera på ett av förskolans
viktigaste uppdrag, värdegrundsarbetet. I förskolan arbetar personalen medvetet
med att ge barnen möjlighet att utveckla positiv uppfattning om sig själva och tillit
till sin egen förmåga. Planen mot kränkande behandling är ett levande
arbetsverktyg och det kommer att genomföras trygghetsvandringar/intervjuer i
förskolans miljöer. Personalen har fortlöpande dialog om bemötande på
arbetslagsträffar med inslag av ICDP där även barnkonventionen blir en viktig del.
Att synliggöra en positiv bild av förskolan till vårdnadshavare för att skapa trygghet
samt utveckla formerna för delaktighet. Rörelse är ett av verksamhetsårets
fokusområden. Satsningen tillsammans med riksidrottsförbundet fortsätter genom
en uppföljningsdag för all personal med fler konkreta tips på hur de kan arbeta med
rörelse på ett enkelt sätt i vardagen.
Under året görs tjänsteskrivelser om nybyggnation av förskolor och i samband med
det ses möjligheten att minska barngrupperna på samtliga enheter över. Inom
befintlig budgetram och lokaler finns inte utrymme för att minska barngrupperna till
17 barn.
Genom samarbete med socialtjänsten fördjupas personalens kunskap och trygghet
kring orosanmälningar. Tidiga insatser och samverkan kan förhindra senare
problematisk skolfrånvaro. Förskolan utvecklar samarbetet med BVC kring HYFS-
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träffar, föräldramöte mm. Information om Familjecentralens föräldracirklar skickas
ut via Unikum till alla föräldrar. Vårdcentralen har etablerat enheten Ungas
psykiska hälsa,UPH. Familjecentralen samt barn- och elevhälsan kommer att
etablera ett närmare samarbete med UPH och Barnkullen för att främja tidiga
insatser för barn och unga.
All grundskoleverksamhet ska följa Elof-planen med tillhörande frånvarotrappa för
att främja närvaro. Närvaro registeras från och med årsskiftet i Skola 24 och
verksamheten inför en gemensam policy och är restriktiva med att bevilja
ledigheter annat än vid synnerliga skäl. All personal fortbildas kring orsaker till
ökad skolfrånvaro och förebyggande arbetssätt och arbetsformer. Rutiner för
samverkan mellan olika aktörer gällande bland annat närvaroarbetet tas fram av
SamTidigt gruppen (samverkan skola- socialtjänst).
Samtliga enheter på F-6 uvtecklar arbetet med rastaktiviteter. All verksamhet har
schemalagd rörelse. Alla enheter arbetar med pauser i skolarbetet.
Trygghetsvandringar ska genomföras på all F-6 skolor.
Samtliga fritidshem erbjuder varierad undervisning med olika vuxenledda
rörelseaktiviteter och lekar. Alla fritidshem ska ha en Likabehandlingsplan. Arbetet
med måltidspedagogik i samverkan med Kosteenheten utvecklas till att gälla fler
enheter.
I gymnasieverksamheten ska tydligare strukturer för frånvaroarbetet tas fram och
kommuniceras med vårdnashavare och elever. Ett aktivt elevhälsoarbete med
tätare elevhälsomöten införs. Verksamheten implementerar en ny frånvarotrappa.
Studie- och yrkevägledningssamtal ska genomföras. Undervisningen utvecklas för
att bli mer varierad med praktiska moment.
Vuxenutbildningen skapar en tydligare struktur kring frånvaroarbetet med snabb
återkoppling. Verksamheten utvecklar projektet kopplat till normer och värden i
svenskt arbetsliv inom främst SFI.

Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv
arbetsgivare.
Mått: Alla inom BoUF ska känna till målen för verksamheterna (OSA– enkäten mäter) från 4,1(2019) till 4,5(2020) (Femgradig skala)
Lägre sjukfrånvaro från 5,2 % (2019) till 4,5 % (2020)
Alla inom BoUF kan rekommendera vänner och bekanta att jobba hos oss (OSA
enkäten) från 3,6 (2019) till4,5 (2020) (Femgradig skala)
För att nå verksamhetsmålet kommer förskolan fokusera på att avsätta pengar i
budget till fria arbetskläder och pedagogiska måltider. Satsning på fortbildning till
tillsvidareanställd personal och introduktion av vikarier. Kommande år kommer
formerna för vikarieanskaffning att ses över. Inom förskolan strävar rektorerna
efter likvärdighet då det framkommit som en faktor för ökad trivsel hos personalen.
I syfte att sänka sjuktalen lägger rektorerna ut 3,0 tjänst på vissa avdelningar trots
budgetram på 2,93. En timme utökad planeringstid för förskollärarna främjar både
kvalitén och förskollärares benägenhet att söka tjänster i kommunen. Personal i
fritidshemmen får arbetskläder och utökning av planeringstid och
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fortbildningsdagar. All personal inom avdelning skola får fortbildning kopplat till den
strategiska planen för ökad måluppfyllelse, där Fritidshemssatsningen är en del.
Verksamheten satsar på närvarande ledarskap genom förtätning av rektorstjänster
i syfte att främja personalens trivsel, trygghet och närvaro.
Målen för verksamheten processas på APT samt under medarbetarsamtal. Utifrån
målen utarbetar personalen systematiskt arbetssätt som kontinuerligt följs upp.

Förvaltningen kommer aktivt att genom samverkan med Högskolan Väst skapa
förutsättningar för personal att utbilda sig till t.ex. fritidspedagog, förskollärare eller
lärare.
Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen ska samverka med
IFO och andra viktiga aktörer.
Mått: Arbeta fram rutiner för samverkan med Närhälsans enhet Ungas psykiska
hälsa.

För att nå verksamhetsmålet kommer verksamheten fokusera på att;
SamTidigt-grupp med representanter från både barn- och utbildning samt
välfärdsförvaltningen skapar en Munkedalsmodell gällande samverkan och tidiga
insatser när det gäller närvaro/frånvaro och andra rutiner. Samtliga rektorer och
barn/elevhälsopersonal träffar representanter från Välfärdsnämnden i gemensam
samverkansdag. Barn- och elevhälsan träffar Ungas psykiska hälsa regelbundet och
samverkar, bl.a samplaneras föräldrautbildningar. Även cheferna för
verksamheterna träffas regelbundet.

Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras
Mått: Alla barn som är 2,5 år har besökt familjecentralens tvärprofessionella
team och insats har erbjudits de barn som är i behov av stöd.
Alla barn 0-5 år i behov av insats får det innan de börjar förskoleklass
Andel elever som har godkänt på nationella prov i åk3 i ämnet svenska 2019 80%
2020 90%

För att nå verksamhetsmålet kommer verksamheten fokusera på att;
Familjecentralen och barnhälsan bjuder in till gruppträffar för kommunens 2,5åringar. Efter besöket erbjuds insatser till de barn eller föräldrar som är i behov av
det. Insatser sker inom områdena språk, tal och kommunikation, beteende och
samspel samt familje- och föräldrastöd. Insatserna utförs av barnhälsan och
socialtjänsten samt externa aktörer som BUP och logopedmottagning. Likvärdiga
rutiner kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd ska upprättas i samarbete
med Centrala barnhälsan. Överlämnande från förskola till förskoleklass ska ske
enligt ny rutin. På förskolorna genomförs Barnhälsomöten, BHM, där Centrala
barnhälsan träffar rektor och personal. Syftet är att gemensamt arbeta för barns
hälsa med barnets bästa i fokus genom att arbeta främjande och förebyggande i ett
större forum än arbetslaget för att ta del av varandras professionalitet, kunskaper
och erfarenheter.
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Tidig upptäckt och insats är av vikt för att varje elev ska få adekvat stöd. Förskolan och
grundskolan har en språkplan som årligen revideras. Test genomförs i förskoleklass för
att tidigt kartlägga och ringa in områden som på sikt kan leda till svårigheter att nå
målen, Skolverkets material Hitta språket och testerna Hur låter orden/Hitta
bokstaven. Dessa tester är normerade vilket innebär att man kan jämföra en elevs
resultat eller klassresultat med en referensgrupp av elever i samma ålder.
Förskoleklassen ska även arbeta med språklekar enligt Bornholmsmodellen.
Skolverkets nya kunskapskrav för årskurs 1 innefattar ett obligatoriskt bedömningstöd
som alla genomför. De elever som gjort bedömningsstödet i årskurs 1 fortsätter med
dessa i årskurs 2 och 3.
För de elever som går i årskurs 2 och inte gjort bedömningsstödet i årskurs 1 kvarstår
DLS 2, ett material för kartläggning av klassens färdigheter i läsning och skrivning.
Kartläggningen omfattar fyra olika delprov; sammaljud, ordförståelse, rättstavning och
läsförståelse.
Skolans logoped utbildar samtlig pedagogisk personal i förskoleklass och på lågstadiet i
bildstöd och språkstärkande arbetssätt.
Fritidshemmen arbetar med läsfrämjande aktiviteter och tema läsning, samt
erbjuder läxläsning.

Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla utvecklar
en hållbar livsstil.
Mått: Alla verksamheter ska utarbeta en plan för källsortering
Alla enheten ska genomföra två aktiviteter/ år med fokus på hållbar livsstil.
Förskolan arbetar med att främja barnens utveckling, hälsa och välbefinnande med
aktiviteter anpassade efter barnens behov. Förskolan arbetar med daglig
utevistelse och rörelseaktiviteter i olika former. Samtal förs om vikten av att äta
rätt för att må bra samt vilans betydelse. I samarbete med kostenheten har vi
måltidspedagogik och under 2020 genomförs en fortbildningsdag för personal från
båda förvaltningarna. Förskolorna har utformat miljömål som kommer att
uppdateras under året. Samtliga förskolor ska arbeta med ”Håll Sverige rent” och
deras material kring skräpplockardagar. Avdelningarna ska se över rutinerna för
sopsortering.
Återbruk och källsortering genomförs i skolans samtliga verksamheter i den mån
det är möjligt. Alla enheter deltar i minst två projekt och/eller tävlingar, såsom
exempelvis batterijakten. I vardagen arbetar grundskolan med att medvetandegöra
eleverna genom att släcka lampor och räkna på svinn i matsalen. Verksamheten
ställer om och använder färre böcker och mer digitala läromedel. Alla enheter
genomför temadagar med bland annat aktiviteter och föreläsningar om exempelvis
självkänsla, droger mm.
Grundskolan kommer att genomföra en gemensam aktivitet med temat hållbar
livsstil tillsammans med kultur och fritid.
I ämnet svenska på gymansiet förs omvärldskunskap in på ett tydligare sätt.
Verksamheten genomför temadagar med bland annat aktiviteter och föreläsningar
om exempelvis självkänsla, droger, sexualitet mm.
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Syftet med uppföljning och analys är att ge en samlad redovisning och bedömning
av det som har gjorts och graden av måluppfyllelse. Uppföljningen används som
underlag för prioritering samt förbättring och utveckling av bland annat nya
arbetsmetoder och eventuell omfördelning av resurser.
Verksamhetsmålen följs upp per april, augusti och december.
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Dnr: BOUN 2019-000295

Handläggare:
Ann-Charlotte Sernemo Mellgren
Barn och utbildningsförvaltningen

Strategisk plan för ökad måluppfyllelse
Förslag till beslut
Barn och Utbildningsnämnden beslutar att godkänna strategisk plan för ökad
måluppfyllelse i Munkedals kommun.

Sammanfattning
I Munkedals kommun har elevernas resultat i grundskolan under relativt många år legat lågt.
Munkedals kommun har också stadigt legat lågt i SKL:s öppna jämförelser och är bland de 25%
sämsta skolkommunerna inom de flesta nyckeltalsområdena. Efter genomlysning av samtliga
skolors resultat och övergripande analys av samtliga systematiska kvalitetsrapporter,
intervjuer, samt andra möten och analyser av dokumentation, har gemensamma
utvecklingsområden tydliggjorts. Munkedals kommuns resultat, förutsättningar, strukturer,
arbetssätt och metoder mm inom områden, som nationellt och internationellt, pekas ut som
särskilt viktiga faktorer för framgångsrika skolor, har lyfts fram och jämförts med
forskningsresultat och goda exempel. Detta arbete har sedan legat till grund för den plan som
nu planeras för ökade skolresultat. Planen gäller Munkedals kommuns samtliga verksamheter
under avdelning skola och insatserna löper över en femårsperiod.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Planerade insatser ska genomföras inom tilldelad budgetram.
Facklig samverkan
Sker den 16 december 2019.
Barnkonventionen
Alla barn i Munkedals kommun ska tillhandahållas en likvärdig utbildning med
möjligheter att nå sina individuella mål, bli behöriga till gymnasiestudier och senare
bli anställningsbara.
Inga ytterligare konsekvenser.

Liselott Sörensen Ringi
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Ann-Charlotte Sernemo Mellgren

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
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Inledning
I Munkedals kommun har elevernas resultat i grundskolan under relativt många år legat lågt.
Munkedals kommun har också stadigt legat lågt i SKL:s öppna jämförelser och är bland de 25%
sämsta skolkommunerna inom de flesta nyckeltalsområdena. (se bilaga 1)
För att, på huvudmannanivå, kunna följa upp och analysera elevers och verksamheters resultat
samt planera och genomföra åtgärder för att åtgärda eventuella brister krävs ett övergripande
systematiskt kvalitetsarbete. Det systematiska kvalitetsarbetet i vardagen, på samtliga
skolenheter, är också av vikt för att följa upp insatser och resultat samt att arbeta med
ständiga förbättringsområden. Ett analytiskt förhållningssätt måste genomsyra verksamhetens
samtliga delar så att evidens och struktur ger högre resultat.
Såväl statistik som forskning visar att avklarade gymnasiestudier är en av de viktigaste
faktorerna för att lyckas i vuxenlivet, bli en del av samhället, men också bidra till
samhällsutvecklingen. Det är därför av största vikt att allt fler elever klarar kunskapskraven i
Munkedals grundskola, blir behöriga till gymnasieskolan och kan klara en gymnasieexamen.
Det är en förhållandevis låg andel elever i Munkedals kommun som har fullständiga betyg vid
utgången av årskurs nio, och även en låg andel som har full gymnasiebehörighet. Meritvärdet
är mycket lågt jämfört med modellberäknat värde för Munkedals kommun (bilaga 1). Det
modellberäknade värdet är framtaget av Skolverkets arbetsverktyg för lokala
sambandsanalyser och är det värde som kommunen förväntas nå med hänsyn tagen till en rad
bakgrundsfaktorer, såsom föräldrarnas utbildningsnivå, fördelningen pojkar/flickor samt
andelen nyinvandrade elever. Andelen elever som går vidare till högre studier direkt efter
avslutat gymnasium är också låg.
Många omständigheter påverkar elevers möjligheter att lyckas i skolan och en av de mest
avgörande faktorerna är lärarna. Det handlar till exempel om lärares sätt att undervisa och
anta ledarskapet i klassrummet, kollegial samverkan lärare emellan, bedömning av elevers
resultat etc. Det handlar också om att tidigt uppmärksamma och sätta in stöd för de elever
som behöver extra stöd samt att elever känner sig trygga och sedda i skolan. Ytterligare
faktorer som påverkar kvalitén i skolan är hur den organiseras och styrs på såväl
huvudmannanivå som på enhetsnivå. En tydlig styrning och ledning, med gemensamma och
kommunicerade mål, kännetecknar också framgångsrika skolor. Grunden för att som elev
lyckas i skolan läggs tidigt och det är ytterst viktigt med tidiga insatser, vilket inte enbart är
åldersbetingat, utan betyder att skolan vid tidiga signaler om att en elev är i svårigheter,
oavsett ålder, snabbt ska utreda och stödja.
För dem som, av olika anledningar, inte har avslutat grundskola eller gymnasium finns i
Munkedal vuxenutbildning, där vuxna får möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin
kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet.
En tydlig styrning och ledning av vilka normer, värderingar och regler som gäller, det vill säga
vad all personal behöver förhålla sig till, skapar trygghet och motverkar osäkerhet i
utbildningsförvaltningen alla delar. Det lägger också grunden till likvärdighet för kommunens
elever i skolan.
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Efter genomlysning av samtliga skolors resultat och övergripande analys av samtliga
systematiska kvalitetsrapporter, intervjuer, samt andra möten och analyser av dokumentation,
har gemensamma utvecklingsområden tydliggjorts. Munkedals kommuns resultat,
förutsättningar, strukturer, arbetssätt och metoder mm inom områden, som nationellt och
internationellt, pekas ut som särskilt viktiga faktorer för framgångsrika skolor, har lyfts fram
och jämförts med forskningsresultat och goda exempel. Detta arbete har sedan legat till grund
för den plan som nu planeras för ökade skolresultat. Planen gäller Munkedals kommuns
samtliga verksamheter under avdelning skola och insatserna löper över en femårsperiod.
Förutom den strategiska planen kommer även organisatoriska strukturer samt
behörighetsstrukturer förändras, så att vi får en långsiktigt stabil struktur som bygger på
framgångsfaktorer.
Utmärkande för de områden som prioriteras i Munkedals kommun är; systematiskt
kvalitetsarbete och analytiskt förhållningssätt; IKT och språkstärkande arbetssätt som medel
för verksamhetsutveckling, kompetenshöjande insatser för fritidshemmens personal, lärare och
elevhälsa; strukturer och kunskap för att tidigt upptäcka och stödja elever som behöver extra
stöd och ökad närvaro; strategiskt arbete för att skolan är fortsatt trygg för alla och vilar på en
gemensam värdegrund.
Munkedals kommuns utvecklingsområde: Skolframgång genom ökade skolresultat i
Munkedals kommun.
Utvecklingsmål I: Munkedals kommun ska, inom 5 år, nå modellberäknat resultatvärde och
inte vara bland de 25% sämsta kommunerna inom något område.
Utvecklingsmål II: Ett analytiskt förhållningssätt ska implementeras, som en röd tråd, i all
skolverksamhet i relation till barn- och elevers lärande, undervisning samt normer och värden.

