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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 
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1.0 Sammanfattning 
Under läsåret har alla lärare i årskurs 4-6 samt 12 stycken lärare från högstadiet 
deltagit i Läslyftet. Arbetslagens diskussioner vad gäller metoder och bedömning har 
blivit bättre och djupare. Skolorna har också genom Lågstadiesatsningen har också 
lärartätheten förstärkts i arbetet i svenska och matematik. Detta har bidragit till att 
fler barn läser böcker och utvecklas i skrivande och läsning. 

Det kollegiala lärandet har varit mycket uppskattat av pedagogerna. I förskolorna har 
man haft lärgrupper och nätverksträffar, i grundskolan och gymnasiet har man arbetat 
i arbetslag, nätverksgrupper och utvecklingsgrupper. Gemensam tid har avsatts på 
alla skolenheter för att alla ska kunna delta aktivt i det kollegiala lärandet. 

Stort fokus har under året lagts på de nyanländas lärande då det har kommit många 
nya elever till våra skolor. Av de 1160 elever som gick på grundskolan hade 213 ett 
annat modersmål än svenska. Modersmålsundervisning har erbjudits i arabiska, ryska, 
romani och serbokroatiska. Dock har vi inte kunnat erbjuda modersmålsundervisning 
på dari då det är mycket svårt att rekrytera personal. Arbetet med de nyanlända har 
fungerat bra då många studiehandledare anställts. 

Planer för överlämnande mellan stadier har reviderats. Rutinerna har fungerat mindre 
bra på ett par enheter, men det beror på byte av både rektor och specialpedagog. 
Andra planer såsom Språkplan, Matematikplan och Teknikplan har implementerats och 
reviderats under året. 

Förskolorna i Munkedal har under året gått från 19 barn till 18 barn per avdelning. 
Åtgärden har förbättrat arbetsmiljön för både barn och pedagoger på de större 
enheterna. Ytterligare minskning av barnantalet behövs för att uppnå en riktigt bra 
situation såsom Skolverkets riktlinjer anger. 

Den så kallade ELOF-planen, som främjar elevers garanterade rätt till utbildning, 
implementerades i samband med skolstarten. Till vår hjälp har vi ett digitalt 
frånvarosystem som följs upp två gånger per år. Upplevelsen är att de elever som 
skolan ringt till snabbare kommer tillbaka till skolan och att det ska leda till högre 
skolnärvaro och också högre måluppfyllelse. 

Den centrala elevhälsans resursteam har förstärkts under året och ska vara en resurs 
för alla elever inom förskole- och skolverksamheten i Munkedals kommun. 
Resursteamet bygger på att kompetenser finns som kompletterar varandra. Under 
året har bland annat det förebyggande elevhälsoarbetet prioriterats. 

Det grundläggande målet är att fler elever går ut grundskolan med godkända betyg. 
För öka måluppfyllelsen så att fler uppnår målet är det mycket viktigt att vi fokuserar 
ännu mer på trygghet och studiero, att vi fortsätter med vår närvaro-plan ELOF, att de 
nyanländas lärande blir bättre och att digitaliseringen implementeras på ett bra sätt i 
skolan.  
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2.0 Arbetsgång 
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.     

 

Allt kvalitetsarbete ska utgå från” kvalitetshjulet”: 

 

 

 

 

                                                       1.  Var är vi? 

 

 

           5. Åtgärder för utveckling  

                                                                                    

                                                                                                              

 

                                                                           2. Vart ska vi? Mål 

 

           4. Hur blev det? Analys                        

                                                               

                                                                    

                                                  3. Hur gör vi? 
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3.0 Organisation 
Sektorn innefattar kommunens förskolor och skolor. Förskolor Syd består av 
Önnebacka med 7 avdelningar. Förskolor Centrum består av fem förskolor, 
sammanlagt 10 avdelningar varav 3 är en-avdelningar. Förskolor Norr består av tre 
förskolor, Dingle, Hedekas samt Hällevadsholms förskolor, sammanlagt 12 avdelningar 
varav en i modul i anslutning till Dingle förskola.  
 
Centrala elevhälsan består av följande verksamheter; Resursteamet, Familjecentralen, 
Modersmålsundervisning och två olika träningsskolegrupper. Sektorn har fem 
grundskolor årskurs F-6 med tillhörande fritidshem, en högstadieskola med årskurs 7-
9, Processtekniska Gymnasiet som även utbildar inom vuxenutbildningen, IM-
programmen samt vuxenutbildning med både yrkesutbildning och studier för 
gymnasiebehörighet samt SFI. Till sektorn hör även Musikskolan samt Kultur och 
fritid. 

