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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

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

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

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

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

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

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



 
 
  
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
Mandattid: 2019-01-01 till 2022-12-31 
                                                                                                                                       
                                                                                                       
Ledamöter  
 Frida Ernflykt (M) 
 Christoffer Rungberg (M) 
Ordförande Karin Blomstrand (L) 
1:e vice ordförande Pontus Reuterbratt (SD) 
 Louise Skaarnes (SD) 
 Maria Pasanen (SD) 
 Caritha Jacobsson (S) 
 Yvonne Martinsson (S) 
 Leif Karlsson (S) 
 Lars-Göran Sunesson (C) 
2:e vice ordförande Olle Olsson (KD) 

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

 
  
Inkallelseordning för ersättare 
 
För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 
C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 
KD KD, S, C, MP, V, SD, L, M 
MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 
V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 
M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 
L L, M, SD, S, C, MP, V, KD 
SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 
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Tid: Onsdagen den 22 maj 2019 kl. 09.00 
 

Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum 
 

Förslag till 
justeringsdatum: 

 
Fredagen den 24 maj, kl. 08:00 

 
Justeringsperson: 

 
Föregående möte: Caritha Jacobsson (S)  

 
Ordförande: 

 
Karin Blomstrand (L) 

 
Sekreterare: 

 
Karin Kvist Ekholm 
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  2019-05-15 Dnr: 2019-103 

     

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

Anmälan av delegationsbeslut 

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

Sammanfattning 
Redovisning över beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2019-02-13 § 10 enligt förteckning. 

Förteckningen redovisar beslut tagna 2019-04-04 till 2019-04-30. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga särskilda konsekvenser 
     

 

 

Liselott Sörensen-Ringi 
 
 
 

 
Förvaltningschef   
Barn- och utbildningsförvaltningen  

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
karekh001
Rektangel



 

 

 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

DELEGATIONSLISTA 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-04-04 till 2019-04-30 

 

  

 

Delegationsbeslut, april 2019 
Datum Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 
2019-04-08 I BOUN Presidium Delegationsbeslut 2019-02-13 § 10 punkt 1.10 - 

Avstängning i de frivilliga skolformerna: Prövning av 
åtgärder och beslut om avstängning. 
 

Karin Ekholm 2019-000076 

2019-04-04 I Rektor Munkedalsskolan Delegationsbeslut 2019-02-13 § 10 punkt 1.8 - 
Upprättande av årlig plan mot diskriminering och 
kränkande behandling för Munkedalsskolan 
 

Charlotta Liljedahl 2019-000158 

2019-04-04 I Rektor Bruksskolan Delegationsbeslut 2019-02-13 § 10 punkt 1.8 - 
Upprättande av årlig plan mot diskriminering och 
kränkande behandling för Bruksskolan. 
 

Louise Olsson 2019-000158 
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  2019-05-10   

    

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

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

1. Anmälan av kränkningsärenden:  
• Munkedalsskolan, dnr: BOUN 2019-15 
• Hällevadsholms skola, dnr: BOUN 2019-16 
• Munkedalsskolan, dnr: BOUN 2019-117 
• Se bifogad lista för övriga kärnkningsanmälningar 

 
 
 
 
 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Inga särskilda konsekvenser 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef barn- och utbildning 

Liselott Sörensen-Ringi 
 
 
 

 
Förvaltningschef  
Barn- och utbildningsförvaltningen   
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Rektangel



 

 

 

 
 
Barn och utbildningsförvaltningen 
 

ANMÄLAN 
Sida 
1(5) 

Datum 
2019-05-15 

 

  

 

Anmälan om kränkande behandling, april 2019, 2019-175 
Datum Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 
2019-04-26 I Rektor Munkedalsskolan 28. Draftit-ID: 113173 Anmälan till huvudman om 

kränkande behandling på Munkedalsskolan den 2019-
04-26 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-04-25 I Rektor Munkedalsskolan 27. Draftit-ID: 113054 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Munkedalsskolan den 2019-
04-25 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-04-24 I Rektor 
Kungsmarksskolan 

26. Draftit-ID: 112831 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Kungsmarksskolan den 2019-
04-24 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-04-24 I Rektor 
Kungsmarksskolan 

25. Draftit-ID: 112797 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Kungsmarksskolan den 2019-
04-12 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-04-23 I Rektor Munkedalsskolan 24. Draftit-ID: 112640 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Munkedalsskolan den 2019-
04-11 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 



 

 
 
 
 

POSTLISTA 
Sida 
2(5) 

Datum 
2019-05-15 

 

  

 
 

 

Datum Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 
2019-04-12 I Rektor Hällevadsholms 

skola 
23. Draftit-ID: 111936 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Hällevadsholms skola den 
2019-04-12 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-04-11 I Rektor Bruksskolan 22. Draftit-ID: 111788 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Bruksskolan den 2019-04-05 
23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-04-11 I Rektor Bruksskolan 21. Draftit-ID: 111782 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Bruksskolan den 2019-04-05 
23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-04-11 I Rektor Hällevadsholms 
skola 

20. Draftit-ID: 111613 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Hällevadsholms skola den 
2019-04-10 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-04-10 I Rektor Hällevadsholms 
skola 

19. Draftit-ID: 111506 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Hällevadsholms skola den 
2019-04-10 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-04-10 I rektor Centrumskolan 18. Draftit-ID: 111503 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Centrumskolan den 2019-04-
04 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 



 

 
 
 
 

POSTLISTA 
Sida 
3(5) 

Datum 
2019-05-15 

 

  

 
 

 

Datum Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 
2019-04-09 I Rektor Munkedalsskolan 17. Draftit-ID: 111359 Anmälan till huvudman om 

kränkande behandling på Munkedalsskolan den 2019-
04-08 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-04-08 I Rektor Centrumskolan 16. Draftit-ID: 111052 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Centrumskolan den 2019-04-
03 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-04-08 I Rektor 
Kungsmarksskolan 

15. Draftit-ID: 110998 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Kungsmarksskolan den 2019-
04-03 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-04-04 I Rektor Bruksskolan 14. Draftit-ID: 110981 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Bruksskolan den 2019-04-04 
23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-04-04 I Rektor Hällevadsholms 
skola 

13. Draftit-ID: 110862 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Hällevadsholms skola den 
2019-04-04 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-04-04 I Rektor Hällevadsholms 
skola 

12. Draftit-ID: 110648 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Hällevadsholms skola den 
2019-04-04 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 



 

 
 
 
 

POSTLISTA 
Sida 
4(5) 

Datum 
2019-05-15 

 

  

 
 

 

Datum Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 
2019-04-04 I Rektor Centrumskolan 11. Draftit-ID: 110647 Anmälan till huvudman om 

kränkande behandling på Centrumskolan den 2019-04-
04 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-04-04 I Rektor Hällevadsholms 
skola 

10. Draftit-ID: 110645 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Hällevadsholms skola den 
2019-04-04 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-04-04 I Rektor Hällevadsholms 
skola 

9. Draftit-ID: 110642 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Hällevadsholms skola den 
2019-04-04 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-04-04 I Rektor Hällevadsholms 
skola 