Grundläggande förutsättningar för implementering av planen
Forskning visar att en tydlig framgångsfaktor för ökad kvalitet och högre resultat i skolan är en
tradition av kollegialt lärande baserat på forskning och beprövad erfarenhet. Varje skola har
en organisation och struktur för att bedriva kollegiala samtal och kollegialt lärande i lagom
stora grupper.
Det krävs en tydlig styrning och ledning där samtliga rektorer arbetar mot samma mål och
aktivt driver utvecklingsarbetet på sina respektive enheter i linje med den övergripande
planen. Avdelningschef stödjer processerna, följer upp de planerade insatserna och
rapporterar på huvudmannanivå.
VAD

HUR

VEM

Kollegialt lärande

Genom organisation och
struktur

Alla verksamheter/all personal

Leda i förändring

Fortbildning: föreläsning,
workshop, litteraturstudier,
kollegialt lärande

Alla rektorer
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Åtgärder och insatser
De åtgärder och insatser som presenteras i planen är övergripande och ska genomföras på
samtliga enheter. Tidsplanen kommer dock att variera från skolenhet till skolenhet. En
tidsplanering på enhetsnivå är nödvändig för att varje insats ska komplettera skolans eget
utvecklingsarbete, som löper parallellt, på ett naturligt sätt. Det är viktigt att varje skola
fortsatt och kontinuerligt analyserar sina resultat och effekter för att hitta egna specifika
mönster och förbättringsområden.

De åtgärder och insatser som planeras på övergripande plan kan delas in i fyra större områden.
Genom varje område löper också två parallellverktyg som genomsyrar alla områden.

Värdegrund/

Lärmiljö/

elevhälso arbete

undervisningskvalitet

Fritidshem
undervisning

Systematiskt
kvalitetsarbete/
analytiskt och
kollegialt
förhållningssätt

IKT som verksamhetsutveckling
Språkstärkande arbetssätt och arbetsformer

Värdegrund/elevhälsoarbete
På varje skola finns minst en rektor och minst en speciallärare alternativt specialpedagog.
Övrig elevhälsa i kommunen är organiserad på annat vis. Det finns en samlad elevhälsa i åk F-9,
vilket betyder att flera skolor kan dela funktioner som skolsköterska och skolkurator med
varandra. På gymnasiet och på högstadiet finns också studie- och yrkesvägledare samt andra
elevhälsofunktioner. Skolpsykologer och skollogoped ligger under avdelningschef skola och
arbetar övergripande i alla verksamheter.
I Munkedals kommun finns endast en högstadieskola vilket innebär att samtliga elever möts
och går åk 7–9 på samma skola. Det är därför av största vikt att det råder likvärdighet och
samsyn i kommunens skolors arbete överlag, men också specifikt när det gäller elevhälsans
arbete, hur verksamheten möter elever i svårigheter mm. Kontinuitet för elever och
vårdnadshavare i rutiner och arbetsmetoder skapar trygghet och goda förutsättningar.

Munkedals kommun • www.munkedal.se

Sida 6 av 12

54
All personal i verksamheten kommer att genomgå en gemensam fortbildningsinsats, i flera
steg, kopplad till värdegrund och hur synen på elever i behov av stöd ser ut, samt hur ett
förebyggande och stödjande arbete bör gå till. Insatsen syftar till att förstärka ett
förhållningssätt och skapa ett gemensamt handlingssätt och språk. Insatsen bygger på
litteraturstudier och kollegialt lärande i grupper.
Enligt skollagen ska elevhälsan arbeta främst främjande och förebyggande. Elevhälsan kommer
att genomgå en fortbildningsinsats från SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) som
syftar till att utveckla det främjande och förebyggande arbetet. Det kommer att skapa
likvärdiga strukturer för allt elevhälsoarbete i kommunens skolor men också förändra och
utveckla det sätt på vilket elevhälsans professioner används, i syfte att öka elevernas
måluppfyllelse. Insatsen bygger på moduler via webb där pedagoger tar del av forskning och
lagtexter, lär av varandra och skapar en ny gemensam förståelse genom att kartlägga arbetet
och skapa nya, mer förebyggande och främjande strukturer.
Under hösten 2019 har flertalet rektorer och viss elevhälsopersonal deltagit i en fortbildning,
baserad på ny forskning, gällande närvaro/frånvaro, vilka signaler som måste tas på allvar, hur
ett effektivt förebyggande arbete bör se ut och även vilka arbetsformer som är mer
framgångsrika för att få elever med stor frånvaro tillbaka till studier. Insatsen planeras nu att
genomföras med samtlig personal i verksamheten med gemensam föreläsning och
litteraturstudier i kollegiala lärgrupper. Elevhälsoarbetet, där frånvaroarbetet är en del, är all
skolpersonals gemensamma ansvar.
Den åtgärdstrappa som tagits fram som ett komplement till Elofplanen och det arbete som
redan bedrivs på Kungsmarksskolan gällande närvaro och frånvaro förankras i samtliga
verksamheter och Elofplanen revideras årligen. På gymnasiet tas en anpassad åtgärdstrappa
med samma bas fram och implementeras.
VAD

HUR

VEM

Fortbildning i
närvaro/frånvaroarbete

Föreläsning och
litteraturstudier, kollegialt
lärande

All personal/alla
verksamheter

Elof-plan och åtgärdstrappa Implementering

Alla verksamheter

Fortbildning i elevhälsans
förebyggande och
främjande uppdrag

All elevhälsopersonal samt
rektorer

Genom webbmaterial från
SPSM

Gemensam värdegrundsbas Litteraturstudier och
kollegialt lärande,
föreläsningar
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Lärmiljö/undervisningskvalitet

Kollegial coaching är en framträdande framgångsfaktor för utveckling av undervisningen och
ökade skolresultat, vilket både nationell och internationell forskning visar. Varje skola kommer
att få i uppdrag att ta fram tydliga rutiner och strukturer för regelbundna kollegiala besök med
efterföljande pedagogiska samtal, där syftet är att hjälpa och lära av varandra, agera kritiska
vänner och tillsammans utveckla undervisningen mot högre kvalitet.
Ett gemensamt arbete för att skapa samsyn när det gäller kvalitetsindikatorer i undervisningen
behöver genomföras med hjälp av Skolinspektionens kvalitetsbegrepp. Arbetet behöver ske
både i rektorsgruppen för att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap men också på varje
skolenhet.
Samplanering och sambedömning är viktiga områden för att skapa likvärdighet och utveckla
förmågan att bedriva en anpassad undervisning i syfte att utveckla elevernas förmågor.
Formativ bedömning och fokus på progression är naturliga verktyg i en sådan undervisning och
ett effektivt sätt att skapa tydlighet och motivation i varje elevs lärprocess. På samtliga skolor
kommer de kollegiala grupperna ta del av forskning, planeringsmallar, och litteratur i ämnet.
Det ska vara en naturlig del i det pedagogiska arbetet i Munkedals kommun att planera
undervisning tillsammans och med rätt fokus på förmågor. Alla elever ska också bedömas
likvärdigt utifrån de nationella riktlinjer och förmågor som finns i kunskapskraven.
Samplanering och sambedömning säkerställer inte bara en likvärdighet för kommunens elever
utan bidrar också till en fortlöpande utveckling av undervisningen. Underlag för
utvecklingsinsatsen är dels föreläsningar, dels webkurser och litteratur.
Anpassning av undervisning och lärmiljöer för att bättre möta alla elevers behov och arbetet
med elever i behov av stöd är ett tydligt utvecklingsområde. Trots relativt många och
omfattande stödinsatser och stödpersonal av olika slag finns ingen evidens att detta ökar
elevers resultat, vilket är tydligt i Munkedals kommun som har fortsatt låga resultat. I
Munkedals kommun behöver detta arbete utvecklas, nya arbetsformer och strukturer behöver
implementeras och prövas. Arbetet med att utveckla detta behöver ske fortlöpande och
systematiskt utvärderas så att de insatser som görs ger den effekt som vill uppnås. Parallellt
behöver lärare få stöd i sitt arbete genom ökade kunskaper. En fortbildningsinsats baserad på
webmoduler framtagna av Skolverket och SPSM planeras. Fortbildningsinsatsen sker i
kollegiala grupper.
VAD

HUR

VEM

Skapa arbetsstruktur för
kontinuerlig kollegial
coaching

Genom studier och kollegialt
arbete

All pedagogisk
personal/alla verksamheter

Skapa samsyn kring
kvalitetsindikationer i
undervisning

Genom Skolinspektionens
All pedagogisk
underlag och kollegialt arbete personal/alla verksamheter

Samplanering och
sambedömning

Fortbildning och kollegialt
utvecklingsarbete
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Formativ bedömning