4.0 Resultatuppföljning utvecklingsområden   
 
4.1 Läslyft 
Alla lärare i årskurs 4-6 deltog under året i Läslyftet vilket syftade till att öka 
läsförståelsen och förståelsen för skriftspråket i alla dess former. 12 lärare på 
högstadiet har också deltagit i Läslyftet. 

 
Analys 
Satsningen har gett avtryck på undervisningen på så sätt att lärare mer medvetet än 
tidigare pratar om olika sorters texter med eleverna och uppmärksammar det skrivna 
ordet och språkets betydelse i alla ämnen på ett nytt sätt.  

Arbetslagens diskussioner vad gäller metoder och bedömningar har blivit bättre och 
djupare vilket gynnar både det kollegiala lärandet och elevernas kunskapsutveckling. 
Pedagogerna har också fått en bekräftelse på att de planerat och tänkt kring sin 
undervisning så som nuvarande forskning visar på. 

 
Åtgärder för förbättring 
Viktigt att det blir en likvärdighet i arbetssätt på enheterna för att höja 
måluppfyllelsen för alla elever. Att fortsätta träning av läsförståelsen och att 
läsa/lyssna på instruktioner för de yngre åldrarna är av stor betydelse. De lärare på 
högstadiet som deltagit i läslyftet har prövat olika metoder som visat sig 
framgångsrika. Dessa metoder kommer framåt att implementeras i ordinarie 
undervisning även i andra ämnen. Man kommer också att arbeta mer med den 
formativa bedömningen.  

 
4.2 Lågstadiesatsning 
Skolorna har förtätats med 3,5 tjänst inom förskoleklass till årskurs 3 för att förstärka 
arbetet i framförallt svenska och matematik. Skolorna har valt att satsa dessa tjänster 
på att inventera de elever som via test ligger lågt i svenska och matematik samt ge 
stöd individuellt eller i liten grupp under en begränsad tid.  
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Analys 
Man kan se att fler barn läser böcker och utvecklas i skrivande och läsning. Tjänsterna 
har bidragit till att fler elever når kunskapskravet i årskurs 1 för läsning. Även i ämnet 
matematik har satsningarna gett resultat. Det märks också att oroliga elever har hittat 
lugn och ro.  
 

Åtgärder för förbättring 
Kommande år kommer vi fortsättningsvis att satsa resurser på denna grupp med 
samma upplägg som tidigare år. Längre tid behövs för att med säkerhet kunna 
analysera resultatet. Därför fortsätter satsningen 

 

4.3 Kollegialt lärande 
Förskolor 
Förskolecheferna arbetar tillsammans för att uppnå en likvärdighet inom 
förskoleverksamheten. Förskolorna i kommunen har regelbundna 
nätverksträffar/lärgrupper, där pedagogerna delar med sig av pedagogiska arbetssätt, 
forskning och teorier. Ämnen för nätverksträffarna har under perioden varit 
matematiklyftet, pedagogiska utvecklingsfrågor och Ipad/Unikum. Det har varit ett 
erfarenhetsutbyte kring ”appar” och arbetssätt med Ipad. På Unikum-träffarna har 
arbetet handlat om det systematiska kvalitetsarbetet och att påvisa barnens 
lärprocesser. 

Grundskolor 
Kollegialt lärande sker på flera olika plan. På skolenheten sker lärande i arbetslag där 
aktuella pedagogiska diskussioner tas upp. Det har även arbetats kollegialt i 
ämnesnätverk med pedagoger från de olika skolorna där olika strategier diskuterats 
för att öka måluppfyllelsen.  

Kollegialt utbyte har även skett mellan skolor avseende sambedömning av nationella 
prov för respektive ämne. 

En utvecklingsgrupp har startats där rektorer och förstelärare gemensamt ska finna 
strategier för att ytterligare öka måluppfyllelsen och studieron i våra skolor. 

Enligt ett politiskt beslut ska alla pedagoger som arbetar inom förskole- och 
grundskoleverksamhet genomgå utbildningen ICDP.   

Gymnasiet 
På gymnasienivå har det kollegiala lärandet skett i utvecklingsgrupper med personer 
från verksamhetens olika områden för att tillsammans arbeta med åtgärder för att 
förbättra verksamhet och undervisning. 

Ämnes- och verksamhetsövergripande utbildningsinsats har också skett i Skolverkets 
utbildning Bedömning och betyg. 
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Analys 
Stort behov av att utbilda fler lärgruppsledare för förskolorna då det saknas på två 
förskoleenheter.  

Flera former och strukturer för kollegial samverkan på den egna skolenheten, skolor 
emellan, och med skolledningen har startats och är mycket uppskattat på 
grundskolan. De flesta pedagoger har nu genomfört ICDP-utbildningen. 
 

Åtgärder för förbättring 
Då det saknas lärledare inom förskolan ska kontakt tas med utbildare som kan hålla 
en kurs för dessa under hösten 2017.     