7. Draftit-ID: 110596 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Hällevadsholms skola den 
2019-04-04 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-04-04 I Rektor Hällevadsholms 
skola 

6. Draftit-ID: 110594 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Hällevadsholms skola den 
2019-04-04 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-04-04 I Rektor Hällevadsholms 
skola 

5. Draftit-ID: 110592 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Hällevadsholms skola den 
2019-04-04 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 



 

 
 
 
 

POSTLISTA 
Sida 
5(5) 

Datum 
2019-05-15 

 

  

 
 

 

Datum Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 
2019-04-03 I Rektor Hällevadsholms 

skola 
4. Draftit-ID: 110589 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Hällevadsholms skola den 
2019-04-03 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-04-02 I Rektor Bruksskolan 1. Draftit-ID: 110307 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Bruksskolan den 2019-04-02 
23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-03-29 I Rektor 
Kungsmarksskolan 

3. Draftit-ID: 110510 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Kungsmarksskolan den 2019-
03-29 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-03-28 I Rektor 
Kungsmarksskolan 

8. Draftit-ID: 110609 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Kungsmarksskolan den 2019-
03-28 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

2019-03-21 I Rektor 
Kungsmarksskolan 

2. Draftit-ID: 110491 Anmälan till huvudman om 
kränkande behandling på Kungsmarksskolan den 2019-
03-21 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000175 

 



 

 

 

 
 
Barn och utbildningsförvaltningen 
 

ANMÄLAN 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-05-15 

 

  

 

Anmälan av kränkande behandling, dnr: 2019-179 
Datum Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 
2019-02-20 I Rektor Centrumskolan 5. Anmälan till huvudman om kränkande behandling på 

Centrumskolan den 2018-10-12 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000179 

2019-02-20 I Rektor Centrumskolan 4. Anmälan till huvudman om kränkande behandling på 
Centrumskolan den 2018-10-12 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000179 

2019-02-20 I Rektor Hällevadsholms 
skola 

3. Anmälan till huvudman om kränkande behandling på 
Hällevadsholms skola den 2018-11-18 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000179 

2019-02-20 I Rektor Centrumskolan 2. Anmälan till huvudman om kränkande behandling på 
Centrumskolan den 2018-10-12 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000179 

2019-02-20 I Rektor Centrumskolan 1. Anmälan till huvudman om kränkande behandling på 
Centrumskolan den 2018-10-01 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000179 

2019-02-19 I Rektor Hällevadsholms 
skola  

16. Anmälan till huvudman om kränkande behandling på 
Hällevadsholms skola den 2018-09-29 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000179 

2019-02-19 I Rektor Hällevadsholms 
skola  

15. Anmälan till huvudman om kränkande behandling på 
Hällevadsholms skola den 2019-02-19 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000179 



 

 
 
 
 

POSTLISTA 
Sida 
2(3) 

Datum 
2019-05-15 

 

  

 
 

 

Datum Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 
2019-02-19 I Rektor Hällevadsholms 

skola  
14. Anmälan till huvudman om kränkande behandling på 
Hällevadsholms skola den 2018-12-06 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000179 

2019-02-19 I Rektor Hällevadsholms 
skola  

13. Anmälan till huvudman om kränkande behandling på 
Hällevadsholms skola den 2018-11-30 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000179 

2019-02-19 I Rektor Hällevadsholms 
skola  

12. Anmälan till huvudman om kränkande behandling på 
Hällevadsholms skola den 2018-11-12 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000179 

2019-02-19 I rektor Hällevadsholms 
skola  

11. Anmälan till huvudman om kränkande behandling på 
Hällevadsholms skola den 2018-10-18 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000179 

2019-02-19 I Rektor Hällevadsholms 
skola  

10. Anmälan till huvudman om kränkande behandling på 
Hällevadsholms skola den 2018-10-19 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000179 

2019-02-19 I Rektor Hällevadsholms 
skola 

9. Anmälan till huvudman om kränkande behandling på 
Hällevadsholms skola den 2018-11-29 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000179 

2019-02-19 I Rektor Centrumskolan 8. Anmälan till huvudman om kränkande behandling på 
Centrumskolan den 2018-11-05 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000179 

2019-02-19 I Rektor Centrumskolan 7. Anmälan till huvudman om kränkande behandling på 
Centrumskolan den 2018-12-17 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000179 



 

 
 
 
 

POSTLISTA 
Sida 
3(3) 

Datum 
2019-05-15 

 

  

 
 

 

Datum Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 
2019-02-19 I Rektor Centrumskolan 6. Anmälan till huvudman om kränkande behandling på 

Centrumskolan den 2018-10-12 23 kap 2 § OSL 
 

Liselott Sörensen Ringi 2019-000179 
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  2019-05-14 Dnr: BUN 2019-38

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Anna Josefsson 
 

Delårsrapport april 2019 Barn- och utbildning 

Förslag till beslut 
 

• Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april månad 
med verksamheternas åtgärder för budget i balans. 
 

• Barn- och utbildningsnämnden godkänner planerade investeringar. 
 

Sammanfattning 
 
Barn- och utbildnings resultat för första tertialet uppgår till ca -2 000 tkr.  Det är 
personalkostnader, framför allt inom grundskolan, som avviker mot budget. Även 
köp av platser hos annan anordnare inom förskola och gymnasiet drar ner resultatet. 
Årsprognosen visar på ett negativt resultat om 1 200 tkr. 
 

Utfallet för investeringar jan-april uppgår till 303 tkr. Årsprognosen är att 1 154 tkr 
av den totala investeringsramen på 1 154 tkr kommer förbrukas. 

Barn- och utbildning har tagit hand om fyra av Kommunfullmäktiges Inriktningsmål. 
Bedömningen är att tre Verksamhetsmål helt eller i hög grad är uppfyllda och ett 
delvis är uppfyllt.  

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Inga ytterligare konsekvenser 
 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 

 Håkan Sundberg 
 

  
Liselott Sörensen-Ringi 

  
Kommundirektör 

Förvaltningschef Barn- och utbildning  
  

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
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Barn- och utbildning 

Delårsbokslut per april 2019 

Nämndsordförande (parti) 
Karin Blomstrand (L) 

Förvaltningschef 
Liselott Sörensen -Ringi 
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Gårvik 03 Fotograf Markus Eklund 

Ansvarsområde 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barn- och utbildningsverksamhet 

Viktiga händelser 
Kommunfullmäktige har gett Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över möjligheterna till att 
bygga en ny förskola i centrum. Vidare har en ny förskolechef anställts och börjar inom kort. 
Renovering av avdelning Bikupan i Hällevadsholm pågår och slutbesiktning sker 20 maj. Under våren 
har det på några enheter startats upp vikariepool som ett led i att arbeta med sjukfrånvaron. 
Rekrytering av behöriga förskollärare har varit lyckad inför höstens verksamhet. 

Kunsgmarksskolan fortsätter med sitt skolutvecklingsprojekt. Målet med projektet är att fler elever ska 
bli behöriga till gymnasiet och därmed fler nöjda medarbetare. Skolutvecklingsprojektet är 
forskningsbaserat och sträcker sig över två år och det rör sig om fyra olika insatser som alla har fokus 
på ökad studiero. 

Rektor i Hedekas har sagt upp sig och nyrekrytering pågår. På Hedekas skola har det startats upp ett 
arbete med kollegahandledning för att på sikt förändra undervisningsmetoder och därmed 
måluppfyllelse. 

I Svarteborg har Skolinspektionen varit på besök efter 7 anmälningar från föräldrar. Enheten har fått 
en tillförordnad rektor året ut som tillsammans med personalen ska organisera för och arbeta med 
fokus på att skapa trygghet och studiero. 

Kunskapens Hus har förstärkt på skolledningen med en halvtid biträdande rektor. 
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Ekonomi 
Resultaträkning 
 

Konto Utfall Jan - 
Apr 2018  

Utfall Jan - 
Apr 2019  

Bud Jan - Apr 
2019  

Resultat Jan - 
Apr 2019  

Intäkter 22 180 20 418 18 154 2 264 
Summa Intäkter 22 180 20 418 18 154 2 264 
Personalkostnader -62 860 -66 090 -64 187 -1 903 
Övriga verksamhetskostnader -30 797 -36 659 -34 277 -2 382 
Summa Kostnader -93 657  -102 749 -98 464 -4 285 
Summa Resultaträkning VR -71 477 -82 330 -80 310 -2 021 

 

Barn- och utbildning visar för perioden ett negativt resultat om ca 2 000 tkr. Det är 
personalkostnader främst inom grundskolan som har en avvikelse mot budget. Vidare är antal köpta 
barn/elevplatser på förskolan och gymnasiet fler än beräknat. 

Intäkterna har minskat med ca 1,7 mnkr i jämförelse med föregående år. Intäkterna från 
Arbetsförmedlingen och andra kommuner har tillsammans ökat med närmare 1,7 mnkr medan 
intäkter från Skolverket i forma av riktade statsbidrag och Migrationsverket för asylsökande minskat 
med 1,5 respektive 1,6 mnkr.  

I förhållande till perioden jan-april förra året har personalkostnaderna ökat med 3,2 mnkr. 
Lönerevisionen står för ca 1,5 mnkr av ökningen. Politikerarvoden står för en del av ökade 
personalkostnader men även ett högre löneläge för personalen vid nyrekrytering. 

Övriga verksamhetskostnader är inte jämförbara med föregående år på grund av att en internjustering 
har gjorts mellan Barn- och utbildning och Samhällsbyggnad avseende skolmåltider och lokalvård.   

 
Driftredovisning verksamhet 
 

Verksamhet 2018 Utfall 
Helår  

2019 Prognos 
helår  

2019 Budget 
Helår  

2019 
Avvikelse 

Prognos  
Barnomsorg  -65 838 -65 838 0 
Grundskola  -105 996 -103 996 -2 000 
Särskola  -12 064 -12 664 600 
Gymnasie  -46 712 -46 212 -500 
Vuxenutbildning  -5 837 -6 537 700 
Övriga verksamheter  -5 634 -5 634 0 
Summa   -242 081 -240 881 -1 200 

 
Utfall per verksamhet helår 2018 redovisas inte då den interfördelning som gjorts 2019 mellan 
Samhällsbyggnad och Barn- och utbildning gör att en jämförelse mellan åren är omöjlig.  

Barn- och utbildningar visar för perioden ett negativt resultat på ca 2 000 tkr fördelat på följande 
verksamheter: 
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Barnomsorg 
Barnomsorg innefattar verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. 
Samlat har verksamheterna ett minusresultat om ca 405,7 tkr för perioden. Anledningen är fler köpta 
placeringar än beräknat hos annan utförare. Den egna kommunala verksamheten löper på enligt plan. 
Prognosen för helår är +- 0. 

Grundskola 
Verksamheten som består av förskoleklass och grundskola har ett negativt resultat för perioden om ca 
1 700 tkr. I dagsläget har grundskolan svårt att hantera elever med särskilda behov inom ram, då 
speciellt i Svarteborg. Asylboendet i Dingle har stängt ned och därmed får enheten mindre intäkter än 
budgeterat. Även avslag från skolverket på ansökan om bidrag för speciallärare bidrar till 
minusresultatet. Grundskolan har en beräknad årsprognos om - 2 000 tkr. 

Särskola 
Verksamheten som inrymmer grundsärskola, gymnasiesärskola och träningsskola har ett positivt 
resultat för perioden om ca 360 tkr. Under våren har fler elever än beräknat deltagit i så kallad 
integrerad särskola och belastar då grundskolans kostnader. Årsprognosen visar på ett positivt resultat 
för särskolan på 600 tkr. 

Gymnasium 
Gymnasiet har ett minusresultat för perioden på ca 170 tkr. Köp av platser på gymnasiet är fler än 
budgeterat för och är en osäker faktor inför hösten. Detta medför även högre skolskjutskostnader än 
planerat. Fler elever går 4 år och detta medför en negativ årsprognos om -500 tkr för gymnasiet. 

Vuxenutbildning 
Vuxenutbildning sträcker sig över verksamheterna Gymnasievux, Grundvux och Svenska för invandrare 
och visar för perioden ett litet minusresultat om 170 tkr. Verksamheten har fått en hög tilldelning av 
yrkesvuxplatser vilket innebär fler elever men också ökade intäkter. Årsprognos visar därmed på plus 
700 tkr. 

Övrig verksamhet 

Övrig verksamhet innefattar politiskt arbete, ledning och administration samt LSS, dvs fritidshem för 
grundsärelever över 12 år. Det samlade resultatet för perioden är 65 tkr. Verksamheterna flyter på 
enligt plan och årsprognosen är +-0. 

Åtgärder 
En tillförordnad rektor har tillsatts till området Svarteborg finansierat med statsbidrag från Skolverket. 
De båda rektorerna ser nu över organisationen inför hösten med ett nytt pedagogiskt upplägg, inför 
tvålärarsystem samt ser över behovet av elevassistenter. Ett par anställningar kommer inte att 
förlängas efter sommaren. Även Kunsgmarksskolan kommer att se över sin personalorganisation inför 
hösten. 

Hedekas skola är inne i ett förändringsarbete som påbörjades hösten 2017 och behovet av extra stöd 
för elever som inte nått målen har minskat men det finns fortfarande ett stort stödbehov på grund av 
historien. Ytterligare förändringar i personalorganisationen ses över inför hösten. 

Förskolan har under våren arbetat med att se över sjukfrånvaron och därför inrättat en 
vikariepool. Förhoppningen är att denna åtgärd på sikt kommer göra att sjukfrånvaron minskar då 
upplevelsen av stress och hög arbetsbelastning minskar. 
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Investeringsredovisning 
 

Projekt Utfall Jan - 
Apr 2019  

Budget tot 
2019  

Prognos 
Helår 2019  

Inventarier BoU - 303 -1 154 -1 154 
Summa Alla projekt - 303 -1 154 -1 154 

 
Under perioden jan-april har investeringar gjorts för ca 300 tkr inom Barn- och utbildning. Inventarier 
till klassrum inhandlats för elevutökning samt uppgraderat uttjänta klassuppsättningar. Även nya 
hallmöbler har införskaffats till renoverad förskoleavdelning. Under hösten planeras bland annat 
inredning för aktiva klassrum på Kunsgmarksskolan samt skärmväggar till Svarteborg. Enheterna följer 
sin plan med att byta ut trasig klassrumsmöbler. Verksamheten inom Kunskapens Hus planerar 
inhandla en truck som kommer att användas inom såväl vuxenutbildningen som på gymnasiet för 
truckkort och interna transporter. Den tilldelade investeringsramen om 1 154 tkr förväntas förbrukas 
innan årets slut. 

Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 

Titel Bedömning Trend 
1.Inriktningsmål: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen 

  

2.Inriktningsmål: Implementera de 4 övergripande miljömål med 
detaljerade mål i verksamheten antagna av Kommunfullmäktige 2016-06-
08 § 38 

  

3.Inriktningsmål:  Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola 
och framåt. 

  

8.Inriktningsmål: Alla i arbetsför ålder ska bli anställningsbara.   

 
Nämndens verksamhetsmål och mått 
 
1.1 Verksamhetsmål BoU: Alla ska ingå i ett meningsskapande sammanhang som gäller trygghet och 
hälsa på lika villkor  

Bedömning Trend 

  
 
På våra förskolor har en enkätundersökning gjorts under våren där vårdnadshavare fått uppge hur stor 
trygghet de upplever när deras barn är i förskolan. I princip har 100% svarat positivt på att de känner 
att deras barn är trygga i förskolan. 

Skolinspektionens enkät som gjordes senhösten 2018 i årskurs 5, årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet 
visar att tryggheten på skolorna är mycket bra. Årskurs 5 uppger att 91,1% känner sig trygga i skolan. 
87,4% av eleverna i årskurs 9 känner sig trygga och hela 100% av gymnasieleverna känner sig trygga i 
skolan. 

Skolinspektionens enkät visar också att studieron i de tre årskurserna sammanlagt är 71,4%. Värt att 
notera är att på högstadieskolan var det ingen som instämde helt och hållet i att de hade studiero på 
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lektionerna. Endast 54% tyckte att påståendet stämde ganska bra. Av eleverna i årskurs 5 ansåg 82,1% 
att de hade studiero på lektionerna. 10% bättre än i enkäten från 2016. 

På alla enheter arbetas det aktivt med värdegrunden och att motverka diskriminering och kränkande 
behandling. Ett nytt system har införts för anmälan om kränkande behandling för att kunna se mönster 
och uppmärksamma utsatthet. Flera enheter har också startat ett hälsoarbete tillsammans med 
Idrottsförbundet där rörelse och förståelse står i centrum. 

Fortsatt arbete kring elevers frånvaro görs på alla enheter. Enheterna arbetar utifrån kommunens 
ELOF-plan. 

Medarbetarenkäten som gjordes i början på året är inte sammanställd och utvärderad i skrivande 
stund. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 
Alla som går i förskolan till gymnasiet ska 
känna sig trygga % 

93.00% 92.00%   

Alla anställda inom Barn och Utbildning 
ska känna sig trygga (medarbetarenkät 
2019 

 92.00%   

 
2.1  Verksamhetsmål BoU: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via utbildning och 
information, erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se demokrati, delaktighet och 
inflytande som viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling. 

Bedömning Trend 

  
 
Förskolorna har källsortering och strävar efter att ha en giftfri miljö. Sanering av plast är gjord och 
endast miljömärkta möbler köps in. Av skolorna är det endast Processtekniska Gymnasiet som har 
källsortering. Skolan är lokaliserad till Arctic Papers lokaler och de har strikt källsortering på företaget. 
De övriga skolorna inväntar ett källsorteringssystem från kommunen. 

I princip är det bara högstadiet och gymnasiet som använder kemikalier i sin verksamhet. De kemikalier 
som är nödvändiga att arbeta med förvaras i inlåsta skåp. Allt miljöfarligt avfall sorteras och hämtas av 
Rambo. 

I dagsläget har kommunen 2 skolor som är certifierade mot Grön Flagg sedan tidigare. Det är inget som 
skolorna i Munkedal arbetar med så målet är därför inte uppfyllt. Alla förskolor och F-6-skolor 
genomför varje år skräpplockardagar i regi av Håll Sverige Rent. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 
Andel källsortering införd i alla 
kommunala verksamheter (%) 

40.00% 50.00%   

Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. 
(%) 

 100.00% 50.00%   

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

2 4   
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3.1 Verksamhetsmål BoU: Inom förskolan ska alla barn få språkförberedande stimulans  

Bedömning Trend 

  
 
Munkedals skolor har en språkplan som följs och revideras varje år. Syftet med språkplanen är att ge 
alla barn och elever i kommunen en likvärdig chans att utveckla sitt språk och sin kommunikation. 

Två förskollärare har gått en högskoleutbildning i språk-, läs- och skrivutveckling. Deras uppgift blir att 
kartlägga och ge en tydlig bild av arbetet med språk i kommunen. I juni ska personal från förskolor och 
förskoleklasser utvärdera tester som är gjorda i förskoleklass. Dock kan det redan nu ses att resultaten 
på testerna inte är så höga som förväntat. 

 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 
Andel barn som uppnår minst fyra i 
språktest i förskoleklass. (%). 

 97.00%   

3.2  Verksamhetsmål BoU: Vuxenutbildningen ska erbjuda kommuninvånarna utbildningar som matchar 
det lokala näringslivet och arbetsmarknadsbehovet 

Bedömning Trend 

  
 
De senaste åren har Vuxenutbildningen i Munkedal i samarbete med Lysekils och Sotenäs kommuner 
startat ett stort antal olika yrkesvuxutbildningar. Detta har bland annat möjliggjorts tack vare generösa 
statliga medel, kompetenta yrkeslärare och ändamålsenliga lokaler. Innan ny utbildning startas 
undersöks det lokala näringslivets behov av arbetskraft. Till hösten startar i nära samarbete med den 
lokala byggbranschen tre nya utbildningar inom byggsektorn. 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 
Antal erbjudna fler platser på 
Vuxenutbildningens program (större än) 

5  100   

8.1 Verksamhetsmål BoU:   Alla elever ska efter gymnasiet vara anställningsbara. 
Bedömning Trend 

  
 
Personalen på förskolorna arbetar aktivt med att erbjuda varje enskilt barn det stöd de behöver. Ett 
bra samarbete har byggts upp mellan förskolorna, specialpedagog och logoped från den centrala 
barnhälsan. 

På grundskolorna arbetas aktivt med värdegrunden och samarbete med socialtjänsten sker 
kontinuerligt. Detta samarbete kan dock bli ännu bättre. Arbetet med de nyanlända eleverna fortsätter 
också oavbrutet. Vi följer de åtgärdsplaner som framtagits tillsammans med Skolverket och 
studiehandledare finns tillgängliga där så behövs. 

På högstadiet finns en oro för att det är många som inte kommer att vara behöriga till gymnasiet i höst. 
Trots stora insatser såsom anpassade scheman och individuella anpassningar så kommer målet inte 
att uppnås. 
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De gymnasieskolor som Munkedal har i egen regi är Processtekniska Gymnasiet och IM- programmet. 
Efter avslutat gymnasieprogram på Process är i stort sätt 100% anställningsbara. På IM- programmet 
är det en stor del nyanlända som kan behöva ytterligare utbildningstid. 

Alla IM-elever är inskrivna under kommunens aktivitetsansvar. Om vi bortser från denna grupp är det 
endast ett fåtal elever som är inskrivna. Dua-arbetet har fortsatt att utvecklas. Representanter från AF, 
socialtjänst, AME och Kunskapens hus träffas regelbundet för att kartlägga och erbjuda relevanta 
åtgärder för nämnd ungdomsgrupp. 

 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 
Minska antalet ungdomar som är 
inskrivna inom kommunens 
aktivitetsansvar 

23 77   

Alla elever ska ha minst godkänt i alla 
ämnen i årskurs 6 (%) 

70.00% 70.00%   

Alla elever ska ha minst godkänt i alla 
ämnen i årskurs 9 

46.60% 67.00%   

Alla elever ska ha gymnasieexamen efter 
fyra år 

69.60% 77.00%   

Framtid 
Potentialen för Hedekas skola är fortsatt god under förutsättningar att personalförsörjning fungerar 
och arbete med pedagogisk utveckling fortgår. 

På Bruksskolan görs försök att inför hösten rekrytera grundskollärare med inriktning fritidshem. 
Ytterligare två pedagoger i grundskolan kommer att rekryteras. 

Kunsgmarksskolan kommer att fortsätta skolutvecklingsprojektet och målet är att all personal ska vara 
delaktig. Arbetet kommer fokusera på mer rörelse i vardagen. Skolan kommer delas i tre arbetslag i 
höst och mer tid kommer att ges till arbetslagsarbetet för att skapa en mer jämlik arbetssituation 
oavsett vilket ämne/klass man undervisar i. Syftet är att lyfta frågan från individnivå till grupp och 
organisationsnivå. 

Hällevadsholms skola står inför en ombyggnation 2020. Detta kommer att kräva en hel del av 
personalen angående organisation och logistik. Verksamheten fritidshem kräver behörig 
fritidspedagog from 1 juli 2019. En behörig förskollärare kommer anställas i f-klass inför hösten. 

Kunskapens Hus vill etablera ett djupare samarbete mellan utbildningsanordnare och det lokala 
näringslivet. Ett exempel på detta är utbildning inom byggsektorn med plattsättare, golvläggare och 
snickare. Tanken är att även utbilda och examinera yrkesbevis inom truck, hjullastare och grävmaskin. 

1 juli 2019 träder den reviderade läroplanen för förskolan i kraft. Arbete kring att implementera 
läroplanen kommer att genomsyra arbetet på fortbildningsdagar, apt, lärgrupper och 
avdelningsplaneringar. Det kommer behövas lägga mycket tid på att reflektera kring våra roller, 
förhållningssätt och metoder på förskolan. 

Under våren har lärgrupperna handlat om hur ett gemensamt tema på förskolan skulle kunna arbetas 
fram och vilka för- och nackdelar som finns med ett gemensamt arbetsområde. Detta arbete fortsätter 
under våren och behöver följas upp under hösten. 
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Under hösten kommer ett närvarohanteringssystem, ”Planering förskola och fritids” att införas på alla 
förskole- och fritids enheter i kommunen. Under maj kommer personal gå utbildning för att i augusti 
koppla på närvarohantering. Under året kommer även byte av verksamhetssystem att ske. 

Det finns en oro kring tillgången på platser inom förskolan i Hällevadsholm våren 2020. Det tittas på 
olika lösningar för att lösa problemet. 

Hedekas förskola är en lugn och trygg förskola där det blir täta relationer mellan personal, barn och 
föräldrar. Utmaningen är personalförsörjning utifrån geografiskt läge. 

Övrig uppföljning 
Attraktiv arbetsgivare 
Sjukfrånvaro 

 Sjukfrv %, April 2019 Sjukfrv %, April 2018 
Alla anställningsformer 6,21 7,91 

 
Siffror för sjukfrånvaro för Barn- och utbildning som presenteras i tabellen ovan innefattar även Kultur- 
och fritid vilket gör det missvisande att kommentera som helhet. Därför görs en analys nedan per 
verksamhetsform där frånvaron sticker ut. 

Förskolorna har historiskt sett mer sjukfrånvaro än någon annan verksamhet inom Barn- och 
utbildning. Personalen är i större utsträckning korttidssjukskrivna på grund av en arbetsmiljö med stor 
smittorisk. Verksamheten har dock minskat sin sjukfrånvaro från 10,17 % till 8,67 % i jämförelse med 
samma period föregående år. På vissa enheter har en vikariepool inrättats för att minska sjukfrånvaro 
och en utvärdering av insatsen kommer att göras innan sommaren. 

Fritidshemmen har minskat sin sjukfrånvaro från 11,01 % till 4,53 % jämfört med jan-april föregående 
år. Antal långtidssjukskrivna har minskat vilket påverkar statistiken markant. 

Grundskolan har minskat sin sjukfrånvaro något från 7,98 till 5,99 jämfört med samma period 
föregående år. Den största förändringen har skett på Hedekas skola samt Svarteborg. De insatser som 
gjorts på enheterna har skapat en önskvärd stabilitet bland personalen samtidigt som arbetet 
fortsätter för god trivsel och minskad arbetsbelastning. 

I jämförelse med samma period föregående år har gymnasiets sjukfrånvaro ökat från 5,33 till 9,44 %. 
Där anledningen är högre korttidsjukfrånvaro på grund av årets influensa. Enheten har även haft en 
långtidssjukskriven som är på väg tillbaka och ska börja arbetsträna under annan verksamhet. 

 
Antal anställda 

Alla anställningsformer Antal, April 
2019 

Antal, April 
2018 

Tillsvidare, antal anställningar 318 303 
Tidsbegränsade, antal anställningar 245 200 
Totalt antal anställningar 563 503 
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Inom Barn- och utbildning har antalet tillsvidareanställda ökat med 15 personal i jämförelse med 
föregående år. Sett till antal årsarbetare är ökningen 4,1 personal. Kunskapens Hus står för merparten 
av ökningen med 3 fler årsarbetare där fler utbildningar och fler elever har lett till utökad 
personalstyrka på vuxenutbildningen. 

 
Sysselsättning 

 Tillsvidare antal, 
April 2019 

Tillsvidare 
antal, April 
2018 

Alla anställningar, tillsvidare 318 303 
0-74 % 17 20 
75-99 % 31 31 
100 % 271 252 

 
Att göra en samlad analys om tjänstgöringsgraden inom Barn- och utbildning är svårt. Några 
chefer upplever att de har medarbetare som är småbarnsföräldrar och därför väljer att arbeta 80 %. 
Andra väljer att gå ner i tjänstgöringsgrad som en nedtrappning inför pension. När behörig personal 
slutar ersätts de inte alltid av behöriga vilket gör att de inte kan tillsvidareanställas. 

 
Kompetensutveckling 
Samtlig personal inom förskolan genomför utbildning i användandet av Förskoleforum som är ett 
kompetens- och utvecklingsforum. Ett uppstartsarbete kring den reviderade läroplanen påbörjas och 
fokus ligger på det systematiska kvalitetsarbetet. I mars föreläste Erika Kyrk-Seger och lyfte ämnen 
som demokratiuppdraget, förhållningssätt och undervisning i relation till digitalisering i förskolan. All 
personal såg Skolverkets film "Reviderad läroplan för förskolan" och arbetar därefter kring 
undervisningsbegreppet i den reviderade läroplanen. 

Representanter från samtliga avdelningar/förskolor fortbildas genom IKT nätverk, Språkombud i 
samarbete med Elevhälsan och pedagogiskt nätverk. 

Fritids har startat Skolverkets utbildning "Fritids uppdrag". 

Förstelärarna i kommunen har genomfört en utbildning för att förstärka det systematiska 
utvecklingsarbetet. En speciallärare har gått utbildning i kartläggning och utredning. 

Hedekas skola har påbörjat kollegial utveckling med hjälp av kollega handledning i syfte att på sikt 
förändra sitt sätt att arbeta mot ökad måluppfyllelse. 

På Kunsgmarksskolan har riktade insatser gjorts med hjälp av Anna Karlefjärd för lärarna som 
undervisar i SO och NO. Tanken är att fortsätta det arbetet. 

I Svarteborg har Resursteamet utfört utbildning/handledning till lärare och elevassistenter inom NPF- 
området samt Tecken som alternativ kommunikation. 

På Kunskapens Hus går all pedagogisk personal Skolverkets webbaserade utbildning i betyg och 
bedömning och förväntas vara klara nu till sommaren. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 
APT genomförs var fjärde vecka på varje enhet där arbetsmiljö, ekonomi, och organisationsfrågor finns 
med på agendan. Även värdegrund är en stående punkt där arbete och samtal kring denna förs 
fortlöpande. Detta påverkar verksamheten i positiv bemärkelse. Alla har möjlighet att lägga till frågor. 

OSA-enkät har genomförts med skiftande svarsfrekvens. Merparten av cheferna har tagit del av 
materialet men ännu inte analyserat det. Tanken är att analys och redovisning sker tillsammans med 
personal på APT under våren. 

Systematisk arbetsmiljökontroll görs kontinuerligt på enheterna tillsammans med skyddsombud och 
vaktmästare. På Kunsgmarksskolan är även representanter från elevrådet inbjudna. Några av 
enheterna inryms i gamla lokaler som får anmärkning när hälsotillsyn görs. De slitna lokalerna gör det 
svårt för lokalvårdare att hålla rent. Checklista för förskola från arbetsmiljöverket ligger till grund för 
skyddsronden och risker eller brister som lyfts dokumenteras, åtgärdas och följs upp. Även brandtillsyn 
görs fortlöpande varje år på enheterna. 

Verksamheterna vid Kunskapens Hus följs upp kontinuerligt. Årligen i juni månad genomförs 
utvärdering av resultat och trygghet och studiero mm. Resultatet av utvärderingen analyseras i augusti 
och åtgärder för förbättring tas fram för att förbättra undervisningen. Dokumentation från dag i juni 
liksom i augusti delges rektor som använder sig av detta i sin kvalitetsdokumentation av det 
systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt i dialog med arbetslagsledarna. 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett 
givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella 
ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt 
prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete 
måste ske i aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen 
som med det omgivande samhället. 
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 VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Anna Josefsson 
Ekonom 
Ekonomiavdelningen 

Barn- och utbildningsnämnden budget 2020 plan 
2021-2022 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 
2020 plan 2021–2022 med konsekvensbeskrivningar. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
investeringsplan budget 2020 och planperioden 2021–2022. 

Sammanfattning 
Ram drift 
Barn- och utbildningsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har 
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer bli kompenserad för löneökningar och för 
genomförda investeringar inom godkänd ram.  
 
Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella verksamhetsförändringar 
samt förändring av indexuppräkning.  
 
I handlingen för finns beskrivning av verksamhetsförändringar samt också en risk- 
och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram.  
 
Nämndens preliminära ram för 2020 innebär en ökning av ram med 2 711 tkr som 
avser resursfördelning.  

Verksamhetsmål och mått 
Budgethandlingen kompletteras med nämndens verksamhetsmål samt mätbara mått 
för budgetåret 2020 i september månad. Processen är senarelagd då 
kommunfullmäktige 2019-03-25 §26 beslutade följande inriktningsmål för Munkedals 
kommun för planperioden 2020-2023. 

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

Ekonomi 
Se ovan 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information enligt MBL § 19 2019-05-xx samt MBL § 11 2019-05-xx 
  
 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschef 

 Håkan Sundberg 
Liselott Sörensen-Ringi Kommundirektör 
Förvaltningschef  
Barn- och utbildningsnämnden   
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Bilagor:  
Inkommen skrivelse från fackliga organisationen och protokoll 
 

 
Förslag till beslut av nämnd 22/5 -2019 § Dnr BOUN 2019-128 
 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2020 plan 2021-2022 
med konsekvensbeskrivningar. 

 
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för budget 2020 

och planperioden 2021-2022. 
 

Förslag till beslut av nämnd 17/9 -2019 § Dnr BOUN 2019-128 
 

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått för 
2020. 
 

Förslag till beslut av nämnd 17/12 -2019 § Dnr BOUN 2019-128 
 

4. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av verksamhetsplaner och detaljbudget för 
2020 
 

  



 

Nämndsordförande: Karin Blomstrand (L)  
Förvaltningschef:Liselott Sörensen-Ringi 
  

 
Bild från verksamhet 

 

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

Ansvarsområde 
 

En kortfattat beskrivning av nämndens ansvarsområde. 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för: Förvaltningen ska stödja nämnden i dess uppdrag att erbjuda 
verksamhet inom området. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. 

Ekonomi 

Ramförändring 
 

Tkr 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan  

2021 
Plan 

2022 
     

Nämnd, totalt driftsram 240 881 243 592   
Ramförändring mellan åren 15 224 2 711   
Varav löner/kapitalkostnad 2 505    
Effektiviseringskrav 942 1 611   
Utökning av ram 821    
Resursfördelning   4 264 2 711   
Varav flytt av verksamhet 8 797    

*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 235 mnkr i budgetram år 2020. 

Resultaträkning 
 
Tkr 

Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
 2020 

Plan 
 2021 

Plan 
 2022 

Intäkter -66 120 - 54 452 - 54 452 - 54 452 - 54 452 
Personalkostnader 193 508 192 523 192 523 192 523 192 523 
Övriga kostnader 87 923 105 521 105 521 105 521 105 521 

Nettokostnad/ram 215 311 243 592 243 592 243 592 243 592 
 
 
 
  



 

 
   

Verksamhetsförändringar 2020 
Här anges de verksamhetsförändringar som kommer att ske inom nämndens verksamhet under 2020. Om 
nämnden ökar jämfört med nuvarande verksamhet ska redovisning göras punktvis och varje del 
kostnadsberäknas var för sig. Konsekvensbeskrivningar ska göras av större verksamhetsförändringar som är 
av betydelse. 
 
Nr Tillkommande förändringar 2020  

1 Pris/Indexuppräkning; fsk 133 tkr, gr 310 tkr, grsär 97,9 tkr gymn 1 078 tkr, vux 41,6 tkr 1 661 
2 Utökning av planeringstid förskola, 2 h/avd/vecka 360 
3 Hemtagning av placerade barn, beräknat på Välfärds besparingsmål; 1 barn. 1 tjänst 600 
4 Projekt Hedekas. Beslut finns t o m 2019 850 

5 Obligatorisk Lovskola fyra veckor åk 6-9. Det riktade bidraget försvinner och går in i 
kommunalek. utjämning 34 kr/inv. (86 kr/invånare 2021) 360 

6 Bidraget Fritidshemssatsningen försvinner 860 
7 Simskola i f-klass. Bidraget har försvunnit 290 
8 Fler antal barn/elever. BoU kompenseras ur resursfördelning 2 711 
9 Arbetskläder till fritidspersonal 80 

 Summa  7 772 
 
 
Nr Förslag till anpassningar till prel.ram  och omprioriteringar 2020 

10 Anpassning för pris/indexuppräkning; fsk 133 tkr, gr 310 tkr, grsär 97,9 tkr gymn 1 078 
tkr, vux 41,6 tkr -1 661 

11 Anpassning för utökad planeringstid förskola -360 

12 Anpassning för hemtagning av placerade barn, beräknat på Välfärds besparingsmål; 1 barn. 
1 tjänst -600 

13 Anpassning Projekt Hedekas -850 

14 Anpassning för obligatorisk Lovskola fyra veckor åk 6-9. Ny i kommunalek. utjämning 34 
kr/inv. (86 kr/invånare 2021) -360 

15 Anpassning för att bidraget Fritidshemssatsningen försvinner -860 
16 Anpassning för simskola i f-klass -290 
17 Anpassning för inköp av arbetskläder till fritidspersonal -80 
  Summa  -5 061 

     
       Nettosumma  2 711 

 

Konsekvensbeskrivning av finansieringåtgärder  
 
Om nämndens tilldelade ram är i obalans, måste åtgärder vidtagas för att anpassa verksamheten till 
budgetramen. Dessa åtgärder skall redovisas punktvis/tabell och varje del kostnadsberäknas var för sig. 
Redovisning ska endast göras av förändringar av väsentlig betydelse. Effekten för året och planåren. Hel 
eller delårseffekt. Konsekvensbeskrivning av neddragning/omprioriteringen ska göras. 
 
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till finansiering för att uppnå 
budgetbalans utifrån den förslag till ram nämnden tilldelats. Till varje förslag framgår 
konsekvensbeskrivning. 
 
10. Anpassning till indexuppräkning 2020 (- 1661 tkr) 
Anpassningen fördelas enligt följande: fsk 133 tkr, gr 310 tkr, grsär 97,9 tkr, gymn 1 078 tkr, vux 41,6 tkr. 
Att inte få kompensation för prisuppräkning slår hårdast mot budgeten för gymnasiet där antal köpta platser 
styr. Besparing kan endast genomföras i den egna kommunala gymnasieverksamheten som redan idag har 
begränsad budget. 1 078 tkr motsvarar 1,5 tjänst en neddragning från 19 personal till 17,5. 
 
För övriga verksamheter gäller lägre anslag till kompetensutveckling för personalen med motsvarande 
summa. Satsningar på kostnadsfria koncept t.ex. Skolverkets webbaserade utbildningar. Aktivt söka efter 
och ansöka om bidrag från andra instanser för fortbildningsinsatser. Prioritera kompetenshöjande satsningar 
där det Systematiska kvalitetsarbetet (SKA) påvisar kompetensbrist.  
 
  



 

 
   

Riskbedömning för brukare 
Risken är att färre elever på IM-programmet inte klarar behörighet till nationellt program. I övrigt marginell 
risk för eleverna förutsatt att rätt prioriteringar görs.  
  
Riskbedömning för personalen 
En situation av övertalighet på IM-programmet. Upplevelsen av att det inte satsas på medarbetarna kan 
medverka till att kommunen uppfattas som mindre attraktiv arbetsgivare som in sin tur kan leda till 
svårigheter att nyrekrytera.  
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Organisationen får se över pensionavgångar och möjlighet till vakanta tjänster på andra enheter. Rätt 
prioriteringar, dialog om läget samt använda den interna kompetensen i högre utsträckning.  
 
 
11. Anpassning för utökning av planeringstid förskola 1 h/avd/vecka (360 tkr) 
Insatsen syftar till kvalitetshöjande åtgärder och för att förstärka förutsättningarna att implementera den 
reviderade läroplanen. Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns 
utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskollärare ska leda 
de målstyrda processerna och undervisningen. 
 
Omlokalisering av medel mellan verksamheter. Detta är en kompromiss utifrån tidigare förslag 2 
h/avd/vecka (720 tkr)  
 
Riskbedömning för brukare 
Om förskollärrna i Munkedals kommun inte får de förutsättningar som behövs kan kvaliten i barnens lärmiljö 
riskeras.  
 
Riskbedömning för personalen 
Då kommunen saknar de antal förkollärare som är önskvärt för en stabil kvalitativ verksamhet behöver de 
som ändå är anställda få de förutsättningar som behövs för att göra ett gott jobb. Insatsen syftar till 
kvalitetshöjande åtgärder och för att förstärka förutsättningarna att implementera den reviderade 
läroplanen. Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling 
och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskollärare ska leda de 
målstyrda processerna och undervisningen.  
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Åtgärden i sig är en insats för att minimera risken att huvudmannen tillser rätt förutsättning för 
implementering av den nya reviderade läromplanen.  
 
 
12. Anpassning för hemtagning av placerade barn, beräknat på Välfärds besparingsmål, 1 barn. 1 
tjänst  (600 tkr) 
 
Den besparingen inom Välfärdsnämnden bör diskuteras ur ett kommunperspektiv. Vi ska tillsammans arbeta 
för goda lösningar ur barnens perspektiv och samtidigt ta höjd för de mest effektiva.   
  
Riskbedömning för brukare 
Bedömningen bör göras av välfärdsförvaltningen.  
 
Riskbedömning för personalen 
Ingen direkt risk men viktigt att det organiseras på bästa sätt med lämplig kompetens.  
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Viktigt att det organiseras på bästa sätt med lämplig kompetens.  
 
 
13. Anpassning för Projekt Hedekas (-850 tkr) 
Om nämnden beslutar att projekt Hedekas ska fortsätta är förvaltningens förslag att omfördela medel som 
avser resurs till grundskolorna.  
 
Riskbedömning för brukare 
Resursmedlen fördelas till respektive skola utefter elevantal. Elever med särskilda behov blir drabbade när 
medel inte finns för att tillgodose deras behov av exempelvis elevassistent eller 1-1 undervisning.  
 
Riskbedömning för personalen 
Summan motsvara 2,0 tjänst elevassistent eller 1,3 lärare som då är övertaliga. En neddragning av personal 
påverkar arbetsbelastningen för befintlig personal.  
 
  



 

 
   

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
 
 
14. Lovskola fyra veckor åk 6-9. Ny i kommunalek. utjämning 34 kr/inv (360 tkr) 
Det tidigare riktade statsbidraget för att anordna Lovskola inom grundskola försvinner och går in som en 
post under kommunalekonomisk utjämning med 34 kr per invånare motsvarande 360 tkr 2020. 2021 är 
summan 86 kr per invånare, 903 tkr. Aktiviteten Lovskola behövs som ett komplement till den ordinarie 
undervisningen och utöver den obligatoriska Lovskola samt läxhjälp som erbjuds. Om Nämnden inte får del 
av de till Barn- och utbildning destinerade medlen är förvatlningens förslag att inte genomföra Lovskola 
utöver den obligatoriska. 
 
Riskbedömning för brukare 
Ingen andra chans erbjuds till de elever som har svårt att nå målen. 
 
Riskbedömning för personalen 
Ingen större risk för personalen 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
 
 
15. Anpassning för att bidraget Fritidshemssatsningen försvinner (-860 tkr) 
Det riktade statsbidraget Fritidshemssatsningen försvinner from januari 2020. Bidraget finansierar idag 2,0 
tjänst fördelat på kommunens fritidshem. Förvaltningens förslag är att inte tillsätta den planerade tjänsten 
Utvecklingschef. 
 
Riskbedömning för brukare 
Ingen risk för brukare 
 
Riskbedömning för personalen 
Personalen för Centrala elevhälsan kommer decentraliseras ut på enheterna.  
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
 
 
16. Anpassning för simskola i f-klass (-290 tkr) 
Efter en motion har Kommunfullmäktige beslutat att simskola ska genomföras i förskoleklass. När beslutet 
togs fanns ett riktat statsbidrag från Socialstyrelsen att söka vilket gjordes 2018. From 2019 är bidraget 
borttaget. Förvaltningens förslag är att inte organisera simskola i förskoleklass. Ett beslut krävs dock från 
Kommunfullmäktige. 
  
Riskbedömning för brukare 
När skolan har organiserat simskola för denna åldersgrupp har det upplevts positivt. Risken är att de elever 
som inte åker till badplatser eller badhus med sina föräldrar inte får adekvat vattenvana.  
 
Riskbedömning för personalen 
Ingen större risk för personalen 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
 
 
 
17. Anpassning för kläder till fritidshemspersonal (-80 tkr) 
Från 2018 erbjuds personalen på förskolorna i kommunen arbetskläder för utomhusbruk som ett led i att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Detta har upplevts som positivt och nu förordar förvaltningen att detsamma 
ska erbjudas personal inom fritidshemmen. Förvaltningen föreslår att anpassningen finansieras inom den 
tilldelade resursfördelningen.  
 
Riskbedömning för brukare 
Ingen risk för brukare 
 
Riskbedömning för personalen 
 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
 
  



 

 
   

Investeringsbudget  
Nedan presenteras investeringsbudget 2020, samt plan 2021-2022 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. 
 

Tkr 
Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

     

Barn- och utbildningsnämnden      
Kunskapens Hus 100 750 100 100 
Inventarier BoU 900 900 900 900 
Inventarier Centrumskolan ombyggnation  1 500   
Inventarier Hällevadsholm ombyggnation  1 500   
Inventarier Hedekasskola ombyggnation  1 500   
Inventarier ”Kungsmarksskolan” åk 4-6 
nybyggnation    

3 000 

Inventarier förskola Brudås/Kungsmarken 
nybyggnation    

2 000 

     
Summa investering 1 000 6 150 1 000 6 000 
 
Beskrivning av investeringar per projekt 
 
• Kunskapens Hus (750 tkr): 
Arbetsmaskiner och redskap till nystartad vuxenutbildning. 
 
• Inventarier till BOU (900 tkr):  
Avser reinvestering av inventarier till verksamheterna. 
  
• Inventarier Centrumskolans ombyggnation (1 500 tkr):  
 
• Inventarier Hällevadsholms ombyggnation ( 1 500 tkr):  
 
• Inventarier Hedekasskolan ombyggnation ( 1 500 tkr):  
 
• Inventarier ”Kungsmarksskolan” åk 4-6 ( 3 000 tkr):  

 
• Inventarier förskola Brudås nybyggnation ( 2 000 tkr):  
 
 
 

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. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat fyra inriktningsmål för perioden 2020-2023 den 2019-03-25 §26  
 
Målen har sin grund i visionen: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade 
invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! 
 
• Alla ska vara anställningsbara  
• Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  
• Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov  
• Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 
 
 
 



 

 
   

 
Respektive nämnd bryter sedan ned/ konkretiseringar dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för 
budgetåret. Målet ska vara uppföljningsbara och mätbara och beslutas normalt i maj i samband med 
budgetskrivelsen till nämnden.  Undantaget är budget 2020 då nya inriktningsmål tas fram och tidsplanen för 
detta år förskjuts något. Därmed tas nämndens verksamhetsmål och mått i september. 
 
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 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 måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål. Verksamhetsplanen återrapporteras till 
nämnden senast i december. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen tar på sig för att 
uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter. 
 
 
 

Nyckeltal 
 
Befolkningsprognos inom verksamhetsområde 
Målgrupp Grupp 

år 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Prognos 
2019 

Prognos 
2020 

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Födda 0  124 114 116 119 121 123 
Förskola 1-5 618 602 611 611 620 626 
Förskoleklass 6 124 149 119 128 124 125 
Skolbarnomsorg 6-9 473 502 500 517 521 499 
Skolbarnomsorg 10-12 353 375 375 370 364 387 
Grundskola 7-15 1 035 1 081 1 122 1 134 1 149 1 149 
Gymnasium 16-18  370 344 344 354 370 380 
Prognos befolkning  3097 3167 3187 3234 3269 3289 
SCB prognos april 2019     

 



PROCESSPLAN 
 

 
 
INRIKTNINGSMÅL 
 
1. Alla ska vara anställningsbara  
2. Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen  
3. Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov 
4. Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 
 
Resurser  Aktiviteter  Resultat  Effekter  

 
Effekter = Inriktningsmål 
Resultat= Verksamhetsmål 
 
Brainstorming  
Var och en skriver tyst för sig själv ner ett antal önskvärda resultat 
utifrån varje inriktningsmål. Ett resultat per lapp.  
Mål 1= gröna lappar 
Mål 2 = gula lappar 
Mål 3 = rosa lappar 
Mål 4 = blå lappar 
 
Sortering och klustring  
Låt var och en sätta upp sina lappar på tavlan och kort förklara vad 
som menas med texten på lappen. I detta skede ska ni inte 
argumentera utan bara förklara. När alla lappar är uppe vidtar 
klustring. Det vill säga att ni försöker se vilka lappar som hänger 
ihop eller kanske är uttryck för samma sak fast med olika ord. 
 
Prioritering  
Det är viktigt att inte ha för många resultatmål. För att ha en 
realistisk möjlighet att följa upp så bör ni prioritera max två mål 
som ni fortsätter att arbeta med. Ett sätt att prioritera bland alla 
förslagen på tavlan är att använda ett prioriteringsdiagram. 
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