Fortbildning i Teams,
Skolverkets webutbildning,
litteraturstudier

Alla pedagogisk
personal/alla verksamheter

Utveckla lärmiljöer och
undervisning, anpassad
undervisning

Fortbildningsinsats genom
webmoduler från Skolverket
och SPSM

Alla pedagogisk
personal/grundskolan

Fritidshemmens undervisning
Fritidshemmens krav på undervisning har skärpts ytterligare och lyfts fram i skollagen.
Fritidshemmens uppdrag är att fungera kompletterande och stärkande i relation till skolans
verksamhet och mål. Fritidshemmens verksamhet ska bidra till att öka elevernas möjlighet att
nå skolans kunskapsmål. En satsning på fritidshemmen i syfte att öka skolresultaten i
Munkedals kommun är således naturlig.
I Munkedals kommun har fritidshemmen en hög andel elever. Det är krav på legitimation för
fritidspedagoger men såväl i Munkedal som nationellt är det svårt att rekrytera legitimerade
fritidspedagoger. I Munkedals kommun arbetar fritidshemspersonalen i arbetslag och det är
viktigt att ge all personal rätt förutsättningar att göra ett bra arbete. I Munkedals kommun har
en ökning från fyra till fem kompetensutvecklingsdagar för fritids redan införts.
Under nästkommande år kommer Fritidshemslyftet starta upp på samtliga enheter i
Munkedals kommun. Det är en fortbildningsinsats i tre steg för all personal som arbetar i
fritidshemmet. Grundtanken är att ge utrymme för att delta i denna fortbildning gemensamt
genom att samtliga fritidshem har en gemensam dag och tid för
planering/kompetensutveckling. Då kan samtlig personal träffas över kommungränsen, planera
undervisning tillsammans, sprida goda exempel och lära av varandra, samt fortbildas i
kollegiala grupper.
Steg 1 i Fritidshemslyftet är en basutbildning för de som är nya i verksamheten. Fokus ligger på
fritidshemmens uppdrag och lagkrav. Steg 2 och 3 är sedan webutbildningar via Skolverket i
syfte att utveckla undervisningen och stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Utbildningen
sker fortlöpande och alla nya medarbetare ska ha möjlighet att gå.
VAD

HUR

VEM

Fritidshemslyftet

Kollegial fortbildning i tre steg
via Skolverkets webmaterial

Samtlig personal på
fritidshemmen

Systematiskt kvalitetsarbete
Varje skola och förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten
planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. Arbetet är avgörande för
att varje elev ska kunna gå i en skola eller förskola där man utvecklas och känner sig trygg
(Skolinspektionen 2019).
Systematiskt kvalitetsarbete i skolan och på fritidshemmet handlar om ett förhållningsätt till
den egna verksamheten som bygger på att man kontinuerligt utvärderar sin verksamhet och
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söker efter förbättringsåtgärder och utvecklingsmöjligheter. Man bör ställa sig frågor om hur
den egna verksamheten fungerar:


Vad är det som fungerar bra/ inte fungerar?



Varför fungerar det bra/ inte?



Vad kan vi göra mer av/annorlunda för att det ska fungera bättre?
Den viktigaste delen i ett fungerande kvalitetsarbete är att skolan gör en analys av den egna
verksamheten och resultaten, relaterar detta till de mål man ska uppnå samt sätter in de
förbättringsåtgärder som behövs.
Varje skola har i uppdrag att skapa ett systematiskt kvalitetsarbete i vardagen med kollegiala
träffar och kontinuitet i analys av insatser och resultat. Två gånger per år ska varje skolenhet
rapportera resultatanalyser till förvaltningen som sammanställer. I rektorsgruppen, och även
på samtliga enheter analyseras sedan även de övergripande resultatanalyserna och bidrar till
utvärdering av insatserna i den strategiska planen, likvärdighet. Analyserna ger gemensam
kunskap om resultat, metoder och modeller som ger effekt på elevernas kunskapsutveckling.
Gemensamma strukturer för rapportering av det systematiska kvalitetsarbetet byggs upp och
varje år träffas ledningsgrupp och all pedagogisk personal för gemensamma
fortbildningsinsatser och analyser.
Vikten av rektorns delaktighet i det dagliga arbetet, tydlighet i det pedagogiska ledarskapet
och förmåga att kommunicera och förankra skolans mål är enligt samstämmig forskning
grunden i en väl fungerande skola. Studier visar att rektorer i ökad grad behöver synliggöra och
driva de pedagogiska frågorna och intensifiera sin dialog med lärarna, om undervisningens
kvalitet och elevernas lärande.
Fortbildning för rektorer sker dels individuellt genom deltagande i rektorsutbildning men
kommer också att ske genom kollegialt lärande, samt andra fortbildningsinsatser i
ledningsgruppen. Ansvarig för att insatserna genomförs och följs upp är avdelningschef skola.
Kollegialt lärande, nära samverkan mellan skolor samt aktivt stöd av avdelningschef i rektors
dagliga arbete är viktiga ingredienser för ökade skolresultat i Munkedals kommun.

VAD

HUR

VEM

Systematiskt
Strukturer för individuella och
kvalitetsarbete i vardagen kollegiala analyser och
reflektioner

All personal

Förstärkt pedagogiskt
ledarskap

Fortbildning, kollegialt stöd,
coaching

Rektorer

Uppföljning

Tydliga strukturer och rutiner

Alla verksamheter och nivåer.

Gemensamt analysarbete

Kollegiala träffar i
ämnesgrupper/ skolgrupper
för att förstå orsaker och
resultat

Alla verksamheter på olika
nivåer.

IKT som verksamhetsutveckling
Både skolans och förskolans personal och elever behöver kompetens för att hantera en digital
värld. De behöver inte bara vara tekniskt kunniga, utan också förstå vilka möjligheter,
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utmaningar och etiska frågor som detta ger upphov till. Digitaliseringen förändrar det formella
lärandet som sker i skolan, hur människor kommunicerar, skaffar kunskap och upprätthåller
kontakter i olika sammanhang, där olika lärmodeller med teknik som stöd blir allt vanligare.
Utifrån ett utbildnings- och utbildarperspektiv kommer digitaliseringen medföra ökade och
förändrade krav på nya kunskaper.
LIKA- verktyget, från SKL, konkretiserar och bryter ner komplexa begrepp och åskådliggör
förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen på skolan. Innehållet är baserat
bl.a. på nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet, skolans styrdokument,
enkäter om IT i skolan, definitioner av digital kompetens, medie- och informationskompetens
m.m. Samtliga enheter skattas regelbundet med hjälp av likaverktyget och lägger upp en
utvecklingsplan utefter resultatet.
Samtliga rektorer deltar i Skolverkets fortbildning Leda för digitalisering vilket kommer att
mynna ut i en övergripande handlingsplan och strategi för förvaltningen.
Kompetensutveckling för pedagoger, men också kompetenshöjande insatser för annan
personal kommer att krävas för att verksamheten ska tillvarata de digitala lärverktygen på ett
sätt som också påverkar kunskapsinlärningen för eleverna positivt. Detta sker löpande genom
föreläsningar, kollegiala utbyten, fortbildningsinsatser via Skolverket, Leda och lära i tekniktäta
klassrum.
Teams som undervisningsredskap är en möjlighet som behöver utvecklas. Fortbildning av IKT
pedagoger som ska stödja i fortbildningsprocessen är steg 1. Därefter behöver samtlig
pedagogisk personal fortbildas.
Det är av vikt att verksamhetens tillsvidareanställda, i samtliga av verksamhetens delar, har
förutsättningar att delta i den digitala utvecklingen, både genom tillgång av ett digitalt verktyg
men också genom att få tillgång till utbildning av basfunktioner och system fortlöpande.
Verksamheten har en IT- samordnare som är behjälplig och samordnare i dessa processer.
VAD

HUR

VEM

Kontinuerlig skattning av
digital kompetens på
samtliga enheter

Digitalt verktyg, LIKA

Rektor/ alla verksamheter

Fortbildning för att leda för
digitalisering

Skolverkets moduler

Rektorer,
förvaltningsledning, ITsamordnare

Fortbildning för pedagoger

Skolverkets modul ”leda och
Samtliga pedagoger
lära i tekniktäta klassrum”,
kollegialt arbete, föreläsningar,
workshops, litteraturstudier

Ökad grundkunskap i system
och program

Uppbyggnad av
manualbibliotek mha ITsamordnare
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I verksamhetens analysarbete framkommer att ett bristfälligt språk påverkar resultaten i
samtliga skolämnen negativt. Språket har stor betydelse för om en elev klarar kunskapskraven
eller inte, vilket också stärks av forskning. Genom att förstå skolspråket, ämnesspecifika ord
och begrepp, kan eleverna nå djupare förståelse för det aktuella ämnet. Då ämnesspecifika ord
och begrepp kan vara abstrakta för eleverna, finns risken att de tappar intresset för
undervisningen eller uppgifter. För att undvika den risken samt hjälpa eleverna att nå
kunskapskraven i ämnet, tar forskningen upp vikten av att lärarna arbetar språkutvecklande.
I Munkedals kommun har fortbildning, genom delar av Skolverkets moduler för språkstärkande
arbetssätt, redan genomgåtts. Det arbetet behöver aktualiseras och byggas vidare kring.
Fortbildning och föreläsningar med fokus på språket är ett kontinuerligt utvecklingsområde.
Många elever behöver idag ytterligare stöd i sin språkutveckling. Bildstöd som komplement
har stor betydelse för många elever. Här behöver kunskap och kompetens öka.
VAD

HUR

VEM

Fortbildning bildstöd

Intern utbildning i steg
av logoped

Steg 1 samtliga lärare i
förskoleklass
Steg 2 samtliga lärare på
lågstadiet

Fortbildning språkstärkande
arbetssätt och arbetsformer

Skolverkets moduler,
Pedagoger i samtliga
kollegialt lärande, intern verksamheter efter behov.
utbildning,
litteraturstudier,
föreläsning.