Inför nästa läsår är planen att även kommunens högstadielärare ska vara mer 
involverad i det kollegiala lärandet och träffas i ämnesnätverksgrupper i grundskolan. 
Gemensam tid finns avsatt till detta på alla skolenheter.  

Under kommande läsår kommer fler utvecklingsgrupper med pedagoger från olika 
verksamheter att starta på gymnasienivå. Fler ämneslärarträffar med fokus på 
sambedömning och rättning av nationella prov samt förbättring av undervisningen 
kommer att starta. 

 

4.4 IKT 
Förskolor 
Under våren 2017 köptes smartphones till samtliga avdelningar vilket underlättar 
användandet av digitala nätverk och förenklar den pedagogiska dokumentationen. 
Beslutades att köpa in Ipads till samtliga avdelningar.  

Grundskolor 
Enligt plan strävar skolan efter att alla elever ska ha egen dator eller Ipad att använda 
i sitt skolarbete. Den nya Teknikplanen har implementerats. 

Gymnasiet 
På gymnasienivå har eleverna sedan länge var sin dator att använda i sitt skolarbete. 

Analys 
Under medarbetarsamtalen gjordes en kartläggning av IKT-behovet inom förskolan 
och det framkom att behovet av grundkunskaper inom IKT är stort. 

Varje elev i årskurs 7 har de senaste två läsåren fått var sin ny dator och de datorer 
som då tidigare har funnits i dessa klasser har kunnat användas till andra elever. 
Detta har medfört att datortätheten på högstadiet har ökat. 

Åtgärder för förbättring  
Sektorn har arbetat fram en IKT-strategi som ligger till grund för framtida 
investeringar av datorer men också utbildningsinsatser. Förskolan skriver en IKT plan. 
Nya datorer kommer även kommande år att köpas in till årskurs 7. Då kommer varje 
elev på högstadiet att ha sin egna en-till-en dator. Då kan satsningen fortsätta i de 
lägre åldrarna.  
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4.5 Nyanländas lärande 
Det har kommit många nyanlända elever till Munkedals kommun. Det senaste läsåret 
har de varierat i antalet pga in- och utflyttning. Under året har det fokuserats på att få 
arbetet med de nyanländas lärande att fungera så optimalt som möjligt.  

Av de ca 1160 eleverna på grundskolan under läsåret var det 213 stycken som hade 
annat modersmål än svenska. De flesta är arabisktalande men även dari och romani 
är rikt förekommande. Det har erbjudits modersmålsundervisning i arabiska, ryska, 
romani och serbokroatiska.  

En plan för hur de nyanlända eleverna bäst ska tas emot samt hur klasslärare och 
studiestödjare samarbetar för att nå bästa resultat har utarbetats.  

SvA-undervisning och modersmålsundervisning har erbjudits vid flera tillfällen under 
skolveckan på alla våra skolenheter. Pedagoger har läst SvA-utbildning. 
Studiehandledare har anställts. 

Under sommarlovet ordnades sommaraktiviteter för de nyanlända som önskade träna 
extra på svenska och få hjälp med att komma ikapp i andra ämnen. 

Många ensamkommande barn har också kommit till vår kommun. De flesta av dem 
går Introduktionsprogrammet, men även en del på högstadiet. De har väldigt olika 
skolbakgrund från ingen skolutbildning alls till att vara välutbildade. Av 
Introduktionsprogrammens ca 90 elever var det 65 elever som inte hade svenska som 
modersmål. De allra flesta har dari/persiska som modersmål därefter kommer de 
arabisktalande. 

 

Analys 
Kommunen har lyckats anställa många studiehandledare, vilket har varit en 
framgångsfaktor då de har varit en brygga mellan elever-kamrater, elever-lärare samt 
mellan lärare-vårdnadshavare. Detta har visat sig vara en förutsättning för att de 
nyanlända snabbt ska komma in i ett klassammanhang och kunna lyckas med sina 
studier. 

Sommaraktiviteterna var mycket uppskattade och många elever i skilda åldrar deltog 
under aktivitetsveckorna.  

Modersmålsundervisning i dari har inte kunnat erbjudas då det är mycket svårt att 
rekrytera personal. 

 

Åtgärder för förbättring 
Rekryteringsinsatser för att rekrytera modersmålslärare i dari ska fortsätta. Det 
behövs också förstärkas i arabiska.  

För att ge personal påfyllning av metoder och nya tankesätt att undervisa de 
nyanlända eleverna ska vi tillsammans med Skolverket starta åtta insatser som ska 
leda till bättre kvalitet och måluppfyllelse för våra nyanlända elever i alla åldrar. Vi 
övertygade om att detta kommer att ge synergieffekter för samtliga elever. 

