
Barn- och utbildningsnämnden 

2020-09-23 



Munkedals Kommuns värdegrund 

 
 

Vårt uppdrag är att 
• möta alla med respekt och eftertanke

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

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

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

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter

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

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

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

Ledamöter 
Frida Ernflykt (M) 
Christoffer Rungberg (M) 

Ordförande Karin Blomstrand (L) 
1:e vice ordförande Louise Skaarnes (SD) 

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

2:e vice ordförande Olle Olsson (KD) 

Ersättare 
Johanna Espenkrona (M) 
Linus Svanberg Andersson (M) 
Anna Höglind (L) 
Carolina Gedda (SD) 
Pontus Reuterbratt (SD) 
Christoffer Wallin (SD) 
Jeton Pacolli (S) 
Inger Orsbeck (S) 
Martina Fivelsdal (V) 
Johan Ljungblad (C) 
Ayman Shehadeh (MP) 

Inkallelseordning för ersättare 

För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

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

Personalföreträdare 

Tove Göthberg, Kommunal 
Ingrid Rosell, Lärarförbundet  
Kajsa Olausson, Lärarnas Riksförbund

Ersättare personalföreträdare
Erika Kaldemark, Lärarnas Riksförbund
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 Barn- och utbildningsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-16 

Ärende Anteckningar Sida 

6 

27 

29 

32 

Närvarorätt för 

personalföreträdare

35 

1. Fastställande av dagordning

Dnr 827

2. Delårsrapport 2020 för Barn- och
utbildningsnämnden.
Dnr 2020-000020

3. Initiativärende från Liberalerna - Fortsätt redovisa
skolresultat, bjud in friskolorna att göra detsamma
Dnr 2020-000130

4. Anmälan till huvudman om kränkande behandling

- 2020

Dnr 2020-000024

5. Anmälan av delegationsbeslut - 2020

Dnr 2020-000026

6. Beslutsattestanter - 2020

Dnr 2020-000146

7. Ekonomi-information - 2020

Dnr 2020-000002

8. Information till nämnd - 2020

Dnr 2020-000001

9. Rapport från förtroendevalda 2020

Dnr 2020-000040

10. Information om ny 4-6 skola

Dnr 2019-000184

11. Information om beställning av förskola i Dingle

Dnr 2020-000114

Tid: Onsdagen den 23 september 2020, kl. 09:00 

Plats: Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal 

Justeringsdatum: Senast tisdagen den 29 september 

Justeringsperson: Föregående möte: Lars-Göran Sunesson (C) 

Ordförande: Karin Blomstrand (L) 

Sekreterare: Karin Atienza Cortes 

Föreläsning Dunedinstudien 09:00-13:00
Föredragning av beslutspunkter börjar kl. 14:00

Närvarorätt för 
personalföreträdare 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2020-09-16 

Ärende Anteckningar Sida 

12. Information om renovering av Hedekas skola och

förskola

Dnr 2020-000087
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-16 Dnr: BOUN 2020-000020 

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Ekonomiavdelningen 

Tjänsteskrivelse Delårsbokslut Barn- och utbildning 

aug 2020 

Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per augusti

med verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans.

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner planerade investeringar.

Sammanfattning 

Barn- och utbildning har för perioden januari till augusti 2020 ett negativt resultat 

på 4 521 tkr i avvikelse mot budget. Årsprognosen visar på ett underskott om 4 

150 tkr.  

Underskottet kan härledas till grundskolans svårigheter att hålla 

personalkostnaderna inom ram och utökade skolskjutsar för att minska trängsel på 

bussarna under pandemin. Även vuxenutbildningens problematik att anordna 

utbildningar på grund av restriktioner kring Covid-19 påverkar resultatet. 

Utfallet för investeringar jan-augusti uppgår till 926 tkr fördelat på projekten 

Inventarier Centrumskolan 391 tkr, Inventarier Hällevadsholm 288 tkr och 

Inventarier Barn- och utbildning 247 tkr. Planen är att 3 393 tkr av den totala 

investeringsramen på 6 293 tkr kommer förbrukas 2020. 

Barn- och utbildning har tagits sig an alla av kommunfullmäktiges totalt 4 

inriktningsmål. Bedömningen är att 7 av totalt 7 av nämndens verksamhetsmål helt 

eller delvis är uppfyllda.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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Delårsbokslut augusti 2020 

Barn- och utbildning 

 

 

Nämndsordförande 
Karin Blomstrand (L) 

Förvaltningschef 
Liselott Sörensen -Ringi 

 

Saltkällans båtplats. Fotograf Jenny Martinsson 
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Ansvarsområde 
Avdelning Skola består av samtliga verksamheter från förskoleklass till vuxenutbildning. Enheternas 

uppdrag är att erbjuda undervisning enligt de lagkrav och riktlinjer som finns inom varje 

verksamhetsgren. Inom grundskolan finns en F-3 enhet, en 4-6 enhet och tre F-6 enheter. På samtliga 

enheter finns fritidshem. Grundskolan har också en 7-9 enhet. Kunskapens Hus består av 

processtekniska gymnasiet, IM-programmet, samt vuxenutbildningen. I kommunen finns också 

särskola och träningsskola. 

Det är 5 rektorer som arbetar under avdelningschefen och på tre av enheterna finns också en 

biträdande rektor. Vuxenutbildningen är väl utbyggd och ett samverkansavtal med 4 närliggande 

kommuner finns. Kunskapens Hus anordnar även uppdragsutbildningar och yrkesutbildningar. 

Avdelning förskola består av fyra områden med vardera rektor samt familjecentral och central 

barnhälsa. Område 1 är Dingle och Hällevadsholms förskola, totalt 8 avdelningar. Område 2 är 

Önnebacka förskola med 7 avdelningar samt dagbarnvårdare. Område 3 är Inspiratören, Älgen och 

Herrgården som är belägna i centrala Munkedal med totalt 7 avdelningar. Område 4 är Hedekas 

förskola och Kungshöjdens förskola, totalt 7 avdelningar. 
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Viktiga händelser 
Under perioden har det varit stort fokus på Covid-19. Förvaltningen befann sig i stabsläge från mars 

till juni. En mängd åtgärder har vidtagits för att minska smittspridningen. I början av mars var det hög 

andel elever och barn som var hemma. Inte lika stor frånvaro bland personalen. Efter hand har 

eleverna kommit tillbaka till skolan och barnen till förskolorna. Frånvaron har varit hög på 

förskolorna. Det har konstaterats några fall av covid-19 bland personal. Alla merkostnader och 

förlorade intäkter har dokumenterats på ett särskilt konto. 

Under sommarens stängningsperiod hade förskolan och fritidshemmet öppet på ett ställe i 

kommunen för första gången mot tidigare två. Det fungerade väl. De var få barn som kom men det är 

svårt att utvärdera detta år på grund av det rådande läget med pandemin. Utvärderingen visar att ett 

lågt antal barn närvarat. Variationen av faktiskt närvarande barn var stor mellan olika dagar. 38-71% 

av barnen som meddelat behov av plats nyttjade inte platsen. 

Det har skett en stor omställning inom fr.a. grundskolan för att få budget i balans. Andelen behöriga 

pedagoger samt tillsvidareanställda har ökat jämfört med föregående år. Det har även genomförts en 

omorganisation inom skolledningen. Det är nu en rektor för Centrumskolan och Hällevadsholms 

skolor och en rektor för Bruksskolan och Hedekas skola. Det har anställts en biträdande rektor på 

deltid för området Bruksskolan och Hedekas. Biträdande rektor på Munkedalsskolan ansvarar 

numera för Träningsskolan och Munkedalsskolans fritidshem. Avdelningschef för förskolan är också 

elevhälsochef för den centrala elevhälsan. 

Flera skolor har varit utsatta för omfattande skadegörelse. Flertalet åtgärder har vidtagits för att 

förebygga fler händelser. 

Implementering av Strategisk plan har fördröjts något på grund av covid-19 situationen, men från 

och med augusti är arbetet aktivt. Specialpedagogik för lärande, en insats under Strategisk plan, har 

startats upp på de flesta grundskolor och alla lärare deltar. Munkedals kommun tillsammans med 

Åmål och Vänersborg har gått med i projektet "Fullföljda studier." Projektet kommer att pågå t.o.m. 

hösten 2022 och syftet är att öka andelen elever som är behöriga till gymnasiet och färre avhopp. 

Mindre flexgrupper har startats på flera skolenheter. I dessa kan elever få kvalificerat stöd hela eller 

delar av dag/skolvecka. Elever med stödbehov får stöd växelvis och i perioder. Syftet är alltid 

tillbakagång i ordinarie undervisning. 

Inför skolstart i höst har söktrycket till yrkesutbildningar och vuxenutbildning varit stort. Platser har 

utökats och fyllts. Det är många SFI elever som fortsätter sina studier på grundläggande 

vuxenutbildning, vilket innebär att de når behörighet inför kommande yrkesutbildningar. 

Covid-19 har påverkar förskolorna med anpassningar av arbetet i till exempel mathantering, 

föräldrakontakter, inskolningar och samverkansmöten. Pandemin har bidragit till att vissa möten och 

utbildningar har fått planeras om eller flyttas fram. Då det under våren varit en mycket hög frånvaro 

av barn på två enheter upplevs nu en hög arbetsbelastning då det sker en form av ominskolning av 

dessa barn då det också är många nyinskolningar. 

Språkplanen för förskolan har reviderats och implementering till all personal sker via språkombuds-

träffar i höst. 

Öppna förskolans har sedan i våras bedrivit sin verksamhet utomhus och alternerat plats mellan olika 

orter i kommunen. Föräldraträffar har ställts in som en följd av covid-19 och istället har enskilda 

träffar med babymassage erbjudits. Även 2.5-årsbesöken har under våren genomförts enskilt. 

9



 

4 

Ekonomi 

Resultaträkning 
Konto Utfall Jan - 

Aug 2019  
Utfall Jan - 

Aug 2020  
Bud Jan - Aug 

2020  
Avvikelse Jan - 

Aug 2020  

Intäkter/inkomster 41 027 36 879 30 353 6 526 

Summa Intäkter 41 027 36 879 30 353 6 526 

Personalkostnader -135 356 -137 956 -133 306 -4 650 

Övriga kostnader -90 520 -92 046 -85 649 -6 396 

Summa Kostnader -225 876 -230 001 -218 955 -11 047 

Summa Resultaträkning -184 849 -193 122 -188 602 -4 521 

 

Barn- och utbildningsnämnden har i augusti månad ett negativt utfall med 4 521 tkr mot budget. 

De främsta orsakerna är grundskolans svårigheter att hålla personalkostnaderna inom ram och 

vuxenutbildningens problematik att anordna utbildningar på grund av restriktioner kring Covid-19. 

Antalet skolskjutsturer har utökats för att minska trängseln på bussarna under pandemin vilket även 

det påverkar resultatet negativt. 

Nettokostnaden är 8 273 tkr högre än samma period föregående år, dvs en nettokostnadsavvikelse 

på 4,5 %. 2 913 tkr av dessa är hänförliga till lönerevisionen. Resterande 5 360 tkr beror på lägre 

externa intäkter, högre kostnader för skolskjuts och högre interna kostnader för måltider. 

Intäktsanalys 
Intäkterna har för perioden en positiv avvikelse på 6 526 tkr mot budget. Det är främst bidrag från 

Skolverket och Arbetsförmedlingen som är högre än förväntat för perioden motsvarande 4 908 tkr. 

Även sålda platser, för i huvudsak gymnasiet, har en positiv avvikelse mot budget vilket medverkar till 

den positiva avvikelsen med 1 784 tkr. Under hösten förväntas lägre intäkter avseende Skolverket 

och Migrationsverket. 

I jämförelse med augusti föregående år har intäkterna totalt minskat med 4 148 tkr fördelat på 

bidrag, försäljning av verksamhet samt taxor och avgifter. 

Bidragsintäkterna har minskat med 2 802 tkr. De bidrag som verksamheterna erhåller från 

Migrationsverket för asylsökande och nyanlända har minskat med 3 345 tkr jämfört med samma 

period föregående år. Den största minskningen ses på grundskolan med 1 312 tkr tätt följt av 

gymnasiet och vuxenutbildningen inkl. Sfi där en minskning på 930 tkr respektive 901 tkr har skett. 

Bidrag från Arbetsförmedlingen har minskat med 773 tkr. Verksamheten för förskolan har anställt 

fler personal som via Arbetsförmedlingen går på olika arbetsmarknadsåtgärder än tidigare år, en 

ökning med 442 tkr, medan fritidshemmen och grundskolan har dragit ned, en minskning med 1 170 

tkr. Skolverkets bidrag för riktade insatser har ökat med 829 tkr där verksamheterna inom förskola, 

grundskolan och gymnasiet står för ökningen med 1 865 tkr samtidigt som fritidshemmen och 

vuxenutbildningen har fått minskade anslag med 1 036 tkr i jämförelse med föregående år. 
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Försäljning av verksamhet har minskat med 1 939 tkr i jämförelse med föregående år vilket kan 

härledas till färre elever från annan kommun på Processtekniska gymnasiet samt färre uppdrags-

utbildningar på vuxenutbildningen. 

Avgiftsintäkter för barnomsorg har minskat något i jämförelse med samma period föregående år, 42 

tkr. De lägre intäkterna syns på verksamhet förskola trots fler inskrivna barn i jämförelse med 

föregående år. 

Kostnadsanalys 
Kostnaderna har totalt en negativ avvikelse mot budget med 11 047 tkr för perioden fördelat på 

personalkostnader, kostnader för köp av verksamhet och övriga kostnader. 

Personalkostnaderna har en negativ avvikelse för perioden med 4 650 tkr. Grundskolan är den 

verksamhet som visar på störst avvikelse mot budget avseende personalkostnader. Grundskolans 

underskott om 2 968 tkr kan härledas till den organisation som byggts upp tidigare år med högre 

externa intäkter än nuvarande år. Vuxenutbildningen utvecklas med nya utbildningar och fler elever 

och personal har omorganiserats från gymnasiet till vux. Personalkostnaderna för vuxenutbildningen 

är för perioden utöver budget med 1 259 tkr. 

Kostnader för köp av verksamhet visar per augusti månad en negativ avvikelse på 3 642 tkr mot 

budget. Köp av barnomsorgsplats hos annan anordnare än kommunen har under perioden varit fler 

än budgeterat för och innebär en avvikelse med 1 388 tkr. Det samma gäller antal köpta 

gymnasieplatser som visar en avvikelse på 1 527 tkr och gymnasievux 460 tkr. 

Övriga verksamhetskostnader är 2 754 tkr utöver budget varav 1 735 tkr är härledas till skolskjuts för 

gymnasieelever pga fler elever än förväntat, anropsstyrd trafik i grundskolan samt extra insatta 

skolbussar under Covid-19. Merparten av resterande avvikelse på 1 019 tkr har sin orsak i 

reparationer och leasing av maskiner finansierade av externa intäkter. 

I jämförelse med samma period föregående år har kostnaderna totalt ökat med 4 125 tkr. 

Personalkostnaderna har ökat med 2 600 tkr varav 2 913 tkr avser lönerevision. En minskning av 

personalkostnader har skett främst inom fritidshemmen och en utökning av kostnader ses hos 

vuxenutbildningen vilket ligger i linje med utökad verksamhet. Kostnaderna för sjukfrånvaron har 

totalt ökat med 1 514 tkr i jämförelse med augusti 2019 och kan ses som en direkt koppling till 

restriktionerna kring Covid-19. Kostnader för köp av verksamhet har minskat med 1 517 tkr där den 

huvudsakliga orsaken är färre antal köpta platser inom gymnasiet. Övriga kostnader har ökat i 

jämförelse med föregående år med 3 104 tkr. Merparten av ökningen består av högre interna 

kostnader för måltid, ökade elevdatorkostnader och utökning av skolskjuts pga Covid-19. 
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Driftredovisning verksamhet 
Verksamhet 2019 Utfall 

Helår  
2020 Prognos 

helår  
2020 Budget 

Helår  
2020 Avvikelse 

Prognos  

Nämnd- och styrelse vht -803 -821 -821 0 

Barnomsorg -74 308 -75 564 -76 764 1 200 

Grundskola -132 398 -138 686 -133 486 -5 200 

Särskola -12 057 -12 637 -13 437 800 

Gymnasieskola -46 448 -46 617 -47 167 550 

Vuxenutbildning -7 460 -8 486 -6 886 -1 600 

Övrig verksamhet -4 642 -4 831 -4 931 100 

Summa  -278 116 -287 642 -283 492 -4 150 

 

Barn- och utbildning visar för perioden ett negativt resultat på 4 521 tkr och har ett prognostiserat 

underskott om 4 150 tkr på helår. Underskottet inkluderar kostnader och intäktsbortfall beroende på 

Covid-19 motsvarande 1 800 tkr för perioden. Bokförda kostnader och intäktsbortfall för helåret 

beräknas till 2 800 tkr. 

Barnomsorg 

Barnomsorg innefattar verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. 

Samlat visar verksamheterna ett överskott med 660 tkr mot budget. Förskolan har en negativ 

avvikelse om 238 tkr. Ett avgångsvederlag för perioden motsvarande 222 tkr ses som anledning till 

underskottet. Ur ett ekonomiskt perspektiv har förskolan klarat pandemin under våren tack vare att 

det trots hög sjukfrånvaro bland personalen inte behövts anlitas vikarier eftersom antalet närvarande 

barn varit lågt. Detta bidrar till att lindra förskolans underskott för året. Nu under hösten ser det dock 

annorlunda ut och förskolecheferna flaggar för att vikarier måste sättas in när det behövs eftersom 

närvaron av barn är högre än i inledningen av pandemin. Även ominskolningar sker nu under hösten 

för de barn som varit borta länge vilket belastar verksamheten ytterligare. En första titt på 

sommarförskolan indikerar att kostnaderna har varit lägre än tidigare år. 

Pedagogisk omsorg har för perioden en negativ avvikelse på 258 tkr. Antalet köpta platser hos annan 

anordnare har varit 4 fler än budgeterat för motsvarande 496 tkr. Dagbarnvårdarna i kommunal regi 

har under perioden haft lågt antal inskrivna barn, snitt 16 barn fördelat på 4 dagbarnvårdare. Detta 

innebär lägre omkostnadsersättning än budgeterat för och som lindrar underskottet. 

Fritidshemmen visar ett överskott för perioden om 1 386 tkr mot budget. Verksamheten har blivit 

tilldelad ett större antal barn inskrivna i fritidshem än vad som kommer vara verkligt utfall vilket 

innebär att planen är att betala tillbaka medel vid årets slut. Att verksamheten har haft personal som 

till stor del finansierats av Arbetsförmedlingen är också en av anledningarna till det goda resultatet. 

En första titt på sommarfritids pekar på att kostnaderna har lägre än tidigare år. 

Antal barn inskrivna i någon form av barnomsorg är 1 039 st i snitt januari till augusti 2020, 9 färre än 

samma period föregående år. Fritidshem och pedagogisk omsorg har minskat med 12 barn 

respektive 1 barn jämfört med föregående år medan förskolan har ökat med 5 inskrivna barn. Den 

stigande trenden med antal köpta platser hos annan anordnare fortsätter och är nu uppe i 67 st. 

Den samlade årsprognosen för Barnomsorg visar på ett överskott om 1 200 tkr mot budget. 
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Grundskola 

Verksamheten som består av förskoleklass och grundskola har en negativ avvikelse för perioden på 

ca 3 900 tkr mot budget. Det är framför allt personalkostnader som är utöver ram. Flera enheter har 

haft svårt att anpassa organisationen och personalstyrka mot den givna budgeten. Problematiken har 

sitt ursprung i den organisation som byggts upp tidigare år då verksamheten hade högre externa 

intäkter än nuvarande år. Inför läsåret 20/21 har nu har berörda enheter börjat verkställa planen för 

att få budget i balans och en hållbar organisation på sikt. Skolskjutskostnader bidrar till underskottet 

för perioden med ca 1 000 tkr. Antalet skolskjutsturer har utökats för att minska trängseln på 

bussarna under pandemin samt att den anropsstyrda trafiken fortsatt är hög. 

Antalet elever inom förskoleklass och grundskolan har ökat med 14 st. jämfört med augusti 2019. 

Den stora förändringen ligger i Hedekas som minskat från 117 till 109 och Munkedalsskolan som ökat 

från 316 till 324 elever i jämförelse med föregående år och antal köpta platser hos annan anordnare 

har ökat med 8 och är nu 18 st. I kommunens andra skolor är antal elever inom respektive 

upptagnings-område i stort oförändrat jämfört med föregående år. 

Den beräknade årsprognosen för grundskolan visar på ett underskott om 5 200 tkr. 

Särskola 

Verksamheten som inrymmer grundsärskola, gymnasiesärskola och träningsskola har ett positivt 

resultat för perioden på 535 tkr. Antalet elever inom grundsärskolan har ökat med 2 elever jämfört 

med föregående år medan gymnasiesärskolan har minskat med detsamma. Verksamheten för 

gymnasiesärskolan har sålt plats till annan kommun vilket generar intäkter utöver budget. Läsåret 

20/21 minskar antalet köpta gymnasiesärskoleplatser med 3 vilket gör att den beräknade prognosen 

för året hamnar på ett överskott om 800 tkr. 

Gymnasieskolan 

Gymnasiet har ett negativt resultat för perioden med 900 tkr. Antalet inskrivna elever är ca 15 fler än 

budgeterat vilket också generar högre busskostnader än beräknat. En justering kommer ske i 

resursfördelningen vid årets slut. 

Antalet elever inom gymnasiet har under perioden varit 405 st., 22 elever färre än samma period 

föregående år. Elever som går gymnasieutbildning i kommunal verksamhet i annan kommun har 

minskat med 12 st jämfört med föregående år och 23 st på två år. Även den egna kommunala 

gymnasieutbildningen tappar elever och har gått från 116 till 96 på två år. Anledningen är att antalet 

elever inom Im-programmet har minskat kraftigt då flertalet elever blir inskrivna inom 

vuxenutbildningen. Även elever från andra kommuner som går Processtekniska gymnasiet har 

minskat till antal. 

Årsprognosen för Gymnasiet visar på ett överskott om 800 tkr. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen sträcker sig över verksamheterna Gymnasievux, Grundvux och SFI, Svenska för 

invandrare, och har för perioden ett negativt resultat om 1 225 tkr. Under perioden har inte 

planerade utbildningar kunnat genomföras på grund av Covid-19 vilket medför lägre intäkter både i 

form av bidrag från Skolverket samt försäljningsintäkter från företag och andra kommuner. 

Kunskapens Hus fortsätter att utveckla yrkesutbildningarna och mer fokus kommer läggas på 

Lärlingsvux än tidigare. Alla utbildningsplatser är fulla och trycket är högt. 

Den samlade årsprognosen för Vuxenutbildning visar på ett underskott om 1 600 tkr mot budget. 
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Övrig verksamhet 

Övrig verksamhet innefattar politiskt arbete, ledning och administration samt LSS, dvs fritidshem för 

grundsärelever över 12 år. Samlat visar verksamheterna ett positivt resultat för perioden på 308 tkr. 

Verksamheterna löper på enligt plan och politiskt arbete samt lednings och administration visar på 

en årsprognos om +-0. LSS har en beräknad positiv årsprognos på 150 tkr eftersom behovet av fritids 

för de äldre barnen inom grundsärskolan är lägre än förväntat. 

 

Åtgärder 
Grundskolan inklusive förskoleklass och fritidshem följer den plan på åtgärder som presenterades i 

april för att få budget i balans och en hållbar organisation på sikt. Flytt av personal mellan enheter 

blev konsekvensen av ej förlängda tjänster på enhet som i första anblicken inte behövde göra några 

åtgärder för budget i balans. Sammanfattningsvis har 15 tjänster inte förlängts vid läsårstarstarten 

20/21 samt att 3 ytterligare tjänster försvinner under hösten. Sommaröppet fritids har genomförts 

på en enhet som planerat. Helårseffekten på de åtgärder som görs under 2020 beräknas till 9 mnkr. 

Kungsmarksskolan har till höstterminens start minskat sin verksamhet med 4 tjänster för att få 

budget i balans. På Bruksskolan har två visstidsanställningar inte förlängts. Under hösten återinsätts 

inte en tjänst vid pensionsavgång. Ytterligare en visstidstjänst avslutas till terminsslut. Två personal 

med fast anställning på Hedekas skola har sagts upp och kommer att arbeta i verksamheten till 

november. En AIL- tjänst har avslutat sin anställning. Personal har flyttats från verksamhet 

grundskola till verksamhet särskola för att täcka behovet där. Inför hösten var planen i Svarteborg att 

minska bemanningen med 3,8 tjänst på Hällevadsholms skola. Det faktiska utfallet blev en minskning 

med 2,65 tjänst pga problematik med bemanning av fritidsverksamheten på två enheter. På 

Centrumskolan har 4,9 tjänst slutat inför läsåret 20/21. Trots detta krävs ytterligare nedskärningar 

för att få budget i balans. Tidigare arbetssätt har varit organiserat utefter ämnesbehörighet, vilket 

behöver förändras successivt. 

Det finns en stor oro kring Vuxenutbildningen. Det ekonomiska läget är ansträngt. Den kommunala 

kostnaden för vuxenutbildningen är låg, störst finansiering har kommit från bidrag. Söktrycket är 

högt och flera utbildningar har utökats. Antalet elever på gymnasial vuxenutbildning är i dagsläget 

drygt 140. Detta får till följd att budget för 2021 är förbrukad redan vid sommaren. Under hösten 

2021 kommer inga utbildningar att kunna starta om inte verksamheten tillåts gå med underskott 

eller tillskjuts medel. En plan för att se över bemanningen när personal går i pension och även 

behovet av framtida språkstödjare finns. 

Inom förskolan tillsattes inga vikarier under april till och med juli utifrån den minskade närvaron av 

barn på grund av Covid-19. Förskolan har färre antal inskrivna barn under hösten än under våren och 

gör därför planerade neddragningar av personal. Sammanfattningsvis är det 6,75 vakanta tjänster 

som inte tillsätts under hösten. Sommaröppet förskola på en enhet har genomförts som planerat. 

På Önnebacka kommer 1,5 tjänst färre personal anställas på grund av att en avdelning ska renoveras 

och därför kommer endast 6 avd vara öppna. Det avgångsvederlag som betalas ut januari-juli kan 

inte åtgärdas inom ram. Ett förebyggande kring arbetsmiljö görs tillsammans med HR för att minska 

den höga korttidsfrånvaron. I Dingle tillsätts inte 1,8 vakanta tjänster under augusti till december på 

grund av periodens lägre barnantal. På Inspiratören görs en minskning av 2,2 visstidstjänster för 

höstens tjänstefördelning som en åtgärd för att få budget i balans. I Hedekas fortsätter samarbetet 

kring en stängd avdelning på fredagar och 1,25 tjänst vakant tjänst tillsätts inte. På Kungshöjden är 
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möjligheterna för åtgärder begränsade på grund av barn i behov av extraresurs. Men även att 

närvaron är hög bland de inskrivna barnen. 

Investeringsredovisning 
Projekt Utfall Jan - 

Aug 2020  
Budget tot 

2020  
Prognos 

Augusti 2020  

2201 Maskiner Kunskapens hus  -750 -750 

2202 Inventarier Centrumskolan -391 -1 500 -1 000 

2203 Inventarier Hällevadsholm -288 -1 500 -600 

2204 Inventarier Hedekasskola  -1 500 0 

2219 Inventarier Barn- och utbildning -247 -1 043 -1 043 

Summa alla projekt -926 -6 293 -3 393 

 

Barn- och utbildningar har under perioden gjort investeringar motsvarande 926 tkr. Prognosen är att 

3 393 tkr av den tilldelade ramen om 6 293 tkr kommer förbrukas innan årets slut.  Investeringarna i 

Hällevadsholm och Hedekas skjuts upp tills renovering är klar. 

Maskiner Kunskapens hus 

Tanken var att med hjälp av investeringsmedel köpa utrustning från VGR. Så blev tyvärr inte fallet 

utan verksamheten får inhandla ny utrustning till en dyrare penning för att kunna genomföra 

planerade utbildningar. Under hösten kommer inköp av traktor och trädgårdsmaskiner göras. Planen 

är att den tilldelade investeringsramen på 750 tkr kommer förbrukas innan årets slut. 

Inventarier Centrumskolan 

Inventarier efter ombyggnationen har börjat inhandlas. Bland annat en del tekniska hjälpmedel. 

Totalt har 391 tkr förbrukats under perioden och planen är att 1 000 tkr av den tilldelade ramen om 1 

500 tkr kommer förbrukas innan årets slut. 

Inventarier Hällevadsholm 

Under perioden har renoveringen av Hällevadsholmskolan påbörjats och viss inventarie har 

inhandlats. Beroende på när ombyggnationen blir klar i Hällevadsholm så kommer ytterligare inköp 

göras. Prognosen är att 600 tkr av den tilldelade ramen om 1 500 tkr kommer förbrukas innan årets 

slut. 

Inventarier Hedekas 

Den tilldelade investeringsramen om 1 500 tkr kommer inte användas under 2020 då den planerade 

ombyggnationen är skjuten på i tid. 

Inventarier Barn- och utbildning 

Under perioden har inköp av musikinstrument gjort till Kungsmarksskolan. Även frostning av glas har 

gjorts på alla fönster på bottenvåningen för ökad studiero. På Munkedalsskolan är 3 rum under 

perioden utrustade för elever med koncentrationssvårigheter bland annat med skärmar och möbler 

och kanoner. Bruksskolan har under perioden uppdaterat klassuppsättningarna med nya stolar. En av 

förskoleavdelningarna har uppdaterat sina bord och stolar och en annan kompletterat sina 

hallmöbler. Investeringar har gjorts för 247 tkr totalt under perioden. Prognosen är att den tilldelade 

ramen om 1 043 tkr kommer förbrukas. 
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Personal 

Attraktiv arbetsgivare 

Sjukfrånvaro %  

 Sjukfrv %, ack 
Augusti 2019  

Sjukfrv %, ack 
Augusti 2020  

Åldersintervall 5.83% 8.23% 

<=29 6.82% 9.36% 

30-39 5.97% 6.83% 

40-49 3.88% 7.63% 

50-55 9.24% 6.85% 

>=56 5.26% 10.86% 

65-67 3.20% 3.37% 

 

Alla enheter utan Förskole område 1 har största delen långtidssjukskrivna. Förskole område 1 har 

arbetat ner långtidssjukskrivningarna och har under våren mestadels haft sjukfrånvaro relaterade till 

Covid-19. Har i dagsläget ingen långtidssjuk.  På alla enheter är planer upprättade och nya planeras 

under hösten. Redan i augusti ökade sjukskrivningarna igen vilket gör att flera omtankessamtal 

kommer behöva hållas under hösten. Innan sommaren slutade 11 medarbetar som bidrog till 

sjukfrånvaron under våren. 

Inom skolan är många planer igång och arbetas med på ett bra sätt, det kommer även upprättas nya 

nu under hösten. Vissa långtidssjukskrivna har diagnoser av allvarlig karaktär som t.ex. cancer. 

Det finns ett engagemang och förståelse för att arbeta med sjukskrivningarna inom både förskola och 

skola. Många korttidssjukskrivningar är kopplade till Covid-19. 

Antal anställda  

 Utfall 2019  Utfall 2020  

Alla anställningsformer 548 523 

Tillsvidare 325 329 

Tidsbegränsad 225 197 

 

Den stora omställningen med att inte förlänga visstidsanställda inom grundskolan under perioden, 

syns tydligt i utfallet. När året är slut kommer 21 tjänster att ha slutat inom grundskolan. 

Sysselsättning  

 Antal 
anställningar 

2019  

Antal 
anställningar 

2020  

0-74% 161 152 

75-99% 45 43 

100% 346 333 

 

Det är färre personer som arbetar deltid med lägre tjänstgöringsgrad 2020 än 2019 vilket är positivt 

för både organisationen och individerna. Antal anställningar innefattar både visstidsanställningar och 

tillsvidareanställningar. Minskningen av antal anställda med heltidstjänst beror mestadels på 

omställningen inom grundskolan. 
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Kompetensutveckling 
Avdelning förskola har en kompetensutvecklingsplan och ett årshjul som beskriver arbetet. 

Personalen har arbetat med fortbildning i barnkonventionen på olika sätt. En planerad föreläsning 

har skjutits fram på grund av Covid-19. Arbetet med måltidspedagogik fortsätter och representanter 

från enheterna deltar i träffar med ansvarig måltidspedagog. Lärgruppsarbetet har fullföljt på 

samtliga enheter utifrån boken "Utbildning och undervisning i förskolan". Kompetensutvecklande 

språk-ombudsträffar två gånger per termin med specialpedagog och logoped har genomförts. En 

representant per avdelning deltar men träffarna är öppna för de som är intresserade av träffens 

tema. Utbildning i att hantera hot och våld skulle ha genomförts under hösten men på grund av 

Covid-19 skjuts den på framtiden. Under hösten skulle även utbildning i HLR ha hållits men denna blir 

uppskjuten till mars 2021 pga Covid-19. Utifrån Covid-19 har verksamheten styrt om utbildningar till 

digitalt forum där det varit möjligt. Vissa utbildningsinsatser som inte har kunnat genomföras utifrån 

rekommendationerna har pausats. 

Under perioden har flera pedagoger utbildats till speciallärare. Den strategiska planen samt skolornas 

eget utvecklingsarbete har inneburit kompetensutveckling inom flera områden. Kollegialt lärande har 

införts på samtliga skolenheter och sker kontinuerligt. Ledningsgruppen genomgår en intern 

fortbildning i ledarskap, bemötande och arbetsmiljöarbete. Samtliga rektorer med undantag av en 

nyrekryterad biträdande rektor har genomfört rektorsutbildningen eller är under utbildning. Flera 

har också, och kommer under hösten, att gå UL-utbildning. 

Avdelningscheferna har genomgått både UL och IL. Förvaltningschef har genomgått IL. 

Systematisk arbetsmiljöarbete 
SAMVERKAN 

Arbetsmiljöarbete sker i samverkan mellan rektorer, skyddsombud och övriga medarbetare genom 

LOKSAM och arbetet med arbetsmiljöfrågor utifrån årshjulet, i vardagliga samtal, på APT och på 

husmöten. Alla medarbetare uppmuntras att vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet och rektor tar 

regelbundet upp arbetsmiljöfrågor på APT. Skyddsombuden på enheterna är kända av 

medarbetarna. Rektor utreder inrapporterade tillbud och olycksfall i KIA systematiskt samt 

återkopplar resultatet av utredningarna till medarbetarna gällande tillbud och olycksfall och de 

åtgärder som har vidtagits. Detta sker först på LOKSAM och sedan på APT. 

Mål för arbetsmiljöarbetet skiljer sig åt mellan förskolorna. Det pågår arbete när det gäller att minska 

arbetsbelastningen samt även minska sjukfrånvaron. Här ingår bl.a. att  gemensamt komma fram till 

hur grupperna kan arbeta med feedback, arbetsbetstiderna och hantera resurser på ett bra sätt. 

Målen är framtagna tillsammans med medarbetarna och är kända. 

Det finns skriftliga instruktioner för arbetsuppgifter som kan innebära allvarlig risk för ohälsa eller 

olycksfall, dessa är buller, tunga lyft, ensamarbete, säkerhet och sedan gjordes en särskild instruktion 

samt handlingsplaner utifrån Covid-19. 

Rutinen gällande alkohol och droger är känd bland medarbetarna. Rutinen har visats på APT och 

diskuterats där. Verksamheten har rutin för att hantera eventuella hot och våldssituationer och 

medarbetarna har kännedom om den. Medarbetarna kan rutinen mot kränkande särbehandling och 

diskriminering. Medarbetarna vet hur man går tillväga om det inträffar. 
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På arbetsplatsen finns skriftlig introduktionsplan för nya medarbetare som börjar. På avdelningarna 

finns vikariepärmar som ger all information en ny medarbetare kan behöva. Vi arbetar även med 

fadderskap för nya. 

Rektor genomför risk och konsekvensanalyser utifrån arbetsmiljön för medarbetarna när det 

planeras för förändringar. Rektor följer kontinuerligt upp verksamhetens arbetsmiljöarbete, 

sjukfrånvaro och hälsofrämjande insatser. Under hösten kommer arbetet riktas mot att minska 

sjukfrånvaron på 3 av enheterna. Områden (risker) som framkom i undersökningarna som behöver 

åtgärdas inom avdelning förskola: 

Område 1: Brandbilen, bärandet i trappan är tungt, halt i trappan på vintern. Verksamheten har 

börjat arbeta med handlingsplanen genom att under hösten stänga avdelningen Brandbilen och 

använda sig av dessa lokaler endast vid särskilda gruppverksamheter. 

Område2: På skyddsronden i mars 2020 framkom att personalen upplever att ventilation och 

temperaturen inomhus är bristfällig i perioder. Renovering under hösten kommer förhoppningsvis 

bidra till förbättringar. Den höga sjukfrånvaron och personalomsättningen bidrar till en ökad 

arbetsbelastning. Behov av soltak utanför två avdelningar. Kommer byggas vid renoveringen. Behov 

av fläktar vid höga utomhustemperaturer. Dessa ska beställas inför våren. 

Område 3: Diskmaskinen borde höjas upp på Herrgården , då det är tillfällig lokal kommer detta inte 

att åtgärdas. Ljudplattor saknas och torkskåp behöver åtgärdas på Nyfiken, Inspiratören. Detta 

kommer ske i samband med renovering 2021. Skötvårdssituationen på avdelningarna äventyrarna 

och utforskarna, (Inspiratören) är inte bra. Det kommer att åtgärdas under hösten 2020. PÅ LOKSAM 

lyftets i år rutiner för solskydd som arbetats fram under våren. Verksamhetsförändringar som har 

skett hittills i år är att det genomfördes en risk- och konsekvensanalys då Herrgårdens förskola skulle 

målas om/bytas fönster och ställning skulle monteras på utegården. 

Område 4: placering av papperskorgar vid skötbordet, höj- och sänkbara stolar för på- och 

avklädande, höj- och sänkbara skötbord, förstärk isolering mellan rum där barn sover. Även 

belysningen är dålig i vissa lokaler. Åtgärder som hittills genomförts utifrån vad som rapporterats: 

läckage har åtgärdats utanför köket. 

Det sker återkommande undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön. Detta gäller både den 

fysiska och organisatoriska och sociala arbetsmiljön. OSA-enkät görs i slutet/början av året och 

resultatet analyseras och en handlingsplan utformas. Resultatet utifrån den arbetas det sedan med 

under resterande delen av året. Den fysiska arbetsmiljöronden genomfördes under i våren. 

Utifrån resultat av senaste OSA-enkäten tog ledningsgruppen för avdelning förskola fram en 

handlingsplan med det som varit mest utmärkande i resultatet. Det fanns fyra områden som 

behövde utvecklas; återkoppling från chef, konflikthantering/motsättningar, arbetsbelastning och 

tillräckliga resurser och förutsättningar. Det identifierades även områden där resultaten varit höga 

och som är viktiga att bibehålla; närvarande ledning, medvetenhet om verksamhetsmål/politiska mål 

och att man rekommenderar Munkedals kommun som arbetsgivare. För att personalen ska uppleva 

att de får mer återkoppling kommer rektorerna att definiera begreppet återkoppling på enheten 

genom samtal med personal, definiera kanaler för feedback, tex unikum, Teams och tydliggöra 

frekvens på återkoppling. Det kommer under året ske ett systematiskt arbete för att förebygga 

konflikter genom tex samtal och filmer. För att få en jämnare arbetsbelastning kommer rektorerna 

att göra personalen mer delaktig i beslut, tex rörande organisation och förändringar. Utöver samtal i 

grupp om vad som orsakar hög stress kommer det även att utformas enskilda åtgärder. 
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I de OSA-enkäter som genomfördes under hösten 2019 visas resultatet i en 5-gradig skala. Målet att 

4,5 ska rekommendera Munkedals kommun som arbetsgivare är inte uppnått. Värdet ligger på 3,5. 

Förvaltningens mål är förankrade i verksamheten vilket ger ett resultat av 4,0. Målet ligger på 4,5 

men marginalerna är väldigt små så det redovisade resultatet får anses mycket bra. Det är första året 

med dessa nya mål, som dessutom antogs och implementerades på kort tid under hösten, vilket 

ytterligare förstärker att detta arbete har genomförts väl. 

Resultatet av hela avdelning skolas OSA enkät har analyserats och diskuterats i ledningsgruppen. En 

handlingsplan med prioriterade målområden har antagits och arbetet med densamma har redan 

startat. Ledningsgruppen har valt att fokusera på att bevara några viktiga och höga värde, så som 

arbetstagarnas trivsel och motivation. Fokus på att förbättra återkoppling, delaktighet, analys och 

mål-och kvalitetsarbete på alla nivåer ingår också. Planen är också kommunicerad på förvaltnings-

samverkan. 

Under hösten kommer arbetsmiljöarbete vara ett fokusområde i ledningsgruppen parallellt med 

ledningsutveckling. Detta arbete kommer att kopplas till verksamheterna och ligger i linje med 

årshjulet för SAM. 

Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Inriktningsmål Bedömning Trend 

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara   

2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen  

  

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

  

4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra med minskad klimatpåverkan   

 

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

Bedömning Trend 

  
 

Kartläggning av förskolegrupperna har skett via TRAS och pedagogiska observationer. Ny form av 

samverkansdag planeras i oktober utifrån pedagogernas önskemål om mer riktad information om 

utveckling och lärande. En ökad aktivitet i Unikum för reflektion/analys på avdelningsnivå. 

2,5-års-besöken på BVC fortlöpte fram till mars men har sedan utförts enskilt med anledning av 

covid-19. Under de tre första månaderna visade utvärdering av verksamheten på positiva effekter, 

exempelvis gällande likvärdighet inom BVC:s verksamhet men även gällande tidig upptäckt och 

insatser inom vår kommunala verksamhet. 

Gymnasiebehörigheten har ökat från 72% till 78%. Det är en positiv ökning men målet med full 

behörighet är ännu inte uppnått. Arbetet med den Strategiska planen och arbetet med att utveckla 

undervisningen för ökad måluppfyllelse fortgår i verksamheten. Pedagoger dokumenterar och följer 

kontinuerligt upp elevernas resultat i Unikum. Trenden är att färre elever i år går till individuella 

programmet jämfört med året innan. 
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I vår kommunala gymnasieskola, Processtekniska Gymnasiet, lämnade 92% skolan med 

gymnasiebehörighet våren 2020. Detta är procentuellt sett en stor ökning från föregående år då 

samma siffra var 78%. Noterbart är dock att när det är få elever påverkas värdet mycket om någon 

inte når behörighet. Även gymnasieskolan arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete och 

utveckling enligt Strategisk plan, samt utvecklar former för uppföljning och analys. 

Elever folkbokförda i Munkedals kommun går företrädesvis i gymnasieskolor i andra kommuner, 

främst Uddevalla. Resultaten för dessa elever är inte inkomna för 2020 men v 2019 var det 64% som 

tog gymnasieexamen inom tre år. Det är en låg andel. Elever på yrkesförberedande program klarar 

sig bra men elever som går studieförberedande program klarar sig mycket sämre. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 

Alla elever i åk 1 ska ha klarat A enligt Skolverkets 
obligatoriska bedömningsstöd 

84.00% 100.00%  

Meritvärde för elever i åk 9 (poäng) 187 210  

Andel elever som blir behöriga till gymnasiets 
yrkesförberedande program ska öka 

78.00% 85.00%  

Andel elever som går på ett gymnasieprogram och tar 
gymnasieexamen ska öka 

92.00% 80.00%  

  

1.2 Verksamhetsmål: Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera. 

Bedömning Trend 

  
 

I förskolan arbetar pedagogerna med digitala hjälpmedel såsom Polyglutt och appar på Ipad. Inprint 

är på ingående. Förtätning av datorer till förskolepersonal har ej uppfyllts ännu. En dator per 

avdelning finns i dagsläget. 

Tieto är en digital närvarorapportering där vårdnadshavare lägger in sina barn schema. Arbetet 

startades upp hösten 2019 och utvecklas fortfarande för att det ska passa verksamheterna. 

Unikum är en digital lärplattform som används av samtliga förskolor. Pedagogerna planerar och 

dokumenterar sitt arbete här. Vårdnadshavarna blir delaktiga genom lärloggen där de kan se vad 

avdelningarna jobbar med och lämna kommentarer. 

Det digitala verktyget Teams har introducerats på förskolorna och implementeras under hösten. Det 

kommer att underlätta dialogen mellan avdelningar och förskoleområden. Den största delen av 

dokumenthanteringen kommer att finnas här. 

Utbyggnaden av 1-1 är nu helt genomförd i grundskolan. I förskoleklass och på fritidshem finns 

tillgång till IKT-verktyg. All tillsvidareanställd personal har nu en dator som arbetsverktyg. På några 

skolenheter har It- avdelningen ännu inte lyckats skapa god kapacitet och uppkoppling, därav hindras 

den pedagogiska utvecklingen inom området och skapar en olikvärdighet. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 

Fullt utbyggt "en till en" i grundskolan 1 1  

Tillhandahålla digitala hjälpmedel i förskolan och 
förskoleklass 

0 1  

 

20



 

15 

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

Bedömning Trend 

  
 

Om man räknar ett snitt över antal barn i barngrupp i förskolan uppnås verksamhetsmålet på 17 

barn/grupp. Räknar man istället att 17 är maxantal klarar alla enheter inte målet. Budgeten är 

baserad på 18 barn/grupp, vilket innebär att de enheter som har färre barn inskrivna får svårare att 

hålla budget. 

Enligt föräldraenkät och barnintervjuer är tryggheten och trivseln på våra förskolor och skolor hög. 

Samtliga enheter inom skolan har pulshöjande aktiviteter varje dag. Frånvarostatistiken är svår att 

egentligen dra några slutsatser kring då covid-19 situationen har påverkat mycket. Innan pandemin 

hade frånvaron sjunkit till 6% vilket ligger nära målvärdet men senare under våren har frånvaron ökat 

drastiskt. 

Alla verksamheter har ett stort fokus på ökad närvaro. Närvaroplan med åtgärdstrappa har 

implementerats, även på gymnasiet, och elevers närvaro följs upp kontinuerligt i verksamheten och 

på elevhälsomöten. Personal i verksamheten är aktiv med att ringa hem för omsorgssamtal vid 

frånvaro av eleverna. Regelbunden avstämning med elevhälsan kring frånvarostatistik sker och 

kopplas till snabba insatser. Vid elevhälsans jämförelse av frånvaro på alla kommunens skolor ligger 

Hedekas skola absolut bäst vad gäller att ha hög närvaro. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 

Alla elever har minst en pulshöjande aktivitet varje 
dag 

1 1  

Barngrupper i förskolan ska minska till 18 17  

Andel elever med problematisk skolfrånvaro ska 
minska till 

19.00% 5.00%  

 

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

Bedömning Trend 

  
 

Utifrån OSA-enkäten upprättades en övergripande handlingsplan för förskolan som bland annat 

innebär att målen kommer att tas upp i verksamheten vid tätare tillfällen under året. 

Den totala sjukfrånvaron för förskolan är 9,91% varav 55% är långtidssjukskrivna och 45% är 

korttidssjukskrivna. Tre av områdena har hög sjukfrånvaro vilket delvis kan förklaras av många 

långtidssjukskrivna. Senaste tiden har flera långtidssjukskrivna sluta,t vilket troligen kommer att 

påverka sjukfrånvaron positivt. En del sjukskrivningar kan förklaras av covid-19 dels har en del varit 

hemma länge på grund av covidsymptom eller rehabilitering. Det är också många 

korttidssjukskrivningar kopplade till covid-19. 

I de OSA-enkäter som genomfördes inom skolan under hösten 2019 visas resultatet i en 5-gradig 

skala. Målet att 4,5 ska rekommendera Munkedals kommun som arbetsgivare är inte uppnått. Värdet 

ligger på 3,5. Förvaltningens mål är förankrade i verksamheten vilket ger ett resultat av 4,0. Målet 

ligger på 4,5 men marginalerna är väldigt små så det redovisade resultatet får anses mycket bra. Det 
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är första året med dessa nya mål, som dessutom antogs och implementerades på kort tid under 

hösten, vilket ytterligare förstärker att detta arbete har genomförts väl. 

Resultatet av hela avdelning skolas OSA-enkät har analyserats och diskuterats i ledningsgruppen. En 

handlingsplan med prioriterade målområden har antagits och arbetet med densamma har redan 

startat. Ledningsgruppen har valt att fokusera på att bevara några viktiga och höga värde, så som 

arbetstagarnas trivsel och motivation. Fokus på att förbättra återkoppling, delaktighet, analys och 

mål-och kvalitetsarbete på alla nivåer ingår också. 

I år är det mycket svårt att utvärdera sjukfrånvaron mot uppställda mål. Detta på grund av rådande 

situation med covid-19. I januari låg sjukfrånvaron lägre än föregående år vid samma tidpunkt. 

Därefter ser vi en markant förändring gentemot tidigare. Under mars månad i år är sjukfrånvaron 

nästan dubbelt så hög mot föregående år. Värdet fram till och med augusti är 7,6%. 

Korttidssjukfrånvaron inom skolan ökade under våren och kostnaderna för detta har ökat med över 

700tkr. Det finns en tydlig koppling till covid-19 situationen. Många fler har varit hemma även med 

lättare symptom i enlighet med riktlinjerna. Långtidssjukskrivningarna har däremot minskat markant 

då rektorerna har arbetat aktivt och med gott resultat med detta. Insatser och uppföljning sker 

kontinuerligt enligt SAM-rutiner. Flera medarbetare har återgått till arbete eller är planerade till 

andra aktiviteter, så som exempelvis rehabilitering- och aktivitetskurs. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 

Alla inom BoU kan rekommendera vänner och 
bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA-enkät) 

3.7 4.5  

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

4.0 4.5  

Sjukfrånvaron sänks till 8.75% 4.50%  
 

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

aktörer 

Bedömning Trend 

  
 

En rutin för hur samarbetet med IFO och andra aktörer ska se ut är delvis framtagen. Det återstår 

dock arbete med att förverkliga och förtydliga varje verksamhets ansvarsområde. Idag är det 

fortfarande vårdnadshavare som bollas mellan verksamheter, t.ex. skola, vårdcentral och BUP. Som 

en följd av covid-19 har samverkansmöten mellan chefer för verksamheterna ställts in eller fått annat 

fokus vilket försvårat utvecklingsarbetet. Möten med närsjukvårdsgrupp är inplanerade under 

hösten. 

Verksamheten har under föregående år haft en gemensam samverkansdag med IFO. En ny är 

planerad till september 2020. Rutiner för anmälan samt samverkansmöten mellan dessa båda 

enheter har framtagits. SamTidigt gruppen har i uppdrag att skapa en samverkansmodell för 

Munkedal, hur vi tidigt tillsammans ska kunna identifiera och arbeta med riskgrupper för frånvaro, 

missbruk, psykisk ohälsa mm. Detta arbete är ännu ej slutfört. Omtag under hösten. 

Under våren har ett samverkansprojekt mellan skola och IFO pågått i Svarteborg. Vårdnadshavare 

har bjudits in till dialog och diskussionsmöten. Dessvärre har uppslutningen inte varit så stor som 

önskat. 
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Arbete med att utveckla samverkan med Ungas psykiska ohälsa fortgår, men på grund av pandemin 

har arbetet tillfälligt lagts på is. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 

Arbeta fram rutiner för samverkan med Närhälsans 
enhet Ungas psykiska hälsa 

0 1  

 

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras 

Bedömning Trend 

  
 

Samtliga barn inom förskolan, som personal eller vårdnadshavare signalerar behöver stöd, får stöd i 

form av förändrat arbetssätt eller insats från centrala barnhälsan. 

Nytt för detta verksamhetsår är att även de privata aktörerna erbjuds att köpa barnhälsa, vilket ökar 

likvärdigheten för kommunens barn. Under denna period har barnhälsan fått minst ett ärende. 

På grund av covid-19 har inte alla 2,5-åringar kunnat erbjudas gruppbesök. Istället erbjuds de 

enskilda besök och även om inte barnhälsan deltar på samtliga av dessa händer det att de kallas in 

för att komplettera bedömningar. 

Eftersom årets nationella prov är inställda på grund av covid-19, finns inga jämförande resultat. 

Verksamheterna har arbetat med att på andra sätt säkerställa underlag och resultat. 

82% av eleverna i åk 3 som läser svenska bedöms ha uppnått minst godtagbara kunskaper. Trenden 

är något uppåtgående, men inte tillräckligt. 62% av eleverna i åk 3 som läser svenska som andraspråk 

bedöms ha uppnått minst godtagbara kunskaper. Trenden är kraftigt uppåtgående, vilket är positivt 

men samtidigt är andelen inte tillräcklig. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 

Alla barn 0-5 år i behov av insats får det innan de 
börjar förskoleklass. 

90.00% 100.00%  

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

75.00% 100.00%  

Andel elever som har godkänt på nationella prov i åk 3 
i ämnet svenska 

0.00% 90.00%  

 

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

Bedömning Trend 

  
 

Måltidspedagogiken i förskolan bidrar till hållbara vanor vid måltiderna med fokus på månadens 

grönsak. 

Plan för källsortering finns på samtliga verksamheter. Alla verksamheter har ännu ej möjlighet till 

källsortering då det inte finns kärl. På flera enheter källsorterar verksamheten, men vid 

23



 

18 

sophanteringen läggs allt i en och samma container, vilket skickar fel signaler till barn och 

verksamhet. 

Samtliga verksamheter har genomfört flertalet aktiviteter inom området hållbar livsstil. Några 

exempel är drogförebyggande arbete och temadagar, batterijakt, samlad skolmåltid, TEMA utifrån 

"Lärande för hållbar utveckling (LHU). Förskolor och skolklasser deltar också varje år i Håll Sverige 

rent. 

Mått Kön Utfall Mål 2020 Bedömning 

Alla verksamheter ska utarbeta en 
plan för källsortering 

 1 1  

Alla enheter ska genomföra två 
aktiviteter/ år med fokus på hållbar 
livsstil 

 2 2  

 

Framtid 
Det är planerat för två nya förskolor i Munkedals kommun, den ena med placering i centrala 

Munkedal och den andra i Dingle. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med framtagande av en 

detaljplan för förskolan på Brudås i centrala Munkedal. Barn och Utbildningsnämnden har gjort en 

beställning till Samhällsbyggnadsnämnden av en förskola i Dingle. Just nu utreds lämplig placering 

alternativt renovering av befintlig förskola. För verksamheten är det viktigt med nya lokaler för att 

bedriva en verksamhet som håller en bra kvalitet samt att komma tillrätta med segregeringen i 

centrala Munkedal. Det planeras även för en renovering av lokaler på Hedekas skola för att kunna 

flytta förskolans verksamhet dit. 

En utmaning är att rekrytera förskollärare till de områden med låg behörighet. 

Fortsatta anpassningar under hösten utifrån Covid-19 med digitala möten- inga föräldramöten och 

följa restriktionerna från Folkhälsomyndigheten. 

Ett politiskt mål har varit att minska barngrupperna men verksamheten har inte fått tilldelat medel 

för detta. För att kunna minska barngrupperna på varje enhet krävs en förändring i budget. 

De enheter med höga sjukfrånvarotal kommer att arbeta aktivt med olika insatser. 

Eventuellt kommer Avdelning Förskola ingå i forskningsprojektet Introduktion i förskolan tillsammans 

med forskningsinstitutet IFOUS . 

Avdelning skola står inför stora utmaningar åren framöver. Dels ska verksamheten ställa om och göra 

besparingar, dels ska ett massivt utvecklingsarbete med den Strategiska planen genomföras, 

utvecklas, och följas upp. I detta står vi också inför ombyggnationer och nybyggnationer samt 

kompetens-försörjningsproblematik. 

Förhoppningen är att den höga sjukfrånvaron bland personalen och elever, orsakad av covid-19, 

minskar och att verksamheten får arbetsro och kan fortsätta med sitt utvecklingsarbete. 

Medarbetarna är engagerade i skolans utvecklingsarbete. Den Strategiska planen kommer successivt 

att genomföras på alla skolenheter. Flera enheter deltar i Skolverkets satsning på specialpedagogik 

redan under pågående läsår. Projektet med Fullföljda studier inleds i hela grundskolan. Under hösten 

kommer arbetet med närvaro att intensifieras genom strukturerade uppföljningar från förvaltningen. 
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En fortbildningsdag med Malin Green Landell för samtliga pedagoger och elevhälsopersonal är 

planerad i oktober. 

Elevhälsan tillsammans med rektorer genomgår en fortbildningsinsats i främjande och förebyggande 

elevhälsoarbete. Syftet är också att skapa samsyn och hitta en närmare samverkan. 

Det planeras en sammanslagning och ombyggnation av förskola/skola i Hedekas. Ombyggnationen i 

Hällevadsholm kommer att påverka struktur och organisation för verksamheten med fler flexibla 

lösningar. Under byggnationen kommer det dock att vara stora påfrestningar för verksamheten med 

inte så ändamålsenliga lokaler. 

I de nybildade rektorsområdena är planen att stärka personalgrupperna och skapa en större vi-

känsla. Förutsättningar för ett närvarande pedagogiskt ledarskap kommer att öka i och med den nya 

organisationen. 

Skolan står inför svåra utmaningar med budget. Stora åtgärder för budget i balans har redan 

genomförts. Konsekvenserna av detta är stora för verksamheten och det finns risk att det kan 

påverka medarbetarnas arbetsmiljö samt resultaten i negativ riktning. Elever i behov av stöd ej kan 

inte fullt ut erbjudas detta. Fler neddragningar inom skolan är i dagsläget svåra att genomföra. 

Satsning på fritidshemmen krävs också för att komma i nivå med liknande socioekonomiska 

kommuner. 

IM- elever och SFI- elever blir färre till antal men framtiden ligger just nu inom vuxenutbildningen. 

Där har ett nytt samarbetsavtal slutits med Strömstad och Tanum. Vuxenutbildningen kommer spela 

en central roll i den framtida kompetensförsörjningen. Det ekonomiska läget är dock ansträngt. Den 

kommunala kostnaden för vuxenutbildningen är låg, störst finansiering har kommit från bidrag. 

Söktrycket är högt och flera utbildningar har utökats. Antalet elever på gymnasial vuxenutbildning är 

i dagsläget drygt 140. Detta får till följd att budget för 2021 är förbrukad redan vid sommaren. Under 

hösten 2021 kommer inga utbildningar att kunna starta om inte verksamheten tillåts gå med 

underskott eller tillskjuts medel. 
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INITIATIVÄRENDE TILL BARN O UTBILDNINGSNÄMMDEN  2020-07-02 

FORTSÄTT REDOVISA SKOLREULTAT, BJUD IN FRISKOLOR ATT GÖRA SAMMA SAK 

Besked om att Skolverket från och med i september kommer sluta med att 
publicera statistik om enskilda skolor innebär i praktiken en dödsdom för ett 
öppet och demokratiskt skolsystem. Beslutet är en konsekvens av att 
Statistiska centralbyråns nya policy vann laga kraft i kammarrätten i 
Göteborg i december förra året, och innebär alltså att vad som tidigare har 
varit självklara offentliga handlingar, som betyg, resultat på nationella prov, 
andelen behöriga lärare och antal elever, nu blir hemligstämplat. Det är ett 
hårt slag mot offentlighetsprincipen när fullständigt basal information göms 
bakom sekretess, och som så ofta förr är det ytterst eleverna som drabbas. 

Den statistik och information Skolverket tills nu offentliggjort vittnar om vilka 
skolor och arbetssätt som faktiskt fungerar, och är därmed extremt viktig i 
kampen för en jämlik kunskapsskola. Det finns otaliga exempel på när man 
med hjälp av den sortens siffror kunnat jämföra skolor, synliggöra problem, 
kräva ansvar och faktiskt åtgärda dem. 

Den dom som nu Skolverket tvingas arbeta utefter är inte bara ett hån mot 
offentlighetsprincipen som sådan, utan kanske främst gentemot de elever 
och föräldrar som förlorar möjligheten att jämföra skolor. Ett skolsystemm 
som grundar sig i valfrihet och konkurrens är ofullständigt utan 
informationsfrihet. 
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Utan tillgång till information kan man inte anta att elever och föräldrar ska 
kunna göra ett informerat skolval. Transparens är själva grundbulten för att 
systemet ska fungera och kunna motiveras. Domen blir därför ett 
typexempel på när man lyckats kasta ut barnet med badvattnet. 
 
Vi anser att lagstiftningen måste ses över men i väntan på en eventuell 
förändring yrkar vi Liberaler på följande: 
 
 

1. Att Barn och utbildningsförvaltningen fortsätter att redovisa resultat 
från våra kommunala skolor. 
 

2. Att Barn och utbildningsförvaltningen i dialog inbjuder friskolorna 
att göra det samma.  

 

2020-07-02 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-14 Dnr: BOUN 2020-000024 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 

juni till augusti 2020 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. Förteckning 

redovisar anmälningar mellan 2020-06-01 till 2020-08-31.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Avdelningschef 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-14 Dnr: BOUN 2020-000026 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut - mars till augusti 

2020 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

Sammanfattning 

Redovisning över beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning 2019-04-22 § 27 enligt förteckning. 

Förteckningen redovisar beslut tagna 2020-03-01 till 2020-08-31 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Avdelningschefer  
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Barn och utbildningsförvaltningen 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-07 

 

  

Delegationsförteckning mars – augusti 2020 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2020-08-31 2509 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2020-04-22 § 27 

punkt 1.7 - Årlig plan mot 

kränkande behandling Dingle 

förskola 

 

Monica Andrésen 2020-000123 

2020-08-31 2508 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2020-04-22 § 27 

punkt 1.7 - Årlig plan mot 

kränkande behandling 

Hällevadsholms förskola 

 

Monica Andrésen 2020-000123 

2020-07-20 2443 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.8 - Årlig plan mot 

kränkande behandling inom 

respektive verksamhet. 

 

Malin Stenman 2019-000209 

2020-06-15 2351 UPPR Liselott Sörensen-Ringi Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.5 - Yttrande till 

kommunrevisionen gällande 

åtgärder av identifierade risker 

utifrån EY:s förstudie avseende 

psykisk ohälsa bland barn och 

unga.  

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000260 
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

2(2) 

Datum 

2020-09-07 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2020-06-11 2324 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.5 - Avge yttrande på barn-

och utbildningsnämndens vägnar 

med undantag för kommunens mål 

och riktlinjer inom Barn- och 

utbildningsförvaltning 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000272 

2020-06-11 2322 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 4.2.8 Tecknat avtal med 

Högskolan väst 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2020-000118 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-16 Dnr: BOUN 2020-000146 

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Ekonom 

Ekonomiavdelningen 

Beslutsattest - Barn- och utbildningsförvaltningen 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen om beslutsattestanter inom 

Barn- och utbildningsförvaltningen från och med 2020-07-01.  

Sammanfattning 

Bifogat underlag visar vilken chef som har rätt att attestera fakturor och inom vilket 

eller vilka ansvarsområden.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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