Utvärdering och uppdatering
Utvärdering av enskilda insatser görs kontinuerligt. Resultatanalyser och
progressionsuppföljningar görs flera gånger per år. Uppdatering av planen görs en gång per år.
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Barn och utbildningsnämnden

Dnr: BOUN 2019-281

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Anna Josefsson
Ekonom

Barn- och elevpeng till enskild förskola, pedagogisk
omsorg, fritidshem och fristående skolor 2020.
Förslag till beslut







Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen för enskild förskola
utgår med 111 831 kr för år 2020.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen för enskild pedagogisk
omsorg utgår med 94 065 kr för år 2020.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen för enskilda fritidshem
utgår med 31 100 kr för år 2020.
Barn- och utbildning beslutar att elevpengen för fristående skola verksamhet
Förskoleklass utgår med 62 963 kr för år 2020.
Barn- och utbildning beslutar att elevpengen för fristående skola årskurs 1-6
utgår med 84 625 för år 2020.
Barn- och utbildning beslutar att elevpengen för fristående skola årskurs 7-9
utgår med 91 452 för år 2020.

Sammanfattning
Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning
av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Grundregeln är att
bidrag ska betalas ut på lika villkor.
En kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till verksamheter i
sin egen regi får även minska bidragen till enskild verksamhet i motsvarande mån,
genom att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.
Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos allmän
förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag för den verksamhet
som kommunen själv bedriver.
För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn tagen till att
anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in barnomsorgsavgifterna.
För specificering av respektive uträknade bidrag se bilaga 1.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Inga ytterligare konsekvenser

Anna Josefsson
Ekonom

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef Barn- och
utbildningsnämnden

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
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Bilaga 1

Barn och utbildningsnämnden

Bilaga till beslut om bidrag till enskild förskola, enskild
pedagogisk omsorg, enskilda fritidshem och fristående skolor
för år 2020
Den 1 juli 2009 började nya regler i skollagen gälla för beräkningen av bidrag till
fristående skolor, enskilda förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Dessa
tillämpades första gången inför kalenderåret 2010. Bestämmelserna om
kommuners bidrag till pedagogisk omsorg tillämpades första gången på bidrag för
kalenderåret 2011. Grundregeln är att bidrag ska betalas ut på lika villkor. Bidraget
ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunen kan
fortfarande ha möjlighet att göra riktade satsningar inom den egna verksamheten.
Huvudsaken är att alla barn i kommunen får samma möjligheter att ta del av
medlen, oavsett om barnet går i en kommunal eller fristående verksamhet.
Grundbeloppet för fristående skolor, samt enskilda förskolor, pedagogisk omsorg
fritidshem och förskoleklasser ska avse ersättning för:
• Undervisning eller omsorg och pedagogisk verksamhet
• Läromedel, pedagogiskt material och utrustning
• Måltider
• Lokalkostnader (kommunens genomsnittskostnad)
• Elevvård och hälsovård (gäller ej fritidshem, pedagogisk omsorg och
förskoleklass)
• Administration (en schablon på 3 %, för pedagogisk omsorg 1 %)
• Moms (en schablon på 6 %)
Det tas inte någon hänsyn till hur gamla barnen är eller deras vistelsetid på
förskolan, bidraget betalas ut per barn som är inskrivet. Lokalkostnaderna baseras
på kommunens genomsnittskostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet
eller skolform. En kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till
verksamheter i sin egen regi får även minska bidragen till enskild verksamhet i
motsvarande mån, genom att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.
Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos allmän
förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag för den
verksamhet som kommunen själv bedriver t ex om inte kommunen erbjuder
nattdagis har den ingen skyldighet att ge bidrag för sådan fristående verksamhet.
För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn tagen till
att
anordnaren
för
den
enskilt
bedrivna
verksamheten
tar
in
barnomsorgsavgifterna.
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Sammanfattning
Barn -och elevpeng 2020 (vht fakturerar själva föräldraavgift)
Kommunala enheter
Fsk

Ped oms
1-5 år

Frt

F-klass

Åk 1-6

Åk 7-9

Ersättning/år

104 995

88 201

29 026

59 399

79 835

86 275

Ersättning/termin

52 498

44 101

14 513

29 699

39 918

43 138

Ersättning/månad

8 750

7 350

2 419

4 950

6 653

7 190

Kr
Ersättning/år

Fsk
111 831

Ped oms
1-5 år
94 065

Frt
31 100

F-klass
62 963

Åk 1-6
84 625

Åk 7-9
91 452

Ersättning/termin

55 916

47 032

15 550

31 481

42 313

45 726

Ersättning/månad

9 319

7 839

2 592

5 247

7 052

7 621

Kr

Fristående enheter

Uträkning per vht
Förskola 1-5 2020
Omsorg och pedagogisk
verksamhet
Pedagogiskt material och
utrustning
Elevvård
Måltider
Lokalkostnader; hyra drift, städ
och vaktmästeri
Fortbildning
Ledning

Bidrag
per barn
72 646
1 597
1 195
10 984
18 816
184
5 190
110 612

Pedagogisk omsorg 1-5
2020

Bidrag
per barn

Omsorg och pedagogisk
verksamhet

82 182

Pedagogiskt material,
utrustning, måltider och
lokalkostnad

10 714

Ledning

96 757
Administrationstillägg 1%

Administrationstillägg 3%
Momsbidrag 6%
Barnomsorgsavgifter
Summa:

3 318
6 836
-8 935
111 831

3 861

Momsbidrag 6%

968
5 863

Barnomsorgsavgifter

-9 524

Summa:

94 065
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Fritidshem 2020
Omsorg och pedagogisk
verksamhet
Pedagogiskt material och
utrustning
Måltider
Lokaler: hyra drift, städ,
vaktmästeri mm
Fortbildning
Ledning

Administrationstillägg 3%
Momsbidrag 6%
Barnomsorgsavgifter
Summa:

Åk 1-6 2020
Undervisning
Pedagogiskt material,
utrustning och skolbibliotek
Måltider
Elevvård
Lokaler: hyra, drift, städ,
vaktmästeri mm
Fortbildning
Ledning

Bidrag per
barn
23 493
400
2 193
6 006
107
1 361
33 559
1 007
2 074
-5 540
31 100

Bidrag
per barn
47 155
4 629
6 500
6 398
9 772
330
2 726

Förskoleklass 2020
Undervisning

2 325

Momsbidrag 6%

4 790

Summa:

84 625

35 108

Läromedel och utrustning

1 322

Måltider

6 500

Lokaler: hyra, drift, städ,
vaktmästeri mm
Fortbildning
Ledning

11 169
330
3 239
57 669

Administrationstillägg 3%

1 730

Momsbidrag 6%

3 564

Summa:

Åk 7-9 2020
Undervisning
Pedagogiskt material,
utrustning och skolbibliotek
Måltider
Elevvård
Lokaler: hyra, drift, städ,
vaktmästeri mm
Fortbildning
Ledning
Syo

77 510
Administrationstillägg 3%

Bidrag per
barn

Administrationstillägg 3%
Momsbidrag 6%
Summa:

62 963

Bidrag
per
barn
53 006
6 806
6 500
6 398
6 076
330
2 726
1 920
83 762
2 513
5 177
91 452
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Barn och utbildningsnämnden

Dnr: BOUN 2019-282

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Anna Josefsson
Ekonom

Barn- och elevpeng till Stiftelsen Nordens ark 2020
Förslag till beslut


Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen till Stiftelsen Nordens
ark utgår med 111 831 kr för år 2020.

Sammanfattning
Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning
av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Grundregeln är att
bidrag ska betalas ut på lika villkor.
En kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till verksamheter i
sin egen regi får även minska bidragen till enskild verksamhet i motsvarande mån,
genom att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.
Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos allmän
förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag för den verksamhet
som kommunen själv bedriver.
För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn tagen till att
anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in barnomsorgsavgifterna.
För specificering av respektive uträknade bidrag se bilaga 1(sida 62 i kallelsen).
För besvärshänvisning se bilaga 2.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Inga ytterligare konsekvenser

Anna Josefsson
Ekonom

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef Barn- och
utbildningsnämnden

Beslutet expedieras till:
Stiftelsen Nordens ark
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
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Barn och utbildningsnämnden

Dnr: BOUN 2019-283

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Anna Josefsson
Ekonom

Barn- och elevpeng till Skorpans djur- och
naturförskola 2020
Förslag till beslut


Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen till Skorpans djur- och
naturförskola utgår med 111 831 kr för år 2020.

Sammanfattning
Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning
av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Grundregeln är att
bidrag ska betalas ut på lika villkor.
En kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till verksamheter i
sin egen regi får även minska bidragen till enskild verksamhet i motsvarande mån,
genom att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.
Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos allmän
förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag för den verksamhet
som kommunen själv bedriver.
För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn tagen till att
anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in barnomsorgsavgifterna.
För specificering av respektive uträknade bidrag se bilaga 1(sida 62 i kallelsen).
För besvärshänvisning se bilaga 2.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Inga ytterligare konsekvenser
Anna Josefsson
Ekonom

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef Barn- och
utbildningsnämnden

Beslutet expedieras till:
Skorpans djur- och naturförskola
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
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Barn och utbildningsnämnden

Dnr: BOUN 2019-284

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Anna Josefsson
Ekonom

Barn- och elevpeng till Matildaskolan AB 2020
Förslag till beslut


Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen till Matildaskolan AB
utgår med 111 831 kr för år 2020.

Sammanfattning
Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning
av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Grundregeln är att
bidrag ska betalas ut på lika villkor.
En kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till verksamheter i
sin egen regi får även minska bidragen till enskild verksamhet i motsvarande mån,
genom att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.
Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos allmän
förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag för den verksamhet
som kommunen själv bedriver.
För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn tagen till att
anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in barnomsorgsavgifterna.
För specificering av respektive uträknade bidrag se bilaga 1(sida 62 i kallelsen).
För besvärshänvisning se bilaga 2.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Inga ytterligare konsekvenser
Anna Josefsson
Ekonom

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef Barn- och
utbildningsnämnden

Beslutet expedieras till:
Matildaskolan AB
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom

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

68
2019-12-03

Barn och utbildningsnämnden

Dnr: BOUN 2019-285

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Anna Josefsson
Ekonom

Barn- och elevpeng till Ulna AB 2020
Förslag till beslut


Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen till Ulna AB utgår med
111 831 kr för år 2020.

Sammanfattning
Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning
av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Grundregeln är att
bidrag ska betalas ut på lika villkor.
En kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till verksamheter i
sin egen regi får även minska bidragen till enskild verksamhet i motsvarande mån,
genom att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.
Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos allmän
förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag för den verksamhet
som kommunen själv bedriver.
För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn tagen till att
anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in barnomsorgsavgifterna.
För specificering av respektive uträknade bidrag se bilaga 1(sida 62 i kallelsen).
För besvärshänvisning se bilaga 2.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Inga ytterligare konsekvenser
Anna Josefsson
Ekonom

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef Barn- och
utbildningsnämnden

Beslutet expedieras till:
Ulna AB
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
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Barn och utbildningsnämnden

Dnr: BOUN 2019-286

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Anna Josefsson
Ekonom

Barn- och elevpeng till Orust Montessoriskola ek.
förening 2020
Förslag till beslut


Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen till Orust
Montessoriskola ek. förening utgår med 111 831 kr för år 2020.

Sammanfattning
Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning
av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Grundregeln är att
bidrag ska betalas ut på lika villkor.
En kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till verksamheter i
sin egen regi får även minska bidragen till enskild verksamhet i motsvarande mån,
genom att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.
Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos allmän
förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag för den verksamhet
som kommunen själv bedriver.
För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn tagen till att
anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in barnomsorgsavgifterna.
För specificering av respektive uträknade bidrag se bilaga 1(sida 62 i kallelsen).
För besvärshänvisning se bilaga 2.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Inga ytterligare konsekvenser
Anna Josefsson
Ekonom

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef Barn- och
utbildningsnämnden

Beslutet expedieras till:
Orust Montessoriskola ek. förening
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
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Barn och utbildningsnämnden

Dnr: BOUN 2019-287

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Anna Josefsson
Ekonom

Barn- och elevpeng till Ekolek barnomsorg AB 2020
Förslag till beslut


Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen till Ekolek barnomsorg
AB utgår med 94 065 kr för år 2020.

Sammanfattning
Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning
av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Grundregeln är att
bidrag ska betalas ut på lika villkor.
En kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till verksamheter i
sin egen regi får även minska bidragen till enskild verksamhet i motsvarande mån,
genom att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.
Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos allmän
förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag för den verksamhet
som kommunen själv bedriver.
För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn tagen till att
anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in barnomsorgsavgifterna.
För specificering av respektive uträknade bidrag se bilaga 1(sida 62 i kallelsen).
För besvärshänvisning se bilaga 2.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Inga ytterligare konsekvenser
Anna Josefsson
Ekonom

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef Barn- och
utbildningsnämnden

Beslutet expedieras till:
Ekolek barnomsorg AB
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
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Barn och utbildningsnämnden

Dnr: BOUN 2019-288

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Anna Josefsson
Ekonom

Barn- och elevpeng Fridaskolorna AB 2020.
Förslag till beslut





Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpeng till Fridaskolorna AB
verksamhet fritidshem utgår med 31 100 kr för år 2020.
Barn- och utbildning beslutar att elevpeng till Fridaskolorna AB verksamhet
Förskoleklass utgår med 62 963 kr för år 2020.
Barn- och utbildning beslutar att elevpeng till Fridaskolorna AB verksamhet
grundskola årskurs 1-6 utgår med 84 625 kr för år 2020.
Barn- och utbildning beslutar att elevpeng till Fridaskolorna AB verksamhet
grundskola årskurs 7-9 utgår med 91 452 för år 2020.

Sammanfattning
Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning
av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Grundregeln är att
bidrag ska betalas ut på lika villkor.
En kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till verksamheter i
sin egen regi får även minska bidragen till enskild verksamhet i motsvarande mån,
genom att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.
Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos allmän
förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag för den verksamhet
som kommunen själv bedriver.
För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn tagen till att
anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in barnomsorgsavgifterna.
För specificering av respektive uträknade bidrag se bilaga 1(sida 62 i kallelsen).
För besvärshänvisning se bilaga 2.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Inga ytterligare konsekvenser

Anna Josefsson
Ekonom

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef Barn- och
utbildningsnämnden

Beslutet expedieras till:
Fridaskolorna AB
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
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Barn och utbildningsnämnden

Dnr: BOUN 2019-289

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Anna Josefsson
Ekonom

Barn- och elevpeng Stenbackeskolan 2020.
Förslag till beslut





Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpeng till Stenbackeskolan
verksamhet fritidshem utgår med 31 100 kr för år 2020.
Barn- och utbildning beslutar att elevpeng till Stenbackeskolan verksamhet
Förskoleklass utgår med 62 963 kr för år 2020.
Barn- och utbildning beslutar att elevpeng till Stenbackeskolan verksamhet
grundskola årskurs 1-6 utgår med 84 625 kr för år 2020.
Barn- och utbildning beslutar att elevpeng till Stenbackeskolan verksamhet
grundskola årskurs 7-9 utgår med 91 452 kr för år 2020.

Sammanfattning
Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning
av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Grundregeln är att
bidrag ska betalas ut på lika villkor.
En kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till verksamheter i
sin egen regi får även minska bidragen till enskild verksamhet i motsvarande mån,
genom att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.
Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos allmän
förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag för den verksamhet
som kommunen själv bedriver.
För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn tagen till att
anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in barnomsorgsavgifterna.
För specificering av respektive uträknade bidrag se bilaga 1(sida 62 i kallelsen).
För besvärshänvisning se bilaga 2.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
Inga ytterligare konsekvenser

Anna Josefsson
Ekonom

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef Barn- och
utbildningsnämnden

Beslutet expedieras till:
Stenbackeskolan
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom
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Dnr: 2019-296

TJÄNSTESKRIVELSE

Henrik Oleskog
Rektor
Kunskapens hus

Interkommunal ersättning för Processtekniska gymnasiet och
Introduktionsprogrammet

Förslag till beslut
Rektor på Kunskapens hus föreslår att barn och utbildningsnämnden beslutar att
höja terminsavgiften på Processtekniska gymnasiet från nuvarande 74 000 kr per
termin till 82 000 kr per termin, från och med 1 januari 2020.
Rektor på Kunskapens hus föreslår att barn och utbildningsnämnden beslutar att
höja terminsavgiften på IM- programmet från nuvarande 72 000 kr per termin till
82 000 kr per termin, från och med 1 januari 2020.
Sammanfattning
1. Ekonomi Det är elevens hemkommun som står för de ekonomiska
kostnaderna när det gäller gymnasiestudier. Detta regleras genom
interkommunal ersättning IKE. Som bekant har Munkedals kommun två
gymnasieprogram, Processtekniska gymnasiet och Introduktionsprogrammet
(IM). Båda programmen behöver reglera sitt IKE för att få teckning för
ökade kostnader.
2. Miljö
Ingen påverkan
3. Folkhälsa
Ingen påverkan
4. Facklig samverkan enligt FAS
Nej

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen
Beslutet expedieras till:

455 80 MUNKEDAL

•

Telefon växel 0524-180 00

Bankgiro 549-6260

•

•

Fax 0524-181 74

Postgiro 11 54 40-0

•
•

www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se
Organisationsnummer 21 20 00-1330

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-12-03
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Dnr: BOUN 2019-000294

Handläggare:
Ann-Charlotte Sernemo Mellgren
Barn och utbildningsförvaltningen

Beslut om elevhälsoplan
Förslag till beslut
Barn och Utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad Elevhälsoplan

Sammanfattning
Ett systematiskt elevhälsoarbete handlar om att kontinuerligt följa upp och
vidareutveckla skolans förmåga att möta elevers olika och specifika behov. Fokus ligger
på att förbättra förutsättningarna för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Ytterst
handlar det om att alla elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet.
Elevhälsoplanen ger skolan stöd i det systematiskt elevhälsoarbete. Planen skapar
möjligheter att ligga steget före och blir en stödjande struktur för det förebyggande
och hälsofrämjande arbetet.
Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga direkta ekonomiska konsekvenser

Inga ytterligare konsekvenser

Liselott Sörensen Ringi
Förvaltningschef
Barn och Utbildning

Beslutet expedieras till:
Ann-Charlotte Sernemo Mellgren
Marie Wackfelt
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Elevhälsoplan
Riktlinjer för arbetet i Munkedals
kommun

2019–2020
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Övergripande styrdokument och riktlinjer
Elevhälsans professioner styrs av skollagen och övriga styrdokument för skolan, men måste även
förhålla sig till socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160).
Medarbetare med legitimationsyrken dvs skolläkare, skolsköterska och skolpsykolog måste även följa
hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) patientsäkerhetslagen (SFS 2010:695) och patientdatalagen
(SFS 2008:355).

Skollagen (SFS 2010:800)
I 2 kap. 25–28§§ skollagen finns den text som reglerar skolans skyldighet att bedriva elevhälsa. Här
beskrivs också elevhälsoarbetets inriktning.
Enligt 25§ ska alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till en elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Eleverna ska ha tillgång till
skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Yrkesbeteckningen specialpedagog finns inte med
utan skollagen säger att elevernas behov av specialpedagogiska insatser ska tillgodoses med personal
som har sådan kompetens.
25§ beskriver också syftet och inriktningen med elevhälsans arbete genom att säga att elevhälsan
FRÄMST ska vara förebyggande och hälsofrämjande, samt att elevernas utveckling mot utbildningens
mål ska stödjas.
I 27–28§§ regleras elevhälsans medicinska insatser. 27§ handlar om krav på hälsobesök och
hälsokontroller för varje elev och i 28§ sägs att eleverna ska ges möjlighet att uppsöka elevhälsan för
enkla sjukvårdsinsatser.

Hälso- och sjukvårdslagstiftning
Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag som sammanfattar mål och riktlinjer för all svensk hälso- och
sjukvård och även elevhälsans medicinska insats. Flera områden som behandlas översiktligt i
lagtexten preciseras i närliggande lagtexter som patientsäkerhetslagen, patientdatalagen och
socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring.
Den som omfattas av elevhälsa, dvs. alla elever, ska erbjudas vaccinationer som ingår i det nationella
allmänna vaccinationsprogrammet. Skolsköterska med vidareutbildning till distriktssköterska,
barnsjuksköterska eller motsvarande utbildning får ordinera vaccinationer till skolbarn enligt det
nationella vaccinationsprogrammet.3
Den som bedriver hälso- och sjukvård är i juridisk mening vårdgivare. Skolans huvudman är därmed
vårdgivare för den hälso- och sjukvård som bedrivs av den medicinska delen av elevhälsan.
Ledningen för hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet
och kvalitet. Det ska också finnas en verksamhetschef som är ansvarig för verksamheten.
Skolinspektionen har tillsyn över elevhälsans pedagogiska och psykosociala insatser utifrån skollagen
och IVO har tillsynsansvaret över elevhälsans medicinska insats. Skolinspektionen kontrollerar att det
finns tillgång till elevhälsa och hur den fungerar vid enheten. IVO:s tillsyn ska främst inriktas på
granskning av att vårdgivaren fullgör sina skyldigheter att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete i enlighet med 3 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659)

Elevhälsans styrning, ledning, arbete och uppdrag
Ett välfungerande elevhälsoteam har en gemensam grundsyn och kunskap om uppdraget som
arbetet utgår ifrån. Alla roller är tydliggjorda och alla kompetenser nyttjas. Det gemensamma arbetet
är systematiskt och utvecklas kontinuerligt. Elevhälsan och lärarna måste dessutom arbeta på en
gemensam arena med ett gemensamt mål. Den samlade elevhälsan ska vara en del av skolans
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pedagogiska verksamhet och rektor har ansvar för att använda den samlade elevhälsan för att driva
skolutvecklingen framåt.

Skolhuvudmannens ansvar
• genomföra utbildningen i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats
med stöd av skollagen samt bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar
•ha ett systematiskt kvalitetsarbete på skolenhets- och huvudmannanivå
• genomföra verksamheten på ett sådant sätt att de nationella målen uppnås, till exempel beslut om
elevhälsans organisation, placering och anställningsvillkor för de anställda inom elevhälsan
• verksamheten har en adekvat kompetensförsörjning och erbjuda personalen kompetensutveckling
• det finns lokaler och utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna genomföras
Skolhuvudmannen kan välja att organisera elevhälsan på det sätt som passar lokala förhållanden.

Rektors ansvar
Rektor leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid skolenheten. Rektorn ska särskilt verka för
att utveckla utbildningen och därmed också elevhälsan. Rektor beslutar om enhetens inre
organisation.
Enligt läroplanen för grundskolan har rektorn ansvar för att:
• utforma undervisningen och elevhälsans verksamhet så att eleverna får det särskilda stöd och den
hjälp de behöver
• upprätta kontakter mellan skola och hem om det uppstår problem och svårigheter för eleven i
skolan
• anpassa resursfördelningen och stödåtgärderna till lärarnas värdering av elevernas utveckling
• integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis jämställdhet, sex och samlevnad samt
riskerna med tobak, alkohol och andra droger
Enligt läroplanen för gymnasieskolan har rektorn ansvar för att:
• undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att elever som behöver
det får särskilt stöd eller andra stödåtgärder.
• eleverna får kunskaper om sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol, narkotika och
andra droger

Vårdgivarens ansvar
• ledningen av hälso- och sjukvården är organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och
god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet
• det finns en verksamhetschef som svarar för hälso- och sjukvårdsverksamhet
• utse en eller flera befattningshavare som ska svara för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 5§
patientsäkerhetslagen (lex Maria)
• anmäla verksamhetschef och anmälningsansvariga enligt 3 kap. 5§ patientsäkerhetslagen (lex
Maria) till vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg
• dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom
verksamheten samt upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse
• teckna en obligatorisk patientförsäkring enligt patientskadelagen (1996:799)
• det finns ett ledningssystem för verksamheten som ska användas för att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
• systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i hälso- och sjukvårdsverksamheten
inom elevhälsan
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• inom ramen för det systematiska förbättringsarbetet utöva egenkontroll
• ledningssystemet innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa god kvalitet
• ledningssystemets processer och rutiner används för att uppnå samverkan där det behövs för att
förebygga att patienter drabbas av vårdskada
• anmäla händelse som medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård
och omsorg
• snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns skälig anledning att befara att
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan utföra en fara för patientsäkerheten
• bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen
• vidta åtgärder för våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld

Verksamhetschefens ansvar
Inom hälso- och sjukvården ska det finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten.
Verksamhetschefen får uppdra åt andra befattningshavare inom verksamheten att utföra enskilda
ledningsuppgifter, under förutsättning att den personen har tillräcklig kompetens och erfarenhet att
fullgöra uppgifterna. En överlåtelse kan exempelvis bli aktuell om verksamhetschefen inte har
erforderlig medicinsk, omvårdnads- eller psykologisk kompetens.
Om uppgifter överlämnas bör verksamhetschefen tydligt ange och dokumentera uppdragets
omfattning och eventuella inskränkningar i uppdragstagarens befogenheter.
Vissa av verksamhetschefens uppgifter regleras i författning:
• säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården
tillgodoses
• fastställa rutiner för de remisser som ska användas inom verksamhetsområdet för bland annat
hantering av utgående remisser och inkommande remissvar samt vem eller vilka som får utfärda
remisser
• det finns rutiner för hantering av smittförande avfall
• det finns rutiner för hälso- och sjukvårdspersonalens användning av medicintekniska produkter
• medicintekniska produkter som har förskrivits, utlämnats eller tillförts en patient kan spåras
Utöver verksamhetschefens författningsreglerade ansvar bestämmer vårdgivaren vilka övriga
uppgifter och skyldigheter som verksamhetschefen ska ha inom sitt arbetsområde.

Elevhälsans uppdrag och arbetsuppgifter
Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och elevhälsans personal ska även
stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet
mellan lärande och hälsa i fokus och elevhälsan knyts därmed närmare skolans uppdrag.
Elevhälsan;
• samverkar med skolans pedagogiska personal i arbetsmiljöfrågor samt i det övergripande
hälsofrämjande och förebyggande arbetet
• bistår skolledningen med information, råd och utredningar i frågor som har betydelse för elevernas
lärande, utveckling och hälsa
• arbetar för en säker och god arbets- och lärandemiljö för eleverna
• uppmärksammar förhållanden i elevernas närmiljö som kan öka risken för skador, ohälsa, utsatthet
och kränkningar
• tar del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden för att utveckla elevhälsans
arbete
• ge handledning och konsultation till skolans personal
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• samarbetar kontinuerligt och strukturerat med pedagogisk och annan personal på skolan
• samverkar med landstingets hälso- och sjukvård, kommunens socialtjänst, ungdomsmottagningar
och tandvård
• är delaktiga i uppgiften att identifiera och åtgärda problem i elevens lärande, utveckling och hälsa
• deltar i arbetet med att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar
• aktivt bistår elever som behöver särskilt stöd

Elevhälsans medicinska insats
• tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet
och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
• vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i
behov av särskilt stöd eller andra insatser
• i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge eleverna
kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa
• bevaka elevernas vaccinationstäckning samt fullfölja vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens
vaccinationsprogram
• bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid
yrkesvägledning
• ta tillvara kunskap om elevers hälsa i skolans arbete

Elevhälsans psykologiska insats
• tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande
planeringen av elevhälsans arbete
• på rektorns uppdrag genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och
organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och
behov av stöd
• bidra med kunskap kring psykiska besvär, till exempel ångest och depression, samt med stödjande
samtal till elever, vårdnadshavare och pedagoger
• bidra med psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och
utveckling, till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa
• ta tillvara kunskap om elevernas psykiska hälsa i elevhälsans övriga arbete

Elevhälsans psykosociala insats
• tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande
planeringen av elevhälsans arbete
• genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande
samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen
• på rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda
elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av
åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola
• bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och
utveckling
• bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
• delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling
• ta tillvara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans
övriga arbete
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Elevhälsans specialpedagogiska insats
• tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den
övergripande planeringen av elevhälsans arbete
• kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd, genomföra
pedagogiska utredningar samt utforma och genomföra åtgärdsprogram
• följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer

Elevhälsoteam i Munkedals kommun - ett forum med fokus på elevers
hälsa och en hälsofrämjande lärandemiljö
Varje rektor ansvarar för sitt elevhälsoteam. I teamet ingår rektor, specialpedagog, kurator samt
skolsköterska. Lokalt kan även andra professioner ingå. Vid behov finns tillgång till skolpsykolog,
logoped, specialpedagog från resursteam skolläkare.
Elevhälsoteamet är en arena som skapar förutsättningar för god samverkan kring elever och deras
lärandemiljö med fokus på förebyggande arbete.
Deltagarna har ett brett professionellt perspektiv på behov och prioriteringar i förebyggande syfte.
Elever, föräldrar och personal har kanaler till detta forum och ger sitt perspektiv på behov och
prioriteringar.
Elevhälsoteamet träffas kontinuerligt och rektor dokumenterar mötet.

Elevhälsoteamets uppdrag


Under rektors ledning ansvara för elevhälsoarbete med fokus på lärande genom att:



uppmärksamma tendenser på skolan



ansvara för god samverkan mellan professionella och elevers nätverk



samla kompetens runt elev/elevgrupp med behov av särskilt stöd



initiera insatser kring enskilda elevers behov



ta beslut om att inleda allsidig elevutredning eller andra insatser



stödja professionella



utgöra kris- och stödgrupp

Deltagarnas uppdrag


Rektor: ansvara för att kalla, leda och dokumentera mötet samt fatta beslut



Specialpedagog: bidra med specialpedagogisk kompetens på org-, grupp- och individnivå



Kurator: bidra med psykosocial kompetens på org-, grupp- och individnivå



Skolsköterska: bidra med hälsofrämjande- och medicinsk kompetens



Skolpsykolog: bidra med psykologisk kompetens på org-, grupp- och individnivå



Övriga samverkande professioner: bidra med extern kompetens utifrån uppdrag
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Elevhälsans uppdrag

Arbetsgång elevhälsan
Elevhälsa i klassrummet:





ansvarig pedagog - elev/grupp
ansvarig pedagog – föräldrar
ansvarig pedagog - arbetslag
ansvarig pedagog - specialpedagog/kurator/skolsköterska ev. ÅP

EHT:
När dessa insatser inte räcker till finns behov att lyfta det vidare till EHT genom blankett (anmälan
EHT elevärende) som finns i blankettarkivet. Rektor beslutar om insats från elevhälsan. Detta sker vid
ärende-EHT och läggs in i PMO.
Föräldrar bör vara informerade när eleverna ska lyftas. Samverkan med ev. externa kontakter utifrån
frågeställning
Ev. vidare till:


allsidig elevutredning - beslut av rektor vilka delar som ska ingå
nätverksmöte/samverkansmöte - rektor kallar till möte.



Samverkan/remiss till BUP, primärvård, HAB eller andra externa samverkansparter

Individärende




Via rektor kan alla på skolan, alternativt föräldrar, lyfta ett individärende till EHT.
Insatserna ska ta sin utgångspunkt i elevens styrkor och förmågor och gynna en positiv
utveckling. Eleven ska ses i helhetsperspektiv på såväl grupp- som organisationsnivå.
Initiativtagare i ärendet ska:
- först kontakta ansvarig pedagog
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– kontakta elev och vårdnadshavare
- informera om vad som gjorts tidigare kring eleven
Vid behov kan vårdnadshavare bjudas in till EHT-mötet för att ge sin bild av situationen
EHT beslutar om hur återkoppling till elev, vårdnadshavare och berörd personal sker

Information av EHT på skolan




Samtliga medlemmar i EHT presenteras på terminens första gemensamma föräldramöte
och berättar om sitt uppdrag
EHT presenterar sig för eleverna i varje klass på skolan
EHT presenterar sitt uppdrag och sina rutiner för ny personal vid terminens början
(rektor ansvarar)

Utvärdering av EHT
Minst en gång per läsår ska utvärdering ske av ETH:s insatser på skolan.
I slutet av varje läsår träffas samtliga EHT för gemensam utvärdering och kompetensutveckling av
EHT i Munkedals kommun. Här kan ev. externa kompetenser bjudas in.
Dessa utvärderingar ska ligga till grund för rektorsgruppen att utvärdera vad gäller EHT i sin helhet
och för att dessa dokument ska kunna revideras och uppdateras av rektorerna vid behov.
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Bilaga 1
Elevhälsoteam – protokoll (PMO)
Datum:
Skola:
Närvarande:



Föregående protokoll (viktigt att hålla det kort)



Avsluta ärenden



Generella tendenser på skolan



Frågeställningar på gruppnivå



Individärenden

Övrigt
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Dnr: BOUN 2019-000103

Handläggare:
Karin Atienza Cortes
Nämndsekreterare
Administrativa avdelningen

Anmälan av delegationsbeslut - november 2019
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning
Redovisning över beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning 2019-04-17 § 21 enligt förteckning.
Förteckningen redovisar beslut tagna 2019-11-01 till 2019-11-30.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser.

Inga övriga konsekvenser.
Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef

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
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DELEGATIONSFÖRTECKNING

1(2)

Datum

2019-12-02

Barn och utbildningsförvaltningen

Delegationsförteckning 2019-11-01 – 2019-11-30
Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

Diarienummer

2019-11-28

1479

I

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21
Utbildningsförvaltningen punkt 1.8 - Årlig plan mot
kränkande behandling inom
respektive verksamhet

Marie Enstedt

2019-000209

2019-11-28

1478

I

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21
Utbildningsförvaltningen punkt 1.8 - Årlig plan mot
kränkande behandling inom
respektive verksamhet

Maud Florén

2019-000209

2019-11-26

1474

I

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21
Utbildningsförvaltningen punkt 1.8 – Årlig plan mot
kränkande behandling inom
respektive verksamhet

Yvonne Andersson

2019-000209

2019-11-22

1469

UPPR

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21
Utbildningsförvaltningen punkt 1.8 - Årlig plan mot
kränkande behandling inom
respektive verksamhet

Marie Enstedt

2019-000209

2019-11-21

1443

I

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21
Utbildningsförvaltningen punkt 1.8 - Årlig plan mot
kränkande behandling inom
respektive verksamhet

Louise Olsson

2019-000209
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Dnr: BOUN 2019-000292

Handläggare:
Karin Atienza Cortes
Nämndsekreterare
Administrativa avdelningen

Anmälan till huvudman om kränkande behandling november 2019
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. Förteckning
redovisar anmälningar mellan 2019-11-01 till 2019-11-30.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser.

Inga ytterligare konsekvenser

Liselott Sörensen Ringi
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef
Rektorer på respektive skola

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
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