Fördjupade kartläggningar av de äldre eleverna måste införas. Dessa fördjupade 
kartläggningar ska även innefatta yrkeserfarenheter från hemlandet.  
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Skolverket har visat intresse för den fördjupade kartläggningen av äldre elever och 
har tilldelat Kunskapens Hus medel för att anställa en person som kan arbeta med 
detta. 

 

4.6 Överlämnandeplan 
Kommunens förskolor och skolor följer en upprättad överlämnandeplan, vilket innebär 
att information om barn och elever följer med till nästa stadie. 

Analys 
Överlämning mellan förskolan och förskoleklass fungerar bra. Överlämnandeplanerna 
är reviderade under året. Dokument som skulle överlämnas från två skolor till 
högstadiet blev inte överlämnat på grund av byte av rektor och specialpedagog. 
Viktigt att rutinerna följs upp så att informationen om eleverna finns på plats vid 
terminsstart. 
 
Överlag har överlämningen fungerat mycket bra. Skolsköterskorna som arbetar f-6 
bör eventuellt inte delta på överlämnandemöte till åk 7 eftersom det är mycket de inte 
kan säga och de har en egen överlämning sköterskorna emellan.  
 

Åtgärder för förbättring 
De rutiner som finns för överlämnande måste följas och följas upp. 

 

4.7 Mindre barngrupper i förskolan 
Förskolorna i Munkedal har gått från 19 till 18 barn på varje avdelning under perioden.  

Skolverket har gett ut nya riktmärken för barnantalet i förskolegrupper. För barn 
mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För barn 
mellan fyra och fem år är riktmärket nio till femton barn. 
 

Analys 
Åtgärden att minska från 19 till 18 barn har förbättrat arbetsmiljön för både för barn 
och pedagoger på de större enheterna. Det behövs emellertid ytterligare minskning av 
barnantalet i grupperna för att få en riktigt bra situation såsom Skolverkets riktlinjer 
anger. Kommunen ansökte om bidrag från Skolverket för att minska barngrupperna 
ytterligare men kunde inte rekvirera medel pga av utrymmesskäl. De nya avdelningar 
som etablerats har resulterat i att vi nu har tre en-avdelningar. Detta är 
kostnadsineffektivt, planeringsineffektivt och bidrar till sämre arbetsmiljö och svårare 
att rekrytera personal. 

Problematiken ökar ytterligare då det är ytterst svårt att rekrytera förskollärare och 
barnskötare.  
 

Åtgärder för förbättring 
Målet är att ha 15 barn per avdelning, vilket innebär att Munkedals kommun behöver 
öppna fler förskoleavdelningar. Nybyggnationer kommer att påbörjas i Dingle enligt 
beslut och tjänsteskrivelse upprättas om att bygga ny avdelning i centrala Munkedal.  
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Arbetsgivare och fackliga representanter kommer tillsammans att arbeta fram förslag 
på hur vi kan attrahera, rekrytera och behålla personal inom sektorn. 
 
 

4.8 Planer inom förskolan 
Språkplan för förskolan är reviderad under skolåret på Barnhälsomöte med 
representanter från de olika avdelningarna. Matematikplan och Teknikplan är 
implementerade och tillgängliga på kommunens Insida. 

 
Analys 
Matematikplanen behöver revideras men saknar referensgrupp.  

Teknikplanen ligger tillgänglig på Tekniksidan på kommunens Insida men det sker inga 
uppdateringar.  
 

Åtgärder för förbättring 
Två pedagoger ska anmälas till Skolverkets utbildning ”Språk, läs- och 
skrivutvecklare”. 

Tydligare struktur ska tas fram över vem som ansvarar för revidering, publicering och 
tillgänglighet för de olika planerna. 

Skapa en rutin för att lägga in nyheter på Tekniksidan. 

 

4.9 Elevers garanterade rätt till utbildning (ELOF)   
Den så kallade ELOF-planen implementerades i samband med skolstarten i augusti 
2016. Till vår hjälp har vi infört ett digitalt frånvarosystem som ska följas upp två 
gånger om året i december och juni. Genom att tidigt uppmärksamma frånvaro över 
20% och omedelbart vidta åtgärder kan vi lättare komma tillrätta med frånvaro och 
medföljande problem. Uppföljning sker på EHT på respektive skola. 
 

Analys 
Förskolorna har en väldigt låg procent frånvaro att oroa sig för.  

Elofarbetet på Munkedalsskolan, Bruksskolan och Kungsmarksskolan, fungerar bra. 
Frånvaron rapporteras i datasystem och uppföljningar enligt planen sker. På EHT 
diskuteras frånvaro i samband med avstämningsperioderna. Upplevelsen är att arbetet 
lett till att de elever som skolan ringt till snabbare kommer tillbaka till skolan. 
Förhoppningen är att detta ska leda till högre skolnärvaro på högstadiet. På 
Kungsmarksskolan fungerar systemet men det behöver fortfarande utarbetas 
förebyggande arbete kring de elever som har återkommande frånvaro över 20 %. 
Samarbetet med socialtjänsten behöver här förbättras. I Svarteborg och Hedekas 
registreras inte frånvaron digitalt utan i pappersformat vilket försvårat uppföljningen. 
Avstämningsperioderna har inte uppmärksammats på EHT. Viktigt att resursteamet 
trycker på. 
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Åtgärder för förbättring 

 Ändra avstämningsperioderna eftersom det inte går att dra ut frånvaron över 
läsåret.  

 Svarteborg och Hedekas börjar registrera i Procapita  
 Resursteamets personal ansvarar tillsammans med rektor för att frånvaron 

lyfts på EHT 
 Elevhälsan och mentorerna på Kunskapens Hus ska sätta sig in kommunens 

ELOF-plan och arbeta efter den vad gäller utredningar och uppföljningar  
 

4.10 Fritidshemmen 
I anslutning till varje skolenhet F-6 finns ett fritidshem. Gemensam studiedag för 
fritidspersonal genomfördes under våren med temat läroplanen.  

Varje år genomförs en trivselenkät riktad till alla vårdnadshavare med barn på 
fritidshem. De svarade på följande frågor: 

 Vi känner att vårt barn har en trygg tillvaro på fritidshemmet 
 Vi känner att arbetet på fritidshemmet gör att vårt barn tycker att det är roligt 

och meningsfullt 
 Vårt barn får den stimulans som det behöver för att utvecklas utifrån sina 

behov 
 Vi känner att vårt barn trivs på fritidshemmet 
 Vi upplever att vårt barn vistas i en säker miljö, vad beträffar lokalerna och 

utemiljöns utformning 
 Vi upplever att vårt barn får den tillsyn som behövs 
 Vi som föräldrar ges möjlighet att påverka vårt barns situation på 

fritidshemmet 
 Vi känner att vi har ett förtroendefullt samarbete med personalen 
 Vi upplever att vi får bra och tydlig information om fritidsverksamhet. 

 

 

 
 

20



Sida 13 av 59 

455 80 MUNKEDAL  •  Telefon växel 0524-180 00  •  Fax 0524-181 74  •  www.munkedal.se  •  munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

Analys 
Utifrån utvärderingar framkommer bl a att Fritidshemspersonal och övrig personal 
önskar mer samverkan och delaktighet med övriga verksamheter. Fritidshemmen 
saknar i stor utsträckning fritidspedagoger. Det finns ett stort behov av fortbildning för 
fritidspersonalen. Behörigheten bland fritidspersonalen är låg och det är svårt att 
rekrytera fritidspedagoger. Gruppstorlekarna har ökat i takt med att antal skolbarn 
har ökat så lokalerna måste anpassas.  

Huvudmannen har inte efterfrågat resultat, analys och åtgärder för fritidshemmen. 
Det systematiska kvalitetsarbetet behöver integreras i verksamheten utifrån de 
nationella målen och kapitel 4 i Läroplanen. 

Vårdnadshavarna för barn på fritidshem är till 92,8% helt eller till stor del nöjda med 
sitt barns fritidshemsplacering.  

 

Åtgärder för förbättring 
Gemensamma APT och viss gemensam planeringstid tillsammans med skolpersonal 
ska införas under hösten. Genomföra kompetensutveckling för målgruppen. Utse en 
ansvarig för att driva utvecklingsarbetet inom fritidshemmet. Vi behöver också 
utveckla det kollegiala lärandet för all fritidspersonal inom kommunen och att 
resultaten dokumenteras till huvudmannen.   

Sektorn håller på att arbeta fram en reviderad mall för det systematiska 
kvalitetsarbetet för alla nivåer. Denna mall ska integreras i vårt digitala verktyg 
Hypergene. Mallen ska gälla alla verksamheter inom barn och utbildning d.v.s. 
förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Mallen ska utgå från de nationella målen. 

 

4.11 Grundsärskola 
Utvärdering, analys samt eventuella beslut inom följande områden utifrån arbetet i 
årshjulet: 

‐ Avstämning av läsårets planering gällande schema, personalbehov samt övriga 
resurser. 

Schema – Schemaändringar har inte dokumenterats systematiskt under läsåret. 
Dessa ändringar har gjorts: 

 att flera elever avbröt att vara med i grundskolan på vissa lektioner, 
 att vi skulle lösgöra personal för stöttning av elev i grundskolan, 
 under vårterminens start började en ny elev, 
 ändring av engelskagrupper, 
 ändring av läsgrupper, 
 ändring av personalens raster vilket medfört att färre vuxna arbetat med 

eleverna denna tid, 
 ändring av idrott och hälsa-lektioner – höstterminen simundervisning och 

vårterminen vanlig idrottslektion, 
 byte av klassråd och nutidskryss på fredagar mot torsdagens arbetspass pga 

en personal kort. 

 

21



Sida 14 av 59 

455 80 MUNKEDAL  •  Telefon växel 0524-180 00  •  Fax 0524-181 74  •  www.munkedal.se  •  munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

Förbättringsområden: 
Schema - Dokumentera alla schemaändringar inför kommande läsår då det är svårt 
att i efterhand minnas alla ändringar. Detta kommer att göras för att kunna analysera 
förändringar på organisations-, grupp- och individnivå. 

När det blir så mycket förändringar blir arbetet ineffektivt då vi hela tiden måste 
kontrollera att vi är på rätt plats och gör rätt saker. Vi hade inte kunnat göra på annat 
sätt då alla förändringar är gjorda pga någon elevs behov. 

Personalbehov – Efter höstlovet fanns möjligheten att stötta en grundskoleelev 1,5 
timma per dag, detta gjorde dock grundsärskoleklassen mer orolig. Vi valde att dela 
upp arbetet med eleven till ett tillfälle per vecka då vi hade på känn att eleven skulle 
komma in i vår klass. Det hade varit bra för både eleven och grundsärskoleklassen om 
endast en eller två vuxna arbetat med eleven för att förändringarna inte skulle bli så 
stora. Ur perspektivet att eleven senare började i vår klass var det bra att vi växlat 
mellan olika personal för denne då alla lärt känna eleven lite under höstterminen. Ökat 
personalbehov då en ny elev tillkom efter jullovet, med denne elev följde en resurs 
som tidigare arbetat med eleven. Denna resurs fanns inte tillgänglig under ca. 5 
timmar per vecka. 

Vissa elever har vid vissa lektioner varit i behov av egen resurs för att exempelvis gå 
promenad under idrottslektioner. 

Arbetslag – måndagens morgonmöte har varit bra då man kunnat gå igenom 
information om eleverna inför veckan. Arbetslagsmötena har varit mer sällan och det 
upplevs som negativt, tid för reflektion tillsammans saknas. Man upplever dagarna 
som väldigt olika då man är på olika platser med olika elever. 

Övriga resurser – skolans kurator har varit inkopplad vid ett elevbesök och ett 
arbetslagsmöte, detta avbröts pga kuratorns sjukdom. Ny planering med kuratorn 
görs inför läsår 2017-2018. Arbetslaget ser behov av stöttning från kuratorn med 
arbetet i elevgruppen och med enskilda elever för elevernas utveckling för att bli 
självständiga vuxna som kan fungera i sociala sammanhang och även se sina egna 
och andras svårigheter. 

 

Måluppfyllelse utifrån betygsdokumentation 
Fyra av fem elevers betyg begärdes ut för höstterminen. Samtliga elever är bedömda 
utifrån grundsärskolans kursplan. En elev hade anpassad studiegång under 
höstterminen. 

Sex av sex elevers betyg begärdes ut för vårterminen. Samtliga elever är bedömda 
utifrån grundsärskolans kursplan. Två elever hade anpassad studiegång under 
vårterminen. 

Analys görs i relation till tidigare vårtermins (2016) betyg. 

Vårterminens (2017) betyg: 

 Bild: 
Underlag för bedömning saknas - 1 elev, 
E – 3 elever, 
D – 2 elever. 
 

 Engelska: 
Underlag för bedömning saknas - 1 elev, 
E – 3 elever, 
D – 2 elever. 
 

 Hem- och konsumentkunskap: 
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Underlag för bedömning saknas – 1 elev, 
E – 5 elever. 
 

 Idrott och hälsa: 
Underlag för bedömning saknas – 1 elev, 
E – 2 elever, 
D – 3 elever. 
 

 Matematik: 
E – 2 elever, 
D – 2 elever. 
 

 Musik: 
E – 1 elev, 
D – 4 elever, 
C – 1 elev. 
 

 Naturorienterande ämnen: 
Underlag saknas för bedömning – 1 elev, 
E – 3 elever, 
D – 2 elever. 
 

 Slöjd: 
Underlag saknas för bedömning – 1 elev, 
E – 3 elever, 
D – 2 elever. 
 

 Samhällsorienterande ämnen: 
Underlag saknas för bedömning – 1 elev, 
E – 4 elever, 
D – 1 elev. 
 

 Svenska: 
Underlag saknas för bedömning – 1 elev, 
E – 3 elever, 
D – 1 elev, 
C – 1 elev. 
 

 Teknik: 
E – 5 elever, 
C – 1 elev. 

 

De betyg som satts under läsåret är lägre än tidigare år. Vårterminen 2016 sattes 9 
grundskolebetyg på 3 av 7 elever, vårterminen 2017 sattes inga grundskolebetyg. En 
av de elever som hade grundskolebetyg i ett ämne har nu grundsärskolebetyg i 
samma ämne, detta är en av de elever som haft ont av den försämrade arbetsmiljön 
med mycket ljud. Vid betygsättning har underlag inte under de senaste nio åren 
saknats. För att förbättra arbetsmiljön för gruppen som helhet kommer vid behov den 
elev som stör arbeta enskilt i högre utsträckning än under läsåret 2016-2017. 

 
‐ Elevenkäterna - grundsärskolans enkät, trivselenkät samt mjuk enkät. Ger de 

olika enkäterna samma bild eller skiljer de sig åt? 
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Fem av sex elever har gjort grundsärskolans enkät under vårterminen. En elev 
vägrade göra den trots flertalet erbjudanden i skolan och även erbjudande om att göra 
den i hemmet. 

 

Elevantalet i grundsärskolan är lågt vilket gör att varje elevsvar ger ett stort utslag i 
resultatet. Det tydligaste i enkäten är att det största förbättringsområdet gäller 
arbetsmiljön. Ljudnivån är ofta hög. Vi arbetar för att eleverna skall kunna delta i en 
grupp och få höra andras åsikter. Eleverna känner sig trygga både i gruppen och i hela 
organisationen detta kommer vi fortsätta vårt arbete med. Det är oroväckande att det 
finns en markör i att det finns vuxna på skolan elever är rädda för. Eleven har tagit 
upp detta muntligt och insatser kring detta görs på ledningsnivå av rektor inför läsåret 
2017-2018. Måluppfyllelsen utifrån att eleverna får det stöd de behöver av personalen 
är hög. Flickor och pojkar upplever att de behandlas lika. 

 

Trivselenkät har gjorts för hela skolan. Mjuk enkät har gjorts för årskurs 9 i samtliga 
kommuner i V8. Dessa enkäter är anonyma och görs för såväl grundsärskolans som 
grundskolans elever. Analys av dessa enkäter görs i grundskolans kvalitetsredovisning 
för läsår 2016-2017. Anledningen till att dessa redovisas tillsammans med övriga 
Kungsmarksskolan är för att vi vill behålla sekretessen och inte särskilja 
grundsärskolans elever. 

 
‐ Arbetet i EHT, vilka punkter skall stå kvar och vilka punkter behöver omarbetas 

eller läggas till. Sammanställning av årets EHT-möten. 
 

Tre EHT har hållits under läsåret, 5/10, 7/12 samt 24/4. 

På höstens EHT möten så berättade klassföreståndare om elevgruppen utifrån grupp 
och individnivå. Rektor, skolsköterska samt kurator lyfte sina frågeställningar. Vi hade 
skolinspektionen på besök och vi fick då kritik att vi hade för lite förebyggande arbete. 
Innan skolinspektionen kom var det planerat för en ny EHT-organisation som skulle 
börja gälla i januari 2017, vilket den gjorde. 

Det är svårt att se förändringar på så kort tid. En av målsättningarna är att involvera 
skolans kurator mer i det dagliga arbetet. Detta startades upp med klassbesök 1 mars 
samt arbetslagsmöte där kuratorn var med 8 mars. Då gjordes riktlinjer som tyvärr 
inte har kunnat följas på grund av sjukfrånvaro. Andra områden som inte går att 
utvärdera ännu är om det är rätt punkter på våra EHT möten då organisationen varit 
igång en termin och det har varit sjukfrånvaro vilket gjort att utvecklingsarbetet blivit 
lite haltande. 

Vi kan se att det är viktigt att tiderna för EHT hålls då klassföreståndarna har lektioner 
efter mötena. 

 
‐ Trygghet, studiero och gruppens utveckling baserat på den information som 

framkommit under utvärderingsdagen. 
 

Trygghet bland eleverna är bra, de känner sig trygga i klassen/gruppen och med de 
vuxna. Vissa elever har uttryckt att de är mindre trygga under praktiska 
ämneslektioner. 
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Studiero – ingen av eleverna upplever att det är tillräckligt bra studiero. Vi har ett par 
elever som berättat att de känt sig otrygga på grund av en annan elev som växlar 
humör snabbt, blir yvig i sina rörelser och rycker i dörrar när de sitter och arbetar. För 
att möta denna oro har vi samtalat med eleven som gör detta samt med dess 
vårdnadshavare Vi har även haft låst in till ett klassrum så att de som blivit oroliga 
kan sitta och arbeta i lugn och ro. Denne elev har tillgång till ett eget rum, vilket 
kommer att fortgå även nästa läsår. Detta har påverkat studieron. Det har även varit 
ett par elever som låtit mycket under vissa perioder. De har erbjudits att sitta enskilt 
med vuxna då de andra har rätt till studiero. Om eleven valt att vara kvar har 
undervisande tagit med övriga elever till ett angränsande klassrum och fortsatt 
undervisa där. 

Alla upplever att det är de andra i klassens fel och har svårt att se sin egen del. Inför 
nästa läsår ska vi lämna klassrummet med den elev som stör snabbare än vad som 
gjorts detta läsår, om eleven inte lämnar rummet frivilligt för att gå till sin arbetsplats 
kommer resten av klassen att lämna klassrummet. 

Gruppens utveckling – klassen har gemensamt utarbetat klassrumsregler, detta 
gjordes under uppstarten på höstterminen. När vi pratat om dessa regler under året 
minns eleverna inte att de bestämt dessa. Vi följer också Kungsmarksskolans 
trivselregler så lång det är möjligt. Vi tar inte ifrån eleverna sina mobiltelefoner eller 
dator om det inte är frivilligt, vi arbetar tillsammans med hemmen i dessa frågor. Vi 
har fasta platser och startuppgifter varje lektion. 

 

Gruppens utveckling har varit negativ, samtliga elever har backat i sin utveckling 
under vårterminen. Anledningar till detta kan vara att personalen växlar mer mellan 
olika elever och olika rum vilket gör att det blir rörigare för de elever som finns i 
klassen. Överlämnandet kring en specifik elev tar tid då det är viktigt att det blir bra 
för denne elev. 

Vi kommer att försöka få in den elev som har ett eget rum mer i klassrummet för att 
delta under gemensamma lektioner så långt det går. Detta kan göra så att 
överlämningarna med denne elev går snabbare och det blir mindre rörigt för övriga 
elever. 

 

‐ Mängden föräldrakontakter, utvecklingssamtal samt föräldramöte. 
 

Föräldrakontakter sker via mail, telefonsamtal samt sms. 

Kring en av avgångseleverna har det varit extremt många telefonsamtal, i snitt 3 
samtal per vecka samt sms dagligen. Kring en elev hade det varit många kontakter 
pga skolk mestadels under höstterminen, i samverkan med vårdnadshavare gjordes 
även flera hembesök för att motverka skolfrånvaro. Resultatet blev att eleven kom till 
skolan i princip varje dag, eleven avvek ändå ofta från skolan under dagen så där 
nådde vi inte hela vägen i vårt arbete. 

Två vårdnadshavare hör av sig via sms eller telefon vid behov. 

En vårdnadshavare borde höra av sig oftare då elevens mående påverkar skoldagarna 
så mycket, detta har vi efterfrågat men responsen har varit bristfällig. 

Mailkontakten med en förälder har varit stundtals många mail dagligen. Detta tar lång 
tid att svara på varje dag vilket påverkar arbetsmiljön. Dessa mailkontakter har 
dokumenterats (under vårterminen 27 sidor) då det händer mycket kring eleven och 
vårdnadshavare ändrar sig så ofta. 
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Utvecklingssamtal har hållits två under läsåret, en gång under höstterminen och en 
gång under vårterminen. 

Föräldramöte hölls 12 oktober samtidigt som övriga skolan hade sitt föräldramöte. 

Avslutningssamtal har hållits för två elever under vårterminen. 

 
‐ Föräldraenkät för de elever som slutar årskurs 9. 

 
Ingen enkät inkommit ännu. 
 

‐ Mottagande från andra skolor och andra klasser på skolan. 
 

Inför höstterminen 2016 togs två elever emot från kommunens grundskolor. 

Den ena eleven var mottagen i grundsärskolan och var och hälsade på personalen vid 
ett tillfälle under vårterminen. Vårdnadshavarna hälsade på själva vid två tillfällen, en 
gång under höstterminen 2015 med speciallärare från avlämnande skola och en gång 
under vårterminen 2016 tillsammans med avlämnande klassföreståndare. 

 

Den andra eleven hälsade på vid flera tillfällen under vårterminen tillsammans med sin 
elevassistent. Överlämnande gjordes till grundskolan, inget överlämnande gjordes till 
grundsärskolan av klassföreståndare. Socialtjänst och familjehem har deltagit under 
möten, vårdnadshavare har inte närvarat. Eleven mottogs i grundsärskolan under 
sommarlovet innan skolstart på Kungsmarksskolan. 

 
‐ Överlämnande till gymnasiet samt antalet elever som kommit in på den 

utbildning de sökt. 
 

Två elever ska gå vidare till gymnasiet. 

 

En elev har tillsammans med personal varit och tittat på två olika gymnasieskolor, 
sammanlagt tre heldagar. Specialpedagog från den skola eleven valt har varit och 
besökt eleven på Kungsmarksskolan. Eleven har hälsat på tillsammans med 
vårdnadshavare flera gånger. Kurator har gjort överlämnande till kurator på nya 
skolan. LