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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 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

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

Ledamöter 

Anders Siljeholm (M) 

Christina Tedehag (M) 

Ordförande Karin Blomstrand (L) 

1:e vice ordförande Louise Skaarnes (SD) 

Mathias Johansson (SD) 

Anders Persson (SD) 

Caritha Jacobsson (S) 

Yvonne Martinsson (S) 

Inger Orsbeck (S) 

Lars-Göran Sunesson (C) 

2:e vice ordförande Olle Olsson (KD) 

Ersättare 

Johanna Espenkrona (M) 

Linus Svanberg Andersson (M) 

Anna Höglind (L) 

Helen Greus (SD) 

Håkan Skenhede (SD) 

Sabina Fremark (KD) 

Jeton Pacolli (S) 

Emma Utter Eckerdal (S) 

Gustaf Svedjenäs (V) 

Karl-Anders Andersson (C) 

Nina Isenheim (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 
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Kallelse/underrättelse 
Rubrik Barn- och utbildningsnämnden 

Tid: Onsdagen den 18 maj 2022 

Plats: Barn- och utbildningsnämndens möte startar i 
Gullmarssalen ca kl. 13.00 

Justeringsdatum: 2022-05-23 senast kl 14.00 

Justeringsperson: Föregående möte: Karl-Anders Andersson (C) 

Ordförande: Karin Blomstrand (L) 

Sekreterare: Fredrick Göthberg  

 

Studiebesök kl. 08.00 – ca 13.00 (inkl. lunch) 
Hedekas skola, Bruksskolan och Källdalsskolan (Uddevalla) 
Samling sker vid kommunhusets entré för kl 07.30. 
Se separat utskickad inbjudan för anmälan om deltagande. 

 

Nr Ärende Anteckningar Sida 

1.  Fastställande av föredragningslista  
Dnr 4381 

Närvarorätt för 
personalföreträdare 

- 

2.  Information om utredning med två 
alternativ, ny 4-6 skola eller 
ombyggnation av befintliga skolor.  
Dnr 2022-000020 

Närvarorätt för 
personalföreträdare 

- 

3.  Delårsrapport april 2022 för Barn- och 
utbildningsnämnden.  
Dnr 2022-000001 

Närvarorätt för 
personalföreträdare 

6 

4.  Budget 2023, plan 2024-2025 och mål 
för Barn- och utbildningsnämnden.  
Dnr 2022-000002 

Närvarorätt för 
personalföreträdare 

24 
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5.  Svar till revisionen -Grundläggande 
granskning 2021  
Dnr 2022-000080 

Närvarorätt för 
personalföreträdare 

35 

6.  Anmälan av delegationsbeslut 2022 
Dnr 2022-000005 

 62 
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Diarienummer: 2022-000001 

Datum: 2022-05-10 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Kristoffer Mattsson 

Förvaltningsekonom 

Ekonomiavdelningen 

Delårsrapport och bokslut 2022 för 

Barn- och utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april

med verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans.

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner planerade investeringar.

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har för perioden januari till april 2021 en 

positiv budgetavvikelse om 2 717 tkr mot budget. Årsprognosen är ett 

resultat om 550 tkr, vilket är 300 tkr sämre än föregående prognos per 

februari månad. Den främsta anledningen till den något lägre 

resultatprognosen är att nämnden beslutat om att omfördela medel inom ram 

avseende dagbarnvårdare till förskolan. Eftersom nämnden inte 

prognosticeras ett underskott presenteras inga förslag på besparingsåtgärder. 

Investeringsutfallet per april månad uppgår till 283 tkr. Helårsprognosen 

gällande investeringar är att 3 813 tkr kommer att förbrukas av den tilldelade 

investeringsramen om 8 313 tkr. Anledningen till att mer medel inte förväntas 

förbrukas är för att flertalet projekt avser inventarier till byggnader som är 

under byggnation och investeringarna förväntas ta i bruk när renoveringar 

och byggnationer är färdigställda.  

Barn- och utbildningsnämnden har antagit samtliga av kommunfullmäktiges 

fyra inriktningsmål. Nämndens målarbete följer läsåret och således finns det 

inte fullständiga mått att rapportera per april. Prognosen för måluppfyllelse 

ses generellt som god. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Se ovan. 
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Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Facklig samverkan 

Information enligt FAS05 MBL § 19 2022-05-09. 

Barnkonventionen 

Nämnden har tagit hänsyn till Artikel 3 i barnkonventionen: Barnets bästa ska 

alltid komma i främsta rummet.     

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 

Liselott Sörensen-Ringi 

 

 

 

Förvaltningschef 

Barn- och utbildningsnämnden  
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Delårsrapport april 2022  

Barn- och utbildningsnämnden 

Nämndsordförande 
Karin Blomstrand (L) 

Förvaltningschef 
Liselott Sörensen -Ringi 
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Kor på Skottefjället Fotograf Kjell Holmner 

Ansvarsområde 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barn- och utbildningsverksamhet. 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 sex rektorer som arbetar under avdelningschefen och på tre av enheterna finns också en 

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

kommuner finns. Kunskapens Hus anordnar även uppdragsutbildningar och yrkesutbildningar. 

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

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

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

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

förskola och Kungshöjdens förskola, totalt 7 avdelningar. 

Avdelningschef för avdelning förskola är även elevhälsochef för centrala elevhälsan och 

verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats.  
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Viktiga händelser 
Förvaltningen har lagt ner ett omfattande förberedelsearbete för att kunna ta emot Ukrainska 

flyktingar. 

Avdelning Skola 
Stora insatser pågår för att eleverna ska bli behöriga till gymnasiet. 

Studie- och yrkesvägledningen i olika former har genomförts. Elevcaféet på Kungsmarksskolan har 

renoverats. Socialpedagogerna kommer med utgångspunkt från caféet förstärka det förebyggande 

arbetet med att skapa trygghet i skolan. 

Faddersystem där äldre elever tar hand om yngre i samma arbetslag finns på flera enheter. 

Många vakanser har uppstått under perioden och det är svårt att rekrytera behöriga lärare. 

Hög sjukfrånvaro fr.a. i början av året påverkade både skola och fritidshem negativt. 

Hedekas skola har delvis färdigställts. Vid vårterminens start kunde åk 2-6 och slöjden flytta in i 

nyrenoverade lokaler och v.16 flyttade åk 1 in i helt nybyggd lokal. 

Under VT-22 har arbetet med projektet fullföljda studier fortsatt. 

Skolinspektionen meddelade i februari att de genomför en regelbunden granskning på Hällevadsholms 

skola och all dokumentation är inskickat. Skolinspektionen besöker skolan i maj. 

Under första perioden 2022 har Kunskapens hus anpassat sig till nya förhållanden efter 

nedskärningarna 2021 och organiserats om för att kunna fortsätta bedriva en högkvalitativ utbildning. 

Samarbete inom vuxenutbildningens yrkesutbildningar har fortsatt och utvecklats med 

samarbetskommunerna Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad. Tillsammans kan Munkedals kommun 

därmed nu erbjuda kommuninnevånarna 39 olika yrkesutbildningar i området inom fritt sök. 

Processtekniska gymnasiet har arbetat intensivt med marknadsföring av programmet. 

Samarbetet mellan Kunskapens Hus och kommunens grundskolor har utökats. 

Avdelning Förskola 
Under våren har verksamheterna lättat på en del restriktioner från pandemin och fler barn är på plats 

på förskolorna. 2022 händer det mycket positivt med flera av förskolornas lokaler. Dingles förskola har 

flyttat till tillfälliga moduler vid Centrumskolan och renovering av befintlig förskola har startat. 

Önnebacka förskola har fått en ny avgränsning på gården som underlättat arbetet för pedagogerna när 

de kan fördela barngrupperna på nya sätt. Markarbete inför byggnation av Skogsbackens förskola har 

startat. I Hedekas har Skanska påbörjat renoveringen av förskolans nya lokal som beräknas vara färdig 

januari 2023. 

Område 3 har beviljats ett statsbidrag som ger möjlighet att förstärka det språkutvecklande arbetet i 

området. Det övergripande syftet med statsbidraget är att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt 

för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska. Herrgården och Älgens 

förskola har högst procent flerspråkighet i kommunen och kommer därför att vara pilotförskolor under 

projektet. 
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Bokstart är ett projekt mellan biblioteken och avdelning förskola som nu kommit igång på allvar. I 

förskolornas entréer möts vårdnadshavarna av böcker de kan låna hem och personal från förskolorna 

har fått fortbildning och startat upp nya arbetssätt. 

Språkutveckling och föräldrastöd för flerspråkiga är ett SIM-projekt (sociala investeringsmedel) där 

avdelning förskola, Familjecentralen och BVC samarbetar. Syftet är att utarbeta nya arbetssätt för att 

bättre upptäcka språkliga svårigheter som kan tyda på språkstörning hos flerspråkiga barn (2,5 år), 

förebyggande insatser kring flerspråkighet på alla förskolor och ökad tillgänglighet för flerspråkiga 

föräldrar till föräldrastöd inom kommun och region. Under våren planeras arbetet för att starta i full 

skala i augusti. 
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Ekonomi 

Resultaträkning 
Konto Utfall Jan - Apr 

2021  
Utfall Jan - Apr 

2022  
Bud Jan - Apr 

2022  
Avvikelse Jan - 

Apr 2022  

Intäkter/inkomster 17 024 17 436 15 003 2 433 

Summa Intäkter 17 024 17 436 15 003 2 433 

Kostnader utgifter -17 902 -18 248 -17 966 -282 

Personalkostnader -68 030 -68 875 -70 255 1 380 

Övriga kostnader -29 591 -31 397 -30 584 -813 

Summa Kostnader -115 524 -118 521 -118 806 284 

Summa Resultaträkning -98 500 -101 085 -103 802 2 717 

Barn- och utbildningsnämndens utfall per april månad uppgår till -101 085 tkr, vilket innebär en positiv 

budgetavvikelse om 2 717 tkr. De främsta orsakerna till att Barn- och utbildningsnämnden redovisar 

ett lägre utfall är högre externa intäkter än förväntat samt lägre personalkostnader. 

Nettokostnadsökningen är i jämförelse med samma period föregående år 1 585 tkr, vilket motsvarar 

1,6 %. Av dessa är 845 tkr hänförligt till personalkostnader, 346 tkr till köp av huvudverksamhet och 

resterande till övriga kostnader. Intäkterna har för perioden varit 412 tkr mer än föregående år. 

Intäktsanalys 
Intäkterna för perioden januari-april uppgår till 17 436 tkr, vilket är en ökning med 224 tkr jämfört med 

förra året och 2 245 tkr över budget. En stor del av budgetavvikelsen beror på ej budgeterade intäkter 

om 1 513 tkr från Försäkringskassan avseende höga sjuklönekostnader under perioden januari-mars. 

Samma typ av bidrag erhölls under 2021 men då var bidraget 830 tkr, alltså 683 tkr mindre än i år. Det 

är inte längre möjligt att ansöka om bidraget. Nämnden förväntas därmed inte erhålla ytterligare 

intäkter från Försäkringskassan avseende höga sjuklönekostnader. 

Bidrag från Migrationsverket uppgår till 1 515 tkr, vilket är 43 tkr mer än föregående år och 753 tkr 

över budget. Bidrag från Arbetsförmedlingen avseende olika typer av arbetsmarknadsmässigt åtgärder 

har minskat från 1 762 tkr till 1 199 tkr från föregående år, men överstiger budgeterade intäkter under 

perioden. Det är dock inte längre möjligt att tillsätta bidragsfinansierade extratjänster. Bidragen från 

Arbetsförmedlingen kommer därför att minska i takt med att de extratjänster som tillsats löper ut. 

Bidragen från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen är osäkra sett till beloppen och är därför inte 

budgeterade fullt ut i enlighet med försiktighetsprincipen. 

Intäkter från barnomsorgsavgifter uppgår under perioden till 3 067 tkr, vilket är 186 tkr mer än 

föregående år och 166 tkr över budget. Det är framförallt förskoleverksamheten som står för ökningen. 

Försäljningen av huvudverksamhet uppgår till 2 020 tkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 

90 tkr. Under samma period föregående år uppgick försäljningen av huvudverksamhet till 2 310 tkr. 

Försäljningen har minskat inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, medan den ökat inom 

förskolan, grundskolan samt särskolan. 

Kostnadsanalys 
Kostnaderna uppgår per april månad till 118 521 tkr, vilket är en ökning med 2 997 tkr jämfört med 

föregående år och 284 tkr under budget. Kostnaderna består av personalkostnader, köp av 

huvudverksamhet och övriga kostnader. 

Personalkostnaderna uppgår till 68 875 tkr och har en positiv budgetavvikelse om 1 380 tkr. 

Personalkostnaderna under samma period under år 2021 uppgick till 68 030 tkr. Kostnaderna har i 
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enlighet med åtgärderna som vidtogs förra året minskat inom gymnasiet och vuxenutbildningen, och 

ökat inom resterande verksamhetsområden. Under våren har flertalet tjänster varit vakanta, vilket ses 

som en anledning till den positiva budgetavvikelsen. Budgetramen korrigeras enligt 

resursfördelningsmodellen efter verkligt utfall avseende barn- och elevantal vid årsskiftet. Det innebär 

att den tilldelade budgetramen kan reduceras, då det i nuläget prognosticeras en minskad demografi 

inför hösten inom framförallt förskolan. 

Kostnader för köp av huvudverksamhet uppgår till 18 248 tkr, vilket är en ökning med 346 tkr jämfört 

med föregående år och en negativ budgetavvikelse om 282 tkr. Den största avvikelsen är inom 

gymnasiet, där kostnaderna varit 464 tkr över budget. Förskoleverksamheten har en negativ 

budgetavvikelse om 258 tkr, men kostnaderna har varit 370 tkr lägre än föregående år under samma 

period. Vuxenutbildningen har en positiv budgetavvikelse om 280 tkr avseende köp av 

huvudverksamhet, och i övrigt är det inga större budgetavvikelser. 

Övriga kostnader uppgår per april månad till 31 397 tkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 

813 tkr. Den negativa avvikelsen förklaras främst av evakueringskostnader kopplat till etableringen av 

modul till Dingle förskola, som varit 490 tkr över budget. Moduletableringen innebar höga initiala 

engångskostnader, bland annat för markarbeten, och evakueringskostnaderna kommer således att 

jämna ut sig mot budgeten under resten av året. En annan orsak till den negativa budgetavvikelsen är 

den anropsstyrda trafiken, som varit 280 tkr över budget per april månad. I jämförelse med förra året 

är kostnaderna för den anropsstyrda trafiken per april 38 tkr lägre. Övriga kostnader under samma 

period föregående år uppgick till 29 591 tkr, vilket är 1 806 tkr lägre än årets kostnader. 

Kostnadsökningen beror bland annat på nämnd moduletablering och kostnad avseende en förstudie 

om Munkedals centrala skolor. 

Eget kapital 

Nämnd Ingående 
eget kapital 

Årets 
resultat 

Justerad 
resultatöverföring 

Utgående 
eget kapital 

Barn- och utbildningsnämnden 2 272    

Överskott- och underskott i driftbudgeten behandlas enligt kommunens ekonomistyrningsregler. En 

nämnds egna kapital får högst vara +/- 3 % av nämndens budgetram. Underskott/negativt eget kapital 

skall avbalanseras snarast och senast inom 2 år. Om en nämnd planerar att ianspråkta medel ur det 

egna kapitalet ska begäran om detta behandlas i samband med kommunens årsredovisning eller i 

kommande budgetarbete. Nämnden ska upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. 

Planen ska delges kommunstyrelsen. 

Nämndens ingående egna kapital uppgår till 2 272 tkr. Det finns i nuläget inga planer på att ianspråkta 

medel ur det egna kapitalet. 

Driftredovisning verksamhet 
Verksamhet 2021 Utfall 

Helår  
2022 Prognos 

helår  
2022 Budget 

Helår  
2022 Avvikelse 

Prognos  

Barnomsorg -80 650 -89 563 -89 513 -50 

Grundskola -139 212 -139 566 -140 116 550 

Särskola -14 490 -15 569 -15 769 200 

Gymnasieskola -52 975 -51 194 -50 994 -200 

Vuxenutbildning -8 115 -9 442 -9 792 350 

Övrig verksamhet -6 201 -6 514 -6 114 -400 

Summa  -305 179 -311 848 -312 298 450 
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Barnomsorg 

Barnomsorg består av verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. 

Samlat visar verksamheterna ett överskott om 373 tkr gentemot budget per april månad. 

Förskoleverksamheten står för den största delen av överskottet. En starkt bidragande orsak till den 

positiva budgetavvikelsen inom barnomsorgen är den erhållna kompensationen från 

Försäkringskassan avseende höga sjuklönekostnader, där nämnden erhållit totalt 1 513 tkr. Av detta 

har verksamheterna inom barnomsorg fått 771 tkr, varav 644 tkr avser förskolan. Den öppna förskolan 

visar per april ett mindre budgetöverskott, medan fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen mer 

eller mindre är i nivå med budget. 

Antal barn inom Barnomsorg 201904 202004 202104 202204 

Barnomsorg totalt 1064 1054 1079 1005 

Fritidshem 481 469 478 424 

Förskola 499 500 507 489 

Pedagogisk omsorg 18 17 19 21 

Köpta platser 66 68 75 71 
Källa: Hypergene 

Antalet inskrivna barn i någon form av barnomsorg under april månad är lägre under 2022 jämfört med 

hur det tidigare sett ut. Framförallt är det inom fritidshemmen som barnantalet minskat mellan åren, 

men det är även något lägre inom förskolan. Prognosen inför hösten är att den belysta trenden 

fortsätter. Inom vissa förskolor finns det i nuläget ett relativt stort antal lediga platser i höst. Tidigare 

år har det funnits en tendens att ansöka om platser relativt nära inpå höstterminens start, och därför 

finns det en stor osäkerhet över hur många barn som kommer att skrivas in. Detsamma gäller på 

fritidshemmen, där det under våren varit få personer inskrivna.  

Färre barn innebär en lägre resursfördelning ur volymbudgeten och verksamheterna har börjat planera 

därefter. Utifrån detta är årsprognosen för barnomsorgen per april månad -50 tkr. Prognosen utgår 

från det som är känt i dagsläget gällande antalet inskrivna barn.  

Grundskola 
Grundskola består av verksamheterna förskoleklass och grundskola. Samlat visar verksamheterna ett 

budgetöverskott per april månad om 1 488 tkr. Överskottet beror på att intäkter i form av externa 

bidrag från Försäkringskassan och Migrationsverket varit högre än förväntat under perioden. Därtill 

har skolorna under våren haft flertalet vakanta tjänster, varpå personalkostnaderna varit lägre än 

budgeterade kostnader. Förvaltningen ser dock tillkommande kostnader under hösten. Bland annat 

finns det ett ökande antal elever med behov av särskilt stöd, vilket medför högre kostnader. På grund 

av renoveringen av Hedekas skola finns det under året inte någon tillgång till idrottshall för eleverna i 

Hedekas, vilket innebär att alternativa lösningar ses över för att tillgodose undervisningskraven. 

Situationen kommer med största sannolikhet att medföra extra kostnader.  

I budgeten finns det inte heller full täckning för kostnaden för den anropsstyrda som kommunen är 

skyldig att erbjuda. I nuläget har kostnaderna för den anropsstyrda trafiken överstigit budgeten med 

280 tkr, och det kommer att vara ännu mer vid årets slut. Årsprognosen för området grundskola uppgår 

till 550 tkr och beror främst på att personalkostnaderna varit låga till följd av vakanserna under 

vårterminen.  
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Antal elever inom grundskolan 201904 202004 202104 202204 

Grundskola totalt 1242 1244 1247 1239 

Bruksskolan 229 228 235 236 

Centrumskolan 102 96 96 87 

Hedekas Skola 116 109 105 99 

Hällevadsholms Skola 117 125 124 120 

Kungsmarksskolan 349 351 355 359 

Munkedalsskolan 315 314 312 319 

varav sålda platser 4 4 4 5 

Köpta platser 14 21 20 16 
Källa: Hypergene 

Antalet elever inom grundskolan per april månad år 2022 ligger i nivå med hur det har sett ut under 

föregående år vid samma tidpunkt. Något färre köpta platser, och ytterligare en såld plats ger en positiv 

ekonomisk effekt. 

Särskola inkl. insatser enligt LSS 
Särskola innefattar verksamheterna grundsärskola, gymnasiesärskola, träningsskola och LSS, som är 

fritidshem för elever över 12 år. I nuläget visar verksamheterna ett överskott gentemot budget. 

Nämnden har på det stora hela ett tillräckligt stort anslag för särskolan, men framöver förespås ökade 

kostnader. Årsprognosen är 200 tkr. 

Antal elever 201904 202004 202104 202204 

Grundsärskolan 12 13 17 21 

Gymnasiesärskolan 16 14 12 11 

varav sålda platser       1 
Källa: Hypergene 

Antalet elever inom grundskolan har en ökande trend. Per april 2019 var 12 elever inskrivna i 

grundsärskolan, och i samma period under 2022 var antalet elever 21. Det är en ökning med 75% på 

fyra år. Från och med höstterminen kommer ingen gymnasiesärskola bedrivas i egen regi, utan 

samtliga platser kommer att köpas. 

Gymnasieskola 
Gymnasiet visar per april månad ett budgetunderskott om 524 tkr. Underskottet är hänförligt till högre 

personalkostnader, som har en negativ budgetavvikelse om 430 tkr. Resterande del beror på att det 

köpts fler platser än beräknat. Budgetavvikelsen inom gymnasiet neutraliseras helt genom att 

vuxenutbildningens positiva avvikelse. Eftersom gymnasieverksamheten ingår i samma enhet som 

vuxenutbildningen, alltså Kunskapens hus, delas flertalet resurser mellan verksamheterna och det kan 

därför uppstå den här typen av differenser verksamheterna sinsemellan. Prognosen för gymnasiet är -

200 tkr. 

Antal elever inom Gymnasiet 201904 202004 202104 202204 

Gymnasieskola totalt 427 411 395 385 

Fristående annan kommun 43 43 43 41 

Fristående egen kommun 23 22 45 41 

Kommunal annan kommun 251 243 228 247 

Kommunal egen kommun 108 102 78 50 
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varav sålda platser 27 27 19 16 

Region annan kommun 2 1 2 2 
Källa: Hypergene 

Trenden visar att det totala antalet elever inom gymnasiet per april månad har minskat under de 

senaste åren. Den kraftigaste minskningen återfinns inom den egna kommunala gymnasieutbildningen 

En del av minskningen förklaras av att elever inom IM-programmet istället blir inskrivna inom 

vuxenutbildningen. För att få in fler elever till det processtekniska programmet har utbildningen 

marknadsförts i flertalet kanaler och inför hösten syns ett ökat antal sökande. 

Vuxenutbildning 
Vuxenutbildning innefattar verksamheterna grundläggande vuxenutbildning, gymnasievux samt 

svenska för invandrare, SFI. Samlat visar verksamheterna ett budgetöverskott om 618 tkr. Avvikelsen 

beror främst på att personalkostnaderna varit lägre inom gymnasievux samt SFI, och att det köpts färre 

utbildningsplatser än vad som är budgeterat. Bidragen är i nivå med budget. Som tidigare nämnt tar 

den positiva budgetavvikelsen inom vuxenutbildningen ut den negativa inom gymnasiet, och 

årsprognosen för vuxenutbildningen är per april 350 tkr. 

Övrig verksamhet 
Den övriga verksamheten består av politiskt arbete samt övergripande ledning och administration. 

Årsprognosen är -400 tkr och grundar sig främst på ej budgeterade kostnader avseende förstudien för 

de centrala skolorna i Munkedal. 

Åtgärder 
Nämnden förväntas inte gå med underskott och därför presenteras inga förslag på besparingsåtgärder.  

Investeringsredovisning 
Projekt Utfall Jan - Apr 

2022  
Budget tot 

2022  
Prognos April 

2022  

1132 Hedekas skola nyinvestering personalrum 0 -1 000 -1 000 

2201 Maskiner Kunskapens hus 0 -400 -400 

2204 Inventarier Hedekas skola -142 -1 313 -1 313 

2207 Inventarier Brudås förskola 0 -1 900 0 

2210 IT-system 0 -200 -200 

2214 Inventarier Hedekas förskola 0 -1 400 0 

2219 Inventarier Barn- och utbildning -141 -700 -700 

2228 Inventarier Dingle förskola 0 -1 400 0 

Summa Alla projekt -283 -8 313 -3 813 

 

Hedekas skola nyinvestering personalrum  
Nämnden har omfördelat en miljon inom den tilldelade investeringsbudgetramen för att möjliggöra 

byggnationen av ett nytt personalrum i samband med renoveringen av Hedekas förskola och skola. 

Maskiner Kunskapens hus 
Inom vuxenutbildningen håller ett sliprum på att byggas och den tilldelade investeringsramen om 400 

tkr kommer att användas för att köpa in inventarier och maskiner till sliprummet. 
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Inventarier Hedekas skola  
Investeringsbudgeten kommer att användas till inköp av inventarier till den renoverade skolan. Hittills 

har bland annat inventarier till slöjdsalar köpts in. 

Inventarier Brudås förskola  
Förskolan är under byggnation och därmed är möjligheterna att använda den tilldelade budgetramen 

avseende inventarier till den nya förskolan på Brudås mycket begränsade. Det som kan köpas in under 

året kommer att köpas in, och i övrigt kommer ej utnyttjade investeringsmedel att äskas över till nästa 

års budget då förskolan är färdigbyggd. 

IT-system 
Budgetramen kommer att användas för att köpa in licenser till program som ska användas i 

undervisningen. 

Inventarier Hedekas förskola 
Ramen kommer att användas till inköp av inventarier till den nyrenoverade förskolan. Det som går att 

köpas in under året kommer att köpas in, men den största delen av inköpen kommer ske när 

renoveringen är klar. Eventuellt outnyttjade investeringsmedel kommer att äskas över till nästa års 

budget. 

Inventarier Barn- och utbildning 
Hittills har enheterna investerat i förbättringar av ute- och studiemiljöer. En av förskolorna har köpt in 

ett nytt staket, och inom grundskolan har bland annat avgränsningsskärmar köpts in. Flertalet skolor 

har ett behov av att uppdatera klassuppsättningarna av stolar, bord och dylikt. En del av den tilldelade 

ramen kommer därför att användas till det. Eventuellt kommer även en klassrumsrobot köpas in. 

Inventarier Dingle förskola 
Ramen kommer att användas till inköp av inventarier till den nyrenoverade förskolan. Det som går att 

köpas in under året kommer att köpas in, men den största delen av inköpen kommer ske när 

renoveringen är klar. Eventuellt outnyttjade investeringsmedel kommer att äskas över till nästa års 

budget. 

  

17



 

11 

Personal 

Attraktiv arbetsgivare 

Sjukfrånvaro %  

 Sjukfrv %, ack 
April 2021  

Sjukfrv %, ack 
April 2022  

Åldersintervall 10,28% 10,94% 

<=29 14,28% 12,04% 

30-39 9,27% 13,36% 

40-49 11,29% 9,55% 

50-55 6,50% 8,72% 

>=56 11,51% 11,58% 

65-67 5,83% 2,42% 

 

Sjukfrånvaron för förvaltningen per sista april är 10,94 % (alla anställningsformer), vilket är en 

marginellt högre nivå i jämförelse med samma period 2021. Korttidsfrånvaron dag 2–14 är 4,16 %, 

2021 var korttiden ca 3,9 %. Spridningen mellan månaderna skiljer sig åt mellan åren, 2021 har en 

något jämnare fördelning i sjukfrånvaro mellan månaderna medan 2022 börjar året med en hög 

sjukfrånvaro som sjunker succesivt för varje månad. Skillnaden mellan månaderna kan med viss del 

förklaras av FHM rekommendation i början av året att stanna hemma vid symptom. Januari har en 

sjukfrånvaro om 17,80 % medan aprils sjukfrånvaro är 6,07 %. 

Inom avdelning förskola uppgår sjukfrånvaron till 14,15 %, vilket är 1,5 procentenheter högre jämfört 

med samma period föregående år. Korttidsfrånvaron dag 2–14 är 5,7 %, för 2021 var den 7,1 %. 2022 

började med hög sjukfrånvaro men trenden är positiv och för varje månad så sjunker sjukfrånvaron. 

Sjukfrånvaron inom avdelning skola har en liknande nivå som samma period föregående år om 9,42 %, 

2021 samma period var 9,29 %. Korttidsfrånvaron dag 2–14 är 3,4 %, för 2021 var den 2,9 %. Även 

inom avdelning skola började 2022 med en högre sjukfrånvaro som succesivt sjunkit för varje månad. 

Sjukfrånvaron är relaterad både till medicinska och psykosociala faktorer, privatlivet och arbetsmiljön. 

Arbetet med att prioritera tidiga insatser fortlöper samt ett aktivt arbete av samverkan med 

företagshälsovård och vårdcentral av rehabiliterande insatser. 
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Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål som gäller under planeringsperioden 2020-2023 är gemensamma 

för alla nämnder. 

Inriktningsmål Bedömning Trend 

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara   

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

  

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

  

4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra med minskad klimatpåverkan   

Nämndens verksamhetsmål och mått 
Nämndens verksamhetsmål är en konkretisering av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Målen ska 

vara mätbara. 

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

Bedömning Trend 

  
Utvärderas i augusti. Prognosen är att något färre elever i åk 9 kommer att bli behöriga till gymnasiet. 

Prognosen för åk 7 och 8 ser däremot mycket bättre ut. I nuvarande åk 9 finns elever som haft det 

svårt under pandemin och det har kommit nya elever från andra kommuner med stora behov av extra 

insatser och en bakgrund med bristfällig skolgång. När det gäller hur många gymnasieelever som 

slutför sina studier inom tre år finns inte tillräckligt underlag ännu för bedömning. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 

Förskola: Samtlig personal arbetar med tecken som 
stöd kopplat till Inprint 

 100.00%  

Förskola: Alla avdelningar genomför TRAS under våren  100.00%  

Förskola: Alla avdelningar genomför TRAS under 
hösten 

 100.00%  

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

 100.00%  

Fritids: Fritidshemmen ska erbjuda läxhjälp på alla 
enheter 

 100.00%  

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

 85.00%  

Grundskola: Andelen elever med meritvärde över 250 
ska öka. 

 25.00%  

Grundskola: Meritvärde för elever i åk 9 ska öka  220  

Grundskola: Andel elever som har fullständiga betyg i 
alla ämnen 

 75.00%  

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

 100.00%  

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

 90.00%  
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 1.2 Verksamhetsmål: Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera. 

Bedömning Trend 

  
Förskolan 

Förtätningen av datorer på förskolorna har genomförts. Personalen använder Teams aktivt och det 

fungerar väl att genomföra möten via Teams. InPrint är ett digitalt bildstödsverktyg som flera i 

personalen upplever underlättar arbetet med att använda bildstöd i verksamheten. Tieto är ett verktyg 

som förbättras allteftersom.  

En årskursplan kopplat till studieteknik och digitala lärverktyg är framtagen och implementerad. 

Måluppfyllelseprognosen är positiv och bedömningen är att satta måtten och målen kommer bli 

genomförda och uppfyllda. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 

Förskola: Alla nyanställda har fått introduktion i 
Teams 

100.00% 100.00%  

Förskola: Vårdnadshavarna lägger in schema senast 
två veckor innan. 

 90.00%  

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

100.00% 100.00%  

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

100.00% 100.00%  

 

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

Bedömning Trend 

  
Relativt oförändrat utfall. Finns vissa variationer mellan enheterna både förskolor och skolor. 

Prognosen för måluppfyllelse är positiv. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 

Förskola: Resultat från föräldraenkäten (Fråga: Jag 
upplever att mitt barn trivs på förskolan) 

78.00% 100.00%  

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

4.2 4.5  

Fritids: Trygghetsvandring ska genomföras på samtliga 
fritidshem 

 100.00%  

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

83.00% 90.00%  

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

83.00% 90.00%  

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

 100.00%  

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

 10  
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Vuxenutb: Öka möjligheterna till flexibel start på fler 
utbildningar än idag. 

 2  

 

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

Bedömning Trend 

  
Verksamhetens sjukfrånvaro har påverkats av pandemin. Det är tydligt att sjukfrånvaron är mycket 

lägre där det funnits möjlighet att arbeta på distans. Prognosen är positiv. Sjukfrånvaron minskar allt 

eftersom och resultat av OSA-enkät visar på hög men inte fullständig måluppfyllelse. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 

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

4.1 4.5  

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

4.0 4.5  

Förskola: Kortidssjukfrånvaron sänks till 14.15% 4.50%  

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

3.6 4.5  

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

4.0 5.0  

Grundskola: Sjukfrånvaron sänks till 9.42% 4.50%  

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

3.6 4.5  

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

4.0 5.0  

Gymnasie: Sjukfrånvaron sänks till 6.60% 4.50%  
3.1 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen ska samverka med IFO och andra viktiga 

aktörer 

Bedömning Trend 

  
Samverkansdag 25 maj och en i höst. SKASAM fungerar väl. Prognosen för måluppfyllelsen är god men 

samverkan med IFO behöver intensifieras gällande insatser för målgruppen åk F-6. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 

Förskola: Samverkansdagar mellan skola/förskola och 
socialtjänst, antalt per år 

0 2  

Förskola: Ifo deltar på APT på alla förskolor  100.00%  

Grundskola: Utveckla en samverkan för tidiga insatser 
för målgruppen F-6 

 1  

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

1 1  

 

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras 
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Bedömning Trend 

  
Flexgrupper finns där det finns behov. I övrigt kommer resterande mått att utvärderas och 

måluppfyllelsen att prognosticeras i augusti.  

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 

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

 100.00%  

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

 100.00%  

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

 100.00%  

Fritids: Visuellt stöd ska användas i samtliga 
verksamheter 

 100.00%  

Grundskola: Flexgrupper ska finnas vid behov på 
samtliga enheter 

100.00% 100.00%  

Grundskola: Studiehandledning ska ges till alla elever i 
behov 

 100.00%  

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

 5.00%  

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

 5.00%  

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

 100.00%  

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

 10.00%  

Vuxenutb: Språkförberedande yrkessvenska ska 
erbjudas alla elever i behov 

 100.00%  

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

Bedömning Trend 

  
Utvärderas i augusti. Prognosen är positiv. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 

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

 2  

Förskola: Alla verksamheter ska ges möjlighet till 
källsortering 

 100.00%  

Grundskola: Grundskolan ska medverka i alkohol och 
drogförebyggande aktiviteter, antal per termin 

 1  

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

 1  

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

 1  

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

 1  
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Framtid 
Kompetensförsörjningen är och kommer att vara en stor utmaning lång tid framöver inom hela 

förvaltningen. 

Beroende på utvecklingen av kriget i Ukraina och om kommunen blir tilldelade flyktingar enligt kvoten 

kommer vi att ta emot barn på förskolor och skolor. Förberedelserna inför eventuellt mottagande är 

goda. 

Inför kommande läsår kommer elevantalet i träningsskolan öka. Det innebär att lokalerna behöver 

anpassas till fler elever och även se över organisationen. 

Nuvarande åk 7 och 8 har visat på god progression och det bådar gott för kommande resultat. 

Mycket stort behov av en hållbar lösning av arbetsmiljön på Bruksskolan och Munkedalsskolan. 

Förutsättningarna för pedagogerna att genomföra en kvalitativ undervisning är ytterst begränsade. En 

lösning kan möjligen finnas på plats inom 4-5 år. 

Ombyggnationen av Hedekas skola kommer fortsätta att påverka verksamheten under kommande år. 

Det finns ingen gymnastiksal så planen är att bussa eleverna till Kungsmarksskolans idrottshall. Den 

provisoriska matsalen kommer att behövas ytterligare ett år framöver. 

Under kommande år fortsätter implementeringen av den nya läroplanen, Lgr22 och arbetet med 

fullföljda studier och Strategisk plan. 

På Kunskapens hus kommer några specifika satsningar göras, bland annat kombinationsutbildningar 

med målet att förbättra inlärningsmöjligheter för elever som har svenska som andraspråk. Arbetet 

med att få fler elever till Processtekniska gymnasiet kommer också fortgå. 

Under nästa år kommer avdelning förskola att ha en nybyggd och två renoverade förskolor. Dingle ska 

flytta tillbaka till nya lokaler våren 2023, Hedekas flyttar till renoverade lokaler intill Hedekas skola i 

början av 2023 och Skogsbackens förskola i centrala Munkedal planeras stå färdig i maj 2023. 

I dagsläget har det varit högt barnantal på flera förskolor men inför hösten blir det ett annat läge. I 

Hällevadsholms förskola är det fortsatt kö och förskolan har behov av större lokaler. Önnebacka 

förskola på Stale har färre barn i kö och flera lediga platser till hösten. Detta innebär att rektor arbetar 

med organisation för att förändra förutsättningarna för att kunna arbeta med en lägre bemanning. 

Förskolorna strävar mot 17 barn i grupperna och att på sikt kunna minska antalet med ytterligare barn. 

Med mindre barn i grupperna kan pedagogerna fokusera mer på varje barns utbildning och utveckling 

och gå mot det övergripande målet, alla ska vara anställningsbara. Idag medger budget 17,5 

barn/avdelning. Ett statsbidrag möjliggör en sänkning till 17 barn/avdelning. 

Flera av våra anställda barnskötare utbildar sig just nu till förskollärare vilket kommer att höja 

kompetensen bland personalen ytterligare. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 

budget 2023 plan 2024–2025 med konsekvensbeskrivningar samt upprättad 

investeringsplan. 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till 

verksamhetsmål med mått för 2023 samt att en eventuell revidering av mått 

sker vid beslut om detaljbudget i december 2022. 

Sammanfattning 

Nämnden har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits. 

Nämnden kommer utöver preliminär ram bli kompenserad för löneökningar, 

indexuppräkning och för genomförda investeringar inom godkänd ram.  

 

Nämnden måste själv ta höjd för eventuella verksamhetsförändringar. I 

handlingen finns beskrivning av verksamhetsförändringar samt också en risk- 

och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram. Nämndens preliminära ram för 

2023 är 308 664 tkr och innebär en minskning med 3 634 tkr i jämförelse 

med 2022. Den minskade ramen är kopplad till en prognostiserad minskning i 

resursfördelningen samt återbetalning av tillfälligt utökat anslag. 

 

Det upprättade förslaget till investeringsplan på 2 600 tkr avser 600 tkr för 

maskiner till Kunskapens hus, 1 800 tkr till inventarier för Barn och utbildning 

och 200 tkr avseende införande och uppdatering av IT-system.  

 

Utifrån Kommunfullmäktiges 4 inriktningsmål för planperioden 2020–2023 

föreslår nämnden 7 verksamhetsmål med mätbara mått för budgetåret 2023. 

Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram förslag till mål. Målen 

utgår från nämndens ansvar och uppdrag.  
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 Sida 2 av 2 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Se ovan 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Facklig samverkan 

Information enligt FAS05 MBL § 19 2022-05-09. 

Barnkonventionen 

Nämnden tar hänsyn till Artikel 2 i barnkonventionen: Alla barn är lika mycket 

värda och att ingen får diskrimineras. Nämnden tar även Artikel 30 i 

barnkonventionen i beaktande: Barn som tillhör etniska, religiösa eller 

språkliga minoriteter har rätt till sitt språk. 

    

 

 

 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 

Liselott Sörensen-Ringi 

 

 

 

Förvaltningschef 

Barn- och utbildningsnämnden  
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Antagen i nämnd 2022-05-18 § 
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Förslag till beslut av nämnd 18/5 2022 § Dnr 2022-2 
 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 2023 plan 2024-
2025 med konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan. 
 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått för 
2023. 
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Nämndsordförande: Karin Blomstrand (L) 

Förvaltningschef: Liselott Sörensen-Ringi 
  

 
Bild från verksamhet (kolla bildarkivet) 

 

Allmänt 
Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2023, 
plan 2023-2024 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 2023 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 kommun-
fullmäktiges inriktningsmål. Nämnden ska 
konsekvensbeskriva den preliminära ramens påverkan 
på verksamheten. 

 

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 verksamhet inom dessa områden. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. 

Ekonomi 

Ramförändring 
 

Tkr 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan  

2024 

Plan 

2025 
     

Nämnd, totalt driftsram 312 298 308 664 307 764 307 764 

Ramförändring mellan åren 7 083 -3 634   

Varav löner, prisuppräkning, kapitalkostnad 3 702    

Återbetala tillfälligt anslag -7 490 -2 600 -900  

Utökning av ram 10 000    

Resursfördelning  1 750 -1 034   

 
*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år.  
 

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till prel.ram. Nämnden har 
tilldelats 308 664 tkr i budgetram år 2023. 

Konsekvensbeskrivning av preliminärt tilldelad budgetram 

 

Den preliminärt tilldelade ramen innebär att Barn- och utbildningsnämnden enligt plan kan fortsätta arbetet 
med att höja måluppfyllelsen för alla elever i kommunen. Budgetramen ger nämnden möjlighet att arbeta 
vidare med anordnade flexgrupper, som är ett kvalitativt och samtidigt ekonomiskt effektivt för att kunna ge 
extra stöd till de elever som har särskilda behov. Vidare har en struktur och en organisation byggts upp 
kring den lagstadgade modersmålsundervisningen, och budgetramen möjliggör att lagkravet kan tillgodoses.  
 
Den tidigare tillfälliga ramutökningen har förlängts, vilket innebär att nämnden med ett långsiktigt 
perspektiv kan bygga en effektivare organisation och verksamhet. Något som är helt nödvändigt för att på 
lång sikt kunna uppnå uppsatta mål. 
 
Nämnden har inte fått någon kompensation i budgetramen för utökade kostnader för den anropsstyrda 
trafiken, något som huvudmannen är skyldig att tillhandahålla vid vissa specifika tillfällen och situationer. 
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Verksamhetsförändringar 2023 
 

Nr Tillkommande förändringar 2023 

1 Anropsstyrd trafik 500 

2 Preliminär resursfördelning (fsk -500, frt 254, gr, -194, gymn -594) -1 034 
 Summa  + 

 

Nr Förslag till anpassningar till prel.ram  och omprioriteringar 2023 

3 Fritidshem på ett ställe i Svarteborg, 1 tjänst -500 

  Summa  -500 

    

       Nettosumma  -1 034 

 

Beskrivning av verksamhetsförändring 
 
1. Anropsstyrd trafik (500 tkr) 

Anropsstyrd trafik är taxiresor till och från skolan för elever med exempelvis anpassad studiegång eller 
dubbla boenden. Andra skäl kan vara särskoleinskrivna elever som av olika skäl inte kan åka vanlig 
skolskjuts. Sedan 2019 har kostnaderna ökat och ryms inte inom den tilldelade ramen. I bokslutet 2021 
var avvikelsen 830 tkr över budget. I detaljbudgeten för 2022 har anslaget höjts med 200 tkr, vilket 
inte räcker fullt ut för att möta de ökade kostnaderna. Vidare gör förvaltningen det som är möjligt för 
öka effektiviteten och sänka kostnaderna så mycket som det går. 

 
2. Prognosticerad resursfördelning (-1 034 tkr) 

Enligt prognostiserat antal barn och elever förväntas tilldelningen i resursfördelningen bli lägre 2023 
jämfört med vad nämnden fått i budget 2022. Fördelningen per verksamhet är motsvarande:  
 
Förskola: -500 tkr 
Fritidshem: 254 tkr 
Grundskola: -194 tkr 
Gymnasiet: -594 tkr 
 
Avstämning av barn- och elevantal genomförs löpande under året. En justering görs vid slutet av varje 
år efter verkligt utfall. De verksamhetsformer som berörs av en eventuell återbetalning tar förvaltningen 
höjd för redan vid årets början och enheterna får inte hela anslaget utdelat. 

Konsekvensbeskrivning av finansieringåtgärder  
 
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förslag till finansiering för att uppnå 
budgetbalans utifrån den förslag till ram nämnden tilldelats. Till varje förslag framgår 
konsekvensbeskrivning. 

 
3. Fritidshem på en skola i Svarteborg, 1 tjänst (- 500 tkr) 
Idag erbjuds fritidshem på båda enheterna i Svarteborg och vårdnadshavaren har rätt att välja fritidshem 
oavsett vilken skola eleven går på. Organisation med personal som måste följa elever mellan skola och 
fritidshem samt öppna och stänga på två enheter är kostsamt. För barnen blir resan ett avbrott som 
försämrar undervisningskvaliteten på fritidshemmet. Vidare medför också resorna en sämre arbetssituation 
med brist på kontinuitet för medarbetare som måste åka mellan skolenheterna. Förslaget är därmed inte 
endast en besparingsåtgärd, utan i första hand ett sätt att effektivisera och förbättra verksamheten.  

 
I dagsläget är det 44 elever i år F-3 som åker från Hällevadsholms skola till Centrumskolan för att ha fritids. 
Det är förhållandevis få elever som går på Centrumskolan som har fritidsplats då det är en 4–6 skola. I 
skrivande stund är det 7 elever.   
 
Riskbedömning för brukare  
Vårdnadshavare i Dingle behöver hämta sina barn i Hällevadsholm och tvärtom.  
 
Riskbedömning för personalen 
Ingen bedömd risk för personal 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 

Barnen ges möjlighet att åka buss till sin hemort.  
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Investeringsbudget  

 
Nedan presenteras investeringsbudget 2023, samt plan 2024-2025 för nämnden.  
Investeringarna redovisas dels som nyinvestering och dels som reinvestering. Med reinvestering avses 
investeringar för att byta ut befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en värdehöjande investering utan 
syftar till att behålla befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas som löpande investeringar. En 
nyinvestering är en planerad och uttalad satsning på värdehöjande åtgärder. Exempelvis ny-, till- och 
ombyggnad.  

 
När kommunfullmäktige beslutar om investeringsramen kompenseras nämnden för kapitalkostnder när 
investeringen aktiveras. 
 
 

 

 

Projektnr tkr 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

 

Plan 

2025 

Plan 

2026 
 

    
 

 
 Barn- och utbildningsnämnden      
2201 Maskiner Kunskapens hus 400 600 500 500 500 

2219 Inventarier BoU 700 1 800 900 900 900 

2206  Inventarier Kungsmarksskolan   3 000   

2207 Inventarier Brudås förskola 1 900     

2228 Inventarier Dingle förskola 1 400     

2214 Inventarier Hedekas förskola 1 400     

2210 IT system 200 200 200 200 200 

2204 Inventarier Hedekas 1 313     

1132 Hedekas skola nyinvestering 1 000     

 Summa investering 8 313 2 600 4 600 1 600 1 600 
 

 
Beskrivning av investeringar per projekt 
 

Projekt 2201 Maskiner Kunskapens hus (500 tkr): 
Arbetsmaskiner och redskap till gymnasie- och vuxenutbildning. 
 
Projekt 2219 Inventarier BoU (1 800 tkr):  
Avser reinvestering av inventarier till verksamheterna. 
 
Projekt 2206 Inventarier Kungsmarksskolan (3 000 tkr):  
Avser inventarier till Kungsmarksskolan. 
 
Projekt 2210 IT-system BoU (200 tkr):  
Avser införande av nya IT-system men även uppdatering av gamla. 

Verksamhetsmål 
 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden.  
 
Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både 
verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs 
inför varje ny mandatperiod. 

 
Respektive nämnd bryter sedan ned/ konkretiseringar dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för 
budgetåret. Målen ska vara uppföljningsbara och mätbara och beslutas normalt i maj i samband med 
budgetskrivelsen till nämnden. 
 
Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade 
till tillgängliga resurser nämnden har. Måtten mäter nämndens måluppfyllelse. Förändringar av ekonomiska 
förutsättningar kan leda till att målen eller måtten behöver revideras. Uppföljning av mål och resurser 
rapporterats till nämnden i delårsbokslut april, augusti och i årsbokslutet. 
 
Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som 
förvaltningen kommer göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål och kan kopplas till aktiviteter. 

Verksamhetsplanen återrapporteras till nämnden senast i december.  
 
Eventuell revidering av mål och mått sker vid beslut av detaljbudget i december. 
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Vision 2025 

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

  

    

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara  

    

1.1  Verksamhetsmål: Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina gymnasiestudier 

inom tre år 
År 2023 

Mått Mål 

Förskola  

Samtlig personal inom förskolan arbetar med tecken som stöd kopplat till Intprint. 100% 

Alla avdelningar genomför TRAS under hösten. 100% 

Alla avdelningar genomför TRAS under våren. 100% 

  

Fritidshem  

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

100% 

Fritidshemmen ska erbjuda läxhjälp på alla enheter. 100% 

  

Grundskola inkl förskoleklass  

Andelen elever som lämnar årskurs 6 med fullständiga betyg ska öka. 85% 

Andelen elever med meritvärde över 250 ska öka. 25% 

Meritvärde för elever i åk 9 ska öka 220 

Andel elever som har fullständiga betyg i alla ämnen.  75% 

  

Särskola  

All personal ska kunna tecken och arbeta med tecken som stöd. 100% 

  

Gymnasieskola  

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

90% 

 
 
 

 

1.2 Verksamhetsmål: Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera År 2023 

Mått Mål 

Förskola  

Alla nyanställda har fått introduktion i Teams. 100% 

Vårdnadshavarna lägger in schema senast två veckor innan. 90% 

  

Grundskola  

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

100% 

Samtliga elever i åk 1-6 får del av Hejframtidsval, studie- och yrkesvägledning via webben. 100% 

 
 

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

  

2.1  Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska alla känna trygghet och glädje År 2023 

Mått Mål 

Förskola  

Resultat från föräldraenkäten (Fråga: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan). 100% 

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

4,5 

  

Fritidshem och förskola  

Trygghetsvandring ska genomföras på samtliga fritidshem. 100% 

  

Grundskola  

Andelen elever som känner trygghet i skolan ska vara hög. 90% 

  

Särskola  

Andelen elever som känner trygghet i skolan ska vara hög. 90% 

  

Gymnasieskola  
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Andelen elever som känner trygghet i skolan ska vara hög. 100% 

Färre ungdomar i KAA, Kommunalt aktivitetsansvar. <10 

  

Vuxenutbildning  

Öka möjligheterna till flexibel start på fler utbildningar än idag. >2 

 
 

 

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

År 2023 

Mått Mål 

Förskola  

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

4,5 

Alla inom BoU ska känna till målen för verksamheterna (OSA– enkät). 4,5 

Kortidssjukfrånvaron sänks till 4,50% 

  

Grundskola  

Alla inom BoU kan rekommendera vänner och bekanta att jobba i kommunen. 
(OSA enkäten skala 0-5). 

4,5 

Alla inom BoU ska känna till målen för verksamheterna (OSA– enkät). 5,0 

Sjukfrånvaron sänks till 4,50% 

  

Gymnasieskola  

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

4,5 

Alla inom BoU ska känna till målen för verksamheterna (OSA– enkät). 5,0 

Sjukfrånvaron sänks till 4,50% 

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

    

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

År 2023 

Mått Mål 

Förskola  

Samverkansdagar mellan skola/förskola och socialtjänst, antal per år. 2 

IFO deltar på APT på alla förskolor 100% 

  

Grundskola  

Utveckla en samverkan för tidiga insatser för målgruppen F-6 1 

  

Gymnasieskola  

Skapa en gemensam strukturerad samverksansplan mellan AME, vuxenutb, KAA, 
försörjningsstöd och AF 

1 

 
 

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras År 2023 

Mått Mål 

Förskola  

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

100% 

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

100% 

 100% 

Fritidshem  

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

100% 

Visuellt stöd ska användas i samtliga verksamheter. 100% 

  

Grundskola  

Flexgrupper ska finnas vid behov på samtliga enheter. 100% 

Studiehandledning ska ges till alla elever i behov. 100% 

Andelen elever med mer än 20% skolfrånvaro ska minska. 5% 

  

Särskola med inriktning mot ämnesområden  

Andelen elever med mer än 20 % skolfrånvaro ska minska. 5% 
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Gymnasieskola  

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

100% 

Andelen elever med mer än 20 % skolfrånvaro ska minska. 10% 

  

Vuxenutbildning  

Språkförberedande yrkessvenska ska erbjudas alla elever i behov. 100% 

 
 

4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  

    

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

År 2023 

Mått Mål 

Förskola  

Alla enheter ska genomföra aktiviteter med fokus på hållbar livsstil, antal per år. 2 

Alla verksamheter ska ges möjlighet till källsortering. 100% 

  

Grundskola  

Grundskolan ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin. 1 

  

Särskola  

Särskolan ska medverka i alkohol och drogförebyggande aktiviteter, antal per termin. 1 

  

Gymnasieskola  

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

1 

  

Vuxenutbildning  

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

1 

 
 

Framtid- och omvärldsbevakning 
 
Kompetensförsörjningen är och kommer att vara en stor utmaning lång tid framöver inom hela 
förvaltningen.  
 
Det finns ett mycket stort behov av en hållbar lösning av arbetsmiljön på Bruksskolan och Munkedalsskolan. 
Förutsättningarna för pedagogerna att genomföra en kvalitativ undervisning är ytterst begränsade. En 
lösning kan möjligen finnas på plats inom 4-5 år. 
 
Ombyggnationen av Hedekas skola kommer fortsätta att påverka verksamheten under kommande år. Det 

finns ingen gymnastiksal så planen är att bussa eleverna till Kungsmarksskolans idrottshall. Den 
provisoriska matsalen kommer att behövas ytterligare ett år framöver. 
 
Under kommande år fortsätter implementeringen av den nya läroplanen, Lgr22 och arbetet med fullföljda 
studier och Strategisk plan. 
 
Under nästa år kommer avdelning förskola att ha en nybyggd och två renoverade förskolor. Dingle ska flytta 
tillbaka till nya lokaler våren 2023, Hedekas flyttar till renoverade lokaler intill Hedekas skola i början av 
2023 och Skogsbackens förskola i centrala Munkedal planeras stå färdig i maj 2023. 
 
På Kunskapens hus kommer några specifika satsningar göras, bland annat kombinationsutbildningar med 
målet att förbättra inlärningsmöjligheter för elever som har svenska som andraspråk. Arbetet med att få fler 

elever till Processtekniska gymnasiet kommer också fortgå. 
 
I dagsläget har det varit högt barnantal på flera förskolor men inför hösten blir det ett annat läge. På 
Hällevadsholms förskola är det fortsatt kö och förskolan har behov av större lokaler. Önnebacka förskola på 
Stale har färre barn i kö och flera lediga platser till hösten. Detta innebär att rektor arbetar med 
organisation för att förändra förutsättningarna för att kunna arbeta med en lägre bemanning. Färre barn och 
en minskad demografi innebär att nämndens resursfördelning minskar, vilket följaktligen medför att 
kostnaderna i sådana fall också behöver minska.  
 
Förskolorna strävar mot 17 barn i grupperna och att på sikt kunna minska antalet med ytterligare barn. Med 
mindre barn i grupperna kan pedagogerna fokusera mer på varje barns utbildning och utveckling och gå mot 
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det övergripande målet, alla ska vara anställningsbara. Idag möjliggör budgeten 17,5 barn/avdelning. Ett 

statsbidrag möjliggör vidare en sänkning till 17 barn/avdelning.  
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Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontroll-

momenten ska ske.  
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Munkedals kommun
Kommunrevisionen

Munkedal den 7 mars 2022

Till kommunstyrelsen, välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i Munkedals kommun.

Till kommunfullmäktige, jävsnämnden och överförmyndaren för kännedom.

Grundläggande granskning 2021

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 7 mars 2022 antagit grundläggande granskning 2021.
Granskningen har genomförts av EV på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med
granskningen har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt
granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Granskningen har
omfattat kommunstyrelsen, välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, jävs-nämnden, samhätlsbyggnadsnämnden och överförmyndaren.

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna inte fullt ut säkerställt att verksamheten bedrivs i

enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt.

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt en tillräcklig uppföljning och
rapportering i enlighet med riktlinjerna samt ett tillräckligt arbete med internkontroll.

Vi bedömer utifrån resultatet av tidigare granskningsinsatser under året, att jävsnämnden inte fullt ut
har utövat sitt uppdrag i enlighet med kommunfuHmäktiges beslut.

Vi bedömer att överförmyndaren i allt väsentligt har utövat sitt uppdrag enlighet med

kommunfullmäktiges beslut.

Granskningen översänds med önskemål erhålla svar på vilka åtgärder som kommunstyrelsen,
välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden ämnar vidta utifrån de bedömningar och rekommendationer som
redovisas i rapporten. Svar skickas till Johan.Palmgren@se.ey.com senast den 10 juni 2022

För kommunrevisionen

~lund

Ordförande
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1. Sammanfattning 

EY har genomfört en grundläggande granskning av styrelse, nämnder och fullmäktiges 
beredningar i Munkedals kommun på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med 
granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt 
granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Granskningen 
har genomförts genom dokumentstudier och nämnddialoger. 

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att 
bedöma styrelse och nämnders styrning, uppföljning och kontroll samt måluppfyllelse. 
Granskningen avser verksamhetsår 2021. Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet 
i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i löpande granskning som en del av 
redovisningsrevisionen. Nämndernas måluppfyllelse har granskats per delårsrapport i augusti 
2021. Utifrån kraven i kommunallagen och God sed samt kommunens styrmodell har vi tagit 
fram revisionskriterier som styrelse och nämnder ska uppfylla för att ha säkerställt ett 
ändamålsenligt arbetssätt. I figuren nedan sammanställs vår bedömning av nämndernas 
arbete med att säkerställa tillräcklig styrning, uppföljning och internkontroll. Bedömningarna 
grundar sig på granskningens revisionskriterier och har resulterat i ett antal 
rekommendationer. 
 Figur 1. Sammanställd bedömning för KS, VFN, BUN, SBN och KFN utifrån revisionskriterier 

 

     Antal nämnder som säkerställt, i allt väsentligt säkerställt eller i huvudsak säkerställt en tillräcklig styrning, 

uppföljning samt internkontroll.  

     Antal nämnder som delvis eller i viss utsträckning säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning samt 

internkontroll. 

     Antal nämnder som inte säkerställt eller inte fullt ut säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning samt 

internkontroll. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 
inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 
Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där 
framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och God revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att 
besvara följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt? 

 Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet 
med kraven i kommunens styrmodell. 

 Har nämnden säkerställt en tillräcklig internkontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i 
kommunallagen samt kommunens styrmodell. 

 Har jävsnämnden och överförmyndaren utövat respektive uppdrag i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut? 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-
punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och 
förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 
grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §, om att kommunstyrelsen ska leda och samordna 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet 

 Kommunallagen 6 kap. 7 § 
 God revisionssed 2018 
 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 
 Kommunens styr- och ledningssystem. 

 
1 Kommunrevisionen har under 2021 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom 
ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen. 
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2.4. Avgränsning  

Granskningen avser verksamhetsåret 2021 och omfattar kommunstyrelsen, välfärdsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
jävsnämnden, överförmyndaren.  

Valnämnden och kommunfullmäktiges beredningar omfattas inte av granskningen då inga 
sammanträden hållits under 2021.  

3. Granskningens utgångspunkter 
Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Munkedals kommuns styrmodell och 
anvisningar. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta med styrning, 
uppföljning och internkontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser som redogörs 
för i efterföljande kapitel. 

Utifrån styrmodellen och anvisningar är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha genomfört 
följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp utifrån de 
mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete: 

 Tillräcklig styrning för att leva upp till mål och riktlinjer  

▪ A1. Brutit ned fullmäktiges inriktningsmål till egna mål enligt styrmodell  
▪ A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål 
▪ A3. Analyserat och vidtagit tillräckliga åtgärder för att nå en budget i balans 

under innevarande år  
 

 Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi   

▪ B1. Följt upp verksamheten i delårsrapporter per april och augusti 
▪ B2. Följt upp nämndens ekonomi i månadsrapporter och delårsrapporter 
▪ B3. Vid ekonomiskt underskott har nämnden senast till nästa rapporttillfälle 

redovisat för kommunstyrelsen vilka beslut nämnden tagit för att underskottet 
skall täckas och vilka konsekvenser de får 

▪ B4. Kommunstyrelsen: Utövat tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och 
bolag 
 

 Tillräcklig internkontroll i verksamheten  

▪ C1. Genomfört en riskbedömning 
▪ C2. Fastställt en internkontrollplan enligt reglemente för internkontroll  
▪ C3. Följt upp nämndens arbete med internkontroll 
▪ C4. Rapporterat uppföljning av interkontroll till kommunstyrelsen 

  

43



 

7 

 

4. Kommunstyrelsen 

4.1. Organisation  

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnder, gemensamma nämnder, hel- eller 
delägda bolag och kommunalförbunds verksamhet. Kommunstyrelsens förvaltning verkställer 
kommunstyrelsens uppdrag. 

4.2. Styrning 

Granskningen visar att kommunstyrelsen beslutat om verksamhetsmål och 
förvaltningsuppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges inriktningsmål. Till verksamhetsmålen 
finns indikatorer. Det saknas dock mätbara indikatorer för måluppfyllnad för vissa av styrelsens 
verksamhetsmål. Exempelvis har styrelsen ett mål om ökad sysselsättning. Till målet finns 
indikatorn ”genomföra en utredning om möjlighet till prestationsbaserat försörjningsstöd”, det 

är därför inte helt tydligt hur målet ska mätas. 

Av kommunstyrelsens delårsrapport per augusti framgår att kommunstyrelsen bedömer att 
fyra av totalt fem verksamhetsmål som delvis uppfyllda och ett mål som helt uppfyllt. Det 
saknas en prognos för måluppfyllnad för helåret.  

4.3. Uppföljning och uppsiksplikt  

Av protokoll framgår att styrelsen har tagit del av ekonomiska månadsrapporter samt 
delårsrapporter för alla nämnder inom Munkedals kommun. Det framgår även av protokoll att 
styrelsen mottagit nämndernas uppföljning av interkontrollplan 2021. Kommunstyrelsen har 
enligt protokoll tagit del av bolagens årsredovisning, bolagens arbete med internkontroll, samt 
uppföljning av bolagens efterlevnad av uppställda ägardirektiv. Granskningen visade inte på 
några avvikelser rörande kommunstyrelsens uppföljning eller uppsiktsplikt.  

4.4.  Internkontroll 

Kommunstyrelsens internkontrollplan anger inte när rapportering av kontrollresultat ska ske, 
vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. Av granskningen framgår inga övriga 
avvikelser avseende kommunstyrelsens arbete med internkontroll. 

4.5. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

kommunstyrelsens presidium.  

 Ett uppdrag finns för att se över samverkansformen för den gemensamma 
miljönämnden och utvärdera om nämnden kan bedrivas bättre i egen regi.  
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 Kommunstyrelsen avser att försöka samarbeta med andra kommuner för att upphandla 
tjänst i enlighet med det nya visselblåsardirektivet som gäller från juni 2021.  
 

 Kommunstyrelsen uppger att det finns en otydlighet i kommunens 
ekonomistyrningsregler. Det beskrivs att nämnderna i vissa fall rapporterar till 
kommunfullmäktige vid underskott, istället för till kommunstyrelsen så som anges 
ekonomistyrningsreglerna.  

4.6. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte fullt ut har säkerställt att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt. Kommunstyrelsen har 
brutit ned kommunfullmäktiges inriktningsmål till egna verksamhets mål. Vi noterar att vissa av 
målen saknar tydliga kriterier för måluppfyllnad, vilket är ett krav enligt Munkedals kommuns 
styrmodell. I vår mening kan arbetet med att omhänderta kommunfullmäktiges inriktningsmål 
stärkas genom att styrelsen kopplar mätbara indikatorer till samtliga av verksamhetsmålen.  

Styrelsen uppvisar en svag måluppfyllnad i delårsrapport per augusti. I delårsrapporterna 
saknas det prognos om måluppfyllnad för helåret. I vår mening kan målstyrningen stärkas 
genom att i samband med uppföljningen också redovisa en prognos för måluppfyllelse per 
helår.  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt en tillräcklig internkontroll. Vi 
konstaterar att det av kommunstyrelsens internkontrollplan inte framgår när uppföljning av 
kontrollmomenten ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. 
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5. Välfärdsnämnden   

5.1. Organisation  

Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om 
socialnämnd. Individärenden som omfattas av sekretess behandlas av välfärdsnämndens 

myndighetsutskott. Ärendena gäller främst socialtjänstens personärenden från individ- och 
familjeomsorg, inklusive ensamkommande asylsökande barn och unga, LSS, äldreomsorg 
samt elevärenden från skolan. Välfärdsförvaltningen verkställer nämndens beslut.  

5.2. Styrning 

Av nämndens delårsrapport per augusti framgår att inga av nämndens verksamhetsmål 
bedöms vara uppfyllda för perioden. Det saknas en prognos för måluppfyllnad för helåret.  

5.3. Uppföljning 

Av februarirapport framgår att nämnden prognosticerar en negativ avvikelse mot budget på 
7,65 mnkr för helåret. Avvikelsen förklaras av ökat antal köpta placeringar på individ- och 
familjeomsorgsavdelningen.  

Av delårsrapport per april framgår att nämnden prognosticerar ett underskott för helåret om 
cirka 6,9 mnkr. Prognosen innebar en förbättring jämfört med februarirapporten, då nämnden 
erhållit bidrag från staten avseende merkostnader för Covid-19 och sjuklönekostnader. I 
rapporten presenteras de åtgärder som förvaltningen planerar att genomföra för att minska 
underskottet. Åtgärderna var dock inte tillräckliga för att kompensera för hela det 
prognosticerade underskottet.  

I delårsrapport per augusti prognosticerade välfärdsnämnden ett underskott för helåret om 9 
mnkr. Anledningen till det ökande underskottet jämfört med delårsrapporten per april var 
hemtagning av köpta boendeplatser inom LSS utan tillräcklig förberedelse. Detta ledde till 
kraftigt ökad bemanning  och höga sjuktal. I delårsrapporten redovisades ytterligare åtgärder 
för att minska underskottet. Åtgärderna var inte tillräckliga för att kompensera för hela det 
prognosticerade underskottet.  

Av oktoberrapport framgår att prognosavvikelsen för helåret var fortsatt negativ om 8,45 mnkr.  
Nämnden beslutade inte om några ytterligare åtgärder vid behandling av oktoberrapporten.  

Utöver dessa rapporter har nämnden enligt protokoll varje månad fått ekonomisk uppföljning 
som en informationspunkt vid varje sammanträde. Det framgår att nämnden vid varje 
ekonomisk uppföljning blivit informerad om det ekonomiska utfallet, helårsprognos, samt de 
åtgärder som förvaltningen planerar att genomföra för att minska underskottet.  

5.4. Internkontroll 

Välfärdsnämndens internkontrollplan anger inte när rapportering av kontrollresultat ska ske, 
vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. Av protokoll framgår inte huruvida 
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nämnden rapporterat uppföljning av internkontrollplanen till kommunstyrelsen. Vi noterar dock 
av kommunstyrelsens protokoll att styrelsen tagit del av nämndernas uppföljningar avseende 
internkontroll. Av granskningen framgår inga övriga avvikelser avseende nämndens arbete 
med internkontroll.  

5.5. Resultat av dialog med presidium  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

välfärdsnämndens presidium.  

 Personalförändringar i förvaltningsledningen har bidragit till att nämnden inte lyckats 
med tillräckliga åtgärder för att nå en budget i balans under 2021.  
 

 Det beskrivs funnits brister i dokumentation och avvikelserapportering inom LSS 
gruppbostäder till förvaltningens system. Enligt uppgift har LSS gruppbostäder getts 
riktade utbildningar i dokumentation av verksamhetspedagog samt enhetschef.  
 

 Extra presidieträffar har genomförts för att följa frågorna kring underskotten gällande 
stödboenden.  

5.6. Vår bedömning 

Vår bedömning är att välfärdsnämnden inte har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden har vid samtliga 
uppföljningar under året prognosticerat ett underskott för helåret. De åtgärder som nämnden 
beslutat om har inte varit tillräckliga för att nå en budget i balans under innevarande år vilket 
vi ser som en brist.  

Nämnden uppvisar en svag måluppfyllnad i delårsrapport per augusti. I delårsrapporterna 
saknas det prognos om måluppfyllnad för helåret. I vår mening kan målstyrningen stärkas 
genom att i samband med uppföljningen också redovisa en prognos för måluppfyllelse per 
helår.  

Vår bedömning är att välfärdsnämnden i huvudsak säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
rapportering.  

Vår bedömning är att välfärdsnämnden i huvudsak säkerställt en tillräcklig internkontroll. Vi 
noterar att det av nämndens internkontrollplan inte framgår när rapportering av kontrollresultat 
ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. Av protokoll framgår inte huruvida 
nämnden rapporterat uppföljning av internkontrollplanen till kommunstyrelsen. Vi noterar dock 
av kommunstyrelsens protokoll att styrelsen tagit del av nämndernas uppföljningar avseende 
internkontroll. 

47



 

11 

 

6. Barn- och utbildningsnämnden  

6.1. Organisation  

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorg och 
undervisning. Barn- och utbildnings- samt kultur- och fritidsförvaltningen genomför nämndens 
uppdrag.  

6.2. Styrning 

Av nämndens delårsrapport per augusti framgår att samtliga sju av nämndens 
verksamhetsmål bedöms vara delvis uppfyllda. Det saknas en prognos för måluppfyllnad för 
helåret. I övrigt noteras inga väsentliga avvikelser avseende barn- och utbildningsnämndens 
styrning.  

6.3. Uppföljning 

Av februarirapport framgår att nämnden prognosticerade ett underskott mot budget om cirka 
5,2 mnkr för helåret. Nämnden begärde i samband med delårsrapportering per april att få 
förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans för helåret. Av delårsrapport per april 
framgår att nämnden prognosticerade en budget i balans för helåret 2021 till följd av tillfälligt 
utökad ram om 5,8 mnkr.  

Nämnden prognosticerade ett överskott mot budget på cirka 2,5 mnkr i delårsrapport per 
augusti. I oktoberrapporten var prognosen för helåret ett fortsatt överskott på 2,3 mnkr.   

6.4. Internkontroll 

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan anger inte när rapportering av 
kontrollresultat ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. Av protokoll 
framgår inte huruvida nämnden rapporterat uppföljning av internkontrollplanen till 
kommunstyrelsen. Vi noterar dock av kommunstyrelsens protokoll att styrelsen tagit del av 
nämndernas uppföljningar avseende internkontroll. Av granskningen framgår inga övriga 
avvikelser avseende nämndens arbete med internkontroll.  

6.5. Resultat av dialog med presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

barn- och utbildningsnämndens presidium. 

 Det har varit en stor omsättning på styrelseledamöter inom nämnden, vilket uppges 
varit en utmaning i nämndens arbete.  
 

 Nämnden uppger att det finns vissa ordningsproblem på högstadiet i kommunen. 
Väktare har varit utplacerade på skolan för att upprätthålla ordningen under 2021.  
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 Hantering av pandemin beskrivs som en av nämndens största utmaningar under året, 
särskilt distansundervisning för gymnasielever beskrivs som utmaning. Därutöver har 
grundskolans hybridundervisning varit en stor utmaning för personalen.  
 

 Det har varit hög sjukfrånvaro till följd av pandemin bland personalen på kommunens 
förskolor.  
 

 Arbetsmiljön på Bruksskolan beskrivs som bristfällig till följd av dåligt inomhusklimat. 

6.6. Vår bedömning 

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden inte fullt ut säkerställt att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt. Inget av 
nämndens verksamhetsmål bedöms vara helt uppfyllda i delårsrapport per augusti. Inga övriga 
avvikelser har noterats i granskningen. I delårsrapporterna saknas prognos om måluppfyllnad 
för helåret. I vår mening kan målstyrningen stärkas genom att i samband med uppföljningen 
också redovisa en prognos för måluppfyllelse per helår.  

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
rapportering. Inga avvikelser har noterats i granskningen. 

Vår bedömning är att barn- och utbildningsnämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig 
internkontroll. Vi noterar att det av nämndens internkontrollplan inte framgår när rapportering 
av kontrollresultat ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. 
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7. Kultur- och fritidsnämnden   

7.1. Organisation  

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamheten. 
Barn- och utbildnings samt kultur- och fritidsförvaltningen genomför nämndens uppdrag.  

7.2. Styrning 

Av nämndens delårsrapport per augusti framgår att fyra av totalt fem verksamhetsmål delvis 
uppfyllts, ett mål bedöms som ej uppfyllt. Det saknas en prognos för måluppfyllnad för helåret. 
I övrigt noteras inga väsentliga avvikelser avseende kultur- och fritidsnämndens styrning.   

7.3. Uppföljning 

Av granskningen framgår inga väsentliga avvikelser avseende kultur- och fritidsnämndens 
arbete med uppföljning.  

7.4. Internkontroll 

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan anger inte när rapportering av kontrollresultat 
ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. Av protokoll framgår inte huruvida 
nämndens uppföljning av internkontrollplanen rapporterats till kommunstyrelsen. Vi noterar 
dock av kommunstyrelsens protokoll att styrelsen tagit del av nämndernas uppföljningar 
avseende internkontroll. Av granskningen framgår inga övriga avvikelser avseende nämndens 
arbete med internkontroll.  

7.5. Resultat av dialog med presidium  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

kultur- och fritidsnämndens presidium.  

 Pandemin har påverkat nämndens verksamheter under året. Många verksamheter så 
som bibliotek, fritidsgårdar och föreningar har varit stängda under året.  
 

 Det framkommer att byggnation av ny bollhall pågår i kommunen och att det finns ett 
stort intresse bland föreningar i kommunen att få tillgång till lokalen.  
 

 Solceller håller på att installeras på en ishall i kommunen. Syftet är att mer 
kostnadseffektivt kunna använda hallen året runt, även under sommaren.  

7.6. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kultur- och fritidsnämnden inte fullt ut har säkerställt att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt. Detta då 
nämnden uppvisar en svag måluppfyllnad i delårsrapport per augusti. I delårsrapporterna 
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saknas prognos om måluppfyllnad för helåret. I vår mening kan målstyrningen stärkas genom 
att i samband med uppföljningen också redovisa en prognos för måluppfyllelse per helår. 

Vår bedömning är att kultur- och fritidsnämnden i allt väsentligt har säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och rapportering. Inga avvikelser har noterats i granskningen. 

Vår bedömning är att kultur- och fritidsnämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig 
internkontroll. Vi noterar att det av nämndens internkontrollplan inte framgår när rapportering 
av kontrollresultat ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. 
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8. Samhällsbyggnadsnämnden   

8.1. Organisation  

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet 
och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen verkställer nämndens uppdrag.  

8.2. Styrning 

Av nämndens delårsrapport per augusti framgår att fyra av totalt sex verksamhetsmål bedöms 
vara uppfyllda och att de resterande två målen bedöms vara delvis uppfyllda. Det saknas en 
prognos för måluppfyllnad för helåret. 

8.3. Uppföljning 

Av protokoll framgår att nämnden rapporterat underskott vid samtliga fyra ekonomiska 
uppföljningar under året. Vid varje uppföljning har nämnden prognosticerat underskott mot 
budget för helåret. I februarirapporten prognosticerade nämnden en negativ avvikelse mot 
budget på 1,5 mnkr för helåret, uteblivna intäkter för måltidsverksamheten på grund av Covid-
19 anges som orsaken.  

I delårsrapport per april var prognosen för helåret ett underskott mot budget på 2 mnkr.  

I delårsrapport per augusti var helårsprognosen en negativ avvikelse på cirka 1,2 mnkr.  

I delårsrapport per april och augusti förklaras underskottet av ökade kostnader för 
bostadsanpassning och måltidsavdelningens uteblivna externa intäkter på grund av pandemin. 
Förvaltningen uppger i de båda delårsrapporterna att bidragsansökningar från Socialstyrelsen 
kommer ske för att täcka underskottet avseende måltidsverksamheten, nämnden har dock inte 
beslutat om ytterligare åtgärder för att komma tillrätta med resterande underskott under 
innevarande år.  

Vid oktoberrapporten var helårsprognosen ett underskott mot budget på 0,75 mkr. Inga 
ytterligare åtgärder presenterades i rapporten.   

8.4. Internkontroll 

Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan anger inte när rapportering av kontrollresultat 
ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. Av protokoll framgår inte huruvida 
nämndens uppföljning av internkontrollplanen rapporterats till kommunstyrelsen. Vi noterar 
dock av kommunstyrelsens protokoll att styrelsen tagit del av nämndernas uppföljningar 
avseende internkontroll. Av granskningen framgår inga övriga avvikelser avseende nämndens 
arbete med internkontroll.  
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8.5. Resultat av dialog med presidium  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

samhällsbyggnadsnämndens presidium.  

 Pandemin har haft en fortsatt stor påverkan på nämndens arbete under 2021. 
Arbetsbelastningen inom lokalvården har minskat, andra verksamheter såsom 
måltidsverksamheten har istället haft en ökad arbetsbelastning.  
 

 Pandemin beskrivs ha medfört en underhållsskuld. Nämnden uppger att arbetet för att 
minska denna skuld varit en prioritering under hösten 2021.  
 

 Det beskrivs som en utmaning att driva stora projekt i kommunen.  Kommunens 
investeringsprocess följs inte fullt ut och det är svårt att få nybyggnadsprojekt att falla 
inom budgetens planerade tidsramar.  
 

 Tillsyn avseende bygglov beskrivs som en utmaning i kommunen och det finns en 
ökande tillsynskuld.  

8.6. Vår bedömning 

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden inte har säkerställt att verksamheten bedrivs 
i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden har vid 
samtliga uppföljningar under året prognosticerat ett underskott för helåret. De åtgärder som 
nämnden beslutat om har inte varit tillräckliga för att nå en budget i balans under innevarande 
år vilket vi ser som en brist. I delårsrapporterna saknas det prognos om måluppfyllnad för 
helåret. I vår mening kan målstyrningen stärkas genom att i samband med uppföljningen också 
redovisa en prognos för måluppfyllelse per helår. 

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
rapportering. Inga avvikelser har noterats i granskningen. 

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig 
internkontroll. Vi noterar att det av nämndens internkontrollplan inte framgår när rapportering 
av kontrollresultat ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll. 
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9. Jävsnämnden 

9.1. Organisation  

Jävsnämnden svarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där 
samhällsbyggnadsnämnden på grund av jäv inte kan fatta beslut. 

9.2. Avvikelser  

Revisionen har under året genomfört en fördjupad granskning avseende bygglovsprocessen i 
Munkedals kommun. I granskningen framkom att det fanns brister avseende obligatoriska 
moment utifrån plan- och bygglagen i de ärenden där jävsnämnden fattat beslut. Granskningen 
visade att vissa exempelvis att det saknades information om hur beslut kan överklagas i beslut 
för vissa ärenden. Granskningen visade även att det saknades en tydlig redovisning av hur 
avgiften för bygglovet har fastställts.   

9.3. Vår bedömning 

Vår bedömning är att jävsnämnden inte fullt ut har utövat sitt uppdrag i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige har i reglemente formulerat nämndens 
uppdrag. Av reglementet framgår att nämnden inom sitt verksamhetsområde ska följa vad som 
anges i lag eller annan författning. Granskningsinsatser under året har påvisat brister i 
jävsnämndens följsamhet till plan- och bygglagen, vi bedömer därför att det finns brister i hur 
nämnden utövat sitt uppdrag under året.  
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10. Överförmyndaren  

10.1. Organisation  

Munkedals kommun samverkar avseende överförmyndarens ärenden med Uddevalla, 
Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Sotenäs, Strömstad och Tanums kommuner. Samverkan sker 
genom ett samverkansavtal. Handläggningen av ärendena sker av tjänstemän på kontoret i 
Uddevalla och granskas och kommunrevisionen i Uddevalla kommun.  

10.2. Resultat av dialog   

Kommunrevisionen har under 2021 genomfört en dialog med överförmyndaren i Munkedals 
kommun. Nedan presenteras iakttagelser från dialogen.  

 Överförmyndaren får återkommande rapporteringar kring arbetet med granskning av 
årsräkningar.  

 Rekrytering och utbildning av gode män har påverkats negativt av pandemin. Det finns 
för närvarande ett antal gode män med fler en tio huvudmän, utgångspunkten är att 
ingen god man ska ha fler än tio huvudmän samtidigt. Insatser för att rekrytera och 
utbilda gode män har delvis pausats på grund av pandemin.  

10.3. Avvikelser  

Inga avvikelser har noterats i granskningen.  

10.4. Vår bedömning 

Vår bedömning är att överförmyndaren i allt väsentligt har utövat sitt uppdrag i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. Inga avvikelser har noterats i granskningen.  
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11. Sammanställd bedömning per nämnd 

Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd utifrån granskningens revisionskriterier. 
Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier. 

 
Styrning Uppföljning Internkontroll 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 

KS R        R   

VFN   R       R   

BOUN         R   

KFN         R   

SBN   R      R   

  
 

Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart           Rekommendation riktas 
 

 

Beskrivning av kriterier 

 Tillräcklig styrning för att leva upp till mål och riktlinjer  

▪ A1. Brutit ned fullmäktiges inriktningsmål till egna mål enligt styrmodell  
▪ A2. Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges mål 
▪ A3. Analyserat och vidtagit tillräckliga åtgärder för att nå en budget i balans 

under innevarande år  
 

 
 Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi   

▪ B1. Följt upp verksamheten i delårsrapporter per april och augusti 
▪ B2. Följt upp nämndens ekonomi i månadsrapporter och delårsrapporter 
▪ B3. Vid ekonomiskt underskott har nämnden senast till nästa rapporttillfälle 

redovisat för kommunstyrelsen vilka beslut nämnden tagit för att underskottet 
skall täckas och vilka konsekvenser de får 

▪ B4. Kommunstyrelsen: Utövat tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och 
bolag 
 

 Tillräcklig internkontroll i verksamheten  

▪ C1. Genomfört en riskbedömning 
▪ C2. Fastställt en internkontrollplan enligt reglemente för internkontroll  
▪ C3. Följt upp nämndens arbete med internkontroll 
▪ C4. Rapporterat uppföljning av interkontroll till kommunstyrelsen 

  

    R 
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12. Samlad bedömning 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte fullt ut säkerställt att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi 
noterar att välfärdsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden vid samtliga uppföljningar under 
2021 prognosticerat ett underskott för helåret. Nämnderna har inte beslutat om tillräckliga 
åtgärder för att nå en budget i balans under innevarande år vilket vi ser som en brist.  

Granskningen visar även att samtliga nämnder, undantaget samhällsbyggnadsnämnden, 
uppvisar en svag måluppfyllelse för helåret 2021. I vår mening kan samtliga nämnder stärka 
sin målstyrning genom att i samband med delårsuppföljning av målen också redovisa en 
prognos för måluppfyllelse per helår. 

Nämnderna har enligt vår bedömning i huvudsak säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
rapportering i enlighet med riktlinjerna.  
Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt ett tillräckligt arbete 
med internkontroll i enlighet med riktlinjerna. Vi noterar dock att det inte framgår av 
nämndernas och styrelsens internkontrollplaner när uppföljning av kontrollmomenten ska ske, 
vilket är ett krav enligt reglemente för internkontroll.  

Vi bedömer utifrån resultatet av tidigare granskningsinsatser under året, att jävsnämnden inte 
fullt ut har utövat sitt uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.  

Vi bedömer att överförmyndaren i allt väsentligt har utövat sitt uppdrag i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. Inga avvikelser har noterats i granskningen.  

 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:  

 Tillse att samtliga verksamhetsmål är mätbara och uppföljningsbara enligt kommunens 
styrmodell. 

 Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontrollmomenten ska ske.  

Vi rekommenderar välfärdsnämnden att:  

 Tillse att verksamheten ryms inom anvisad budgetram genom att vidta åtgärder för att 
nå budget i balans under innevarande år.  

 Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontrollmomenten ska ske.  

Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att:  

 Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontrollmomenten ska ske.  

Vi rekommenderar kultur- och fritidsnämnden att:  

 Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontrollmomenten ska ske.  

Vi rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden att:  

 Tillse att verksamheten ryms inom anvisad budgetram genom att vidta åtgärder för att 
nå budget i balans under innevarande år.  

 Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontrollmomenten ska ske.  
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Göteborg den 7 mars 2022   

 
    

Andreas Haugen   Johan Palmgren  
Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor  

Ernst and Young AB    Ernst and Young AB 

 

 

  

Liselott Daun  
Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Ernst and Young AB 

Kvalitetssäkrare 
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 
och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 
granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

 Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 
styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 
 Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 
 Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 
 Ett systematiskt arbete med sin internnkontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 
 Tydliga beslutsunderlag och protokoll2 

Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som framkommit i 
revisorernas väsentlighets- och riskanalys. 

Ansvariga nämnder 

Granskningen avser kommunstyrelsen, välfärdsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, jävsnämnden och överförmyndaren.  

Avgränsning 

Granskningen avser verksamhetsår 2020 och avgränsas i enlighet med revisionsfrågorna. 
Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar 
revisorerna i löpande granskning som en del av redovisningsrevisionen. Nämndernas 
måluppfyllelse har granskats per delårsrapport augusti 2021. 

I den grundläggande granskningen granskas samtliga nämnder utifrån ovan nämnda 
revisionsfrågor och revisionskriterier. 

Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling  

sker genom att revisorerna:  

 Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,  
ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll. 

 Löpande för en dialog med kommunstyrelse, nämnder och tjänstepersoner.  

 
2 De förtroendevalda revisorerna granskar styrelsens och nämndernas protokoll genom sin 
protokollsbevakning. 
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Bilaga 2. Munkedals kommuns styrmodell 

I Munkedals styr- och ledningssystem beskrivs Munkedals kommuns styrmodell. Utifrån 
kommunfullmäktiges långsiktiga vision och inriktningsmål beslutar respektive nämnd om 
verksamhetsmål. Målen ska vara uppföljnings- och mätbara. Respektive förvaltning upprättar 
varje år verksamhetsplaner. I planen ska framgå vilka åtaganden som förvaltningen tar på sig 
för att uppnå inriktnings- och verksamhetsmålen. Planen godkänns av respektive nämnd i 
december i samband med beslut om nämndens detaljbudget. Utifrån verksamhetsplan ska 
varje enhet/arbetsplats ta fram aktiviteter för hur verksamhetsplanen ska uppnås. I figur 2 
nedan beskrivs styrmodellen i Munkedals kommun 

 
Figur 2: EYs tolkning av Munkedals kommun styrmodell. 

 

Vision 
Inriktnings-

mål
Verksamhets-

mål 
Verksamhets-
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Aktiviteter 
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Bilaga 3: Källförteckning 

Dialoger med presidium Nämndialoger  

 Kommunstyrelsens presidium, 2021-11-03 

 Välfärdsnämndens presidium, 2021-11-03 

 Barn- och utbildningsnämndens presidium, 2021-11-03 

 Kultur- och fritidsnämndens presidium, 2021-11-03 

 Samhällsbyggnadsnämndens presidium, 2021-11-03 

 Överförmyndaren, 2022-01-28 

 

Dokumentförteckning  

 

 

Kommungemensamt  
 Mål- och resursplan 

 Munkedals styr- och ledningssystem  

 Reglemente för internkontroll 

 Styr -och ledningssystem Munkedal 

Bilaga 1. Ekonomistyrning 

(ekonomistyrningsregler) 
 

Kommunstyrelsen  
 Budget, 2021 

 Månadsrapport februari, 2021 

 Månadsrapport oktober, 2021 

 Delårsrapport april, 2021 

 Delårsrapport augusti, 2021 

 Protokoll januari-december, 2021  

 Reglemente 

 Uppdragsbeskrivning för 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 Anteckningar från dialogdagar med 

nämnder och bolag, 2021  

 

Barn- och utbildningsnämnden 
 Budget, 2021 

 Månadsrapport februari, 2021 

 Månadsrapport oktober, 2021 

 Delårsrapport april, 2021 

 Delårsrapport augusti, 2021 

 Protokoll januari-december, 2021  

 Reglemente 

Välfärdsnämnden 

 Budget, 2021 

 Månadsrapport februari, 2021 

 Månadsrapport oktober, 2021 

 Delårsrapport april, 2021 

 Delårsrapport augusti, 2021 

 Protokoll januari-december, 2021  

 Reglemente  

 
Kultur- och fritidsnämnden 
 Budget, 2021 

 Månadsrapport februari, 2021 

 Månadsrapport oktober, 2021 

 Delårsrapport april, 2021 

 Delårsrapport augusti, 2021 

 Protokoll januari-december, 2021  

 Reglemente 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 Budget, 2021 

 Månadsrapport februari, 2021 

 Månadsrapport oktober, 2021 

 Delårsrapport april, 2021 

 Delårsrapport augusti, 2021 

 Protokoll januari-december, 2021  

 Reglemente 
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Diarienummer: 2022-000005 

Datum: 2022-05-05 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Ulrika Karlsson 

Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut - april 

2022 

Förslag till beslut 

Barn och utbildningsförvaltningen beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten 

Sammanfattning 

Redovisning av beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning 2022-03-25 § 39. Förteckningen redovisar 

delegationsbeslut fattade under perioden 2022-04-01 – 2022-04-30. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 

Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 

Inga miljömässiga konsekvenser. 

   

 

 

 

 

Liselott Sörensen Ringi 

 

 

 

Förvaltningschef 

Barn- och utbildning  
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Barn och utbildningsförvaltningen 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-04-01 – 2022-04-30 
 

  

Delegationsförteckning 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2022-04-25 4869 I Barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2022-03-25 § 39 

punkt 4.1.1 - Beslut om skolskjuts 

på grund av särskilda skäl. 

 

Kajsa Lindberg 2022-000093 

2022-04-21 4870 I Barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2022-03-25 § 39 

punkt 4.1.1 - Beslut om skolskjuts 

på grund av särskilda skäl. 

 

Kajsa Lindberg 2022-000079 

2022-04-13 4846 I Barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2022-03-25 § 39 

punkt 2.8 - Prövning av att 

överklagande skett i rätt tid. 

Överklagande har skett i rätt tid. 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2022-000073 

2022-04-07 4828 I Barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2022-03-25 § 39  

punkt 2.12 - 

Personuppgiftsbiträdesavtal med 

Creaza AS 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2021-000190 
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Beslutsjournal Barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Namn: Martin Olsson

Månad: Januari

Beslutsnr Beslut Datum Enligt delegationspunktDnr Ciceron

2201 Beslut om intagning till utbildning 10 3.2.1 73/2021, nr. 220

2202 Beslut om stöd till inackordering 11 3.2.2 22/2022, nr. 10

2203 Beslut om skolskjuts 20 3.3.4 36/2022, nr. 10

Underskrift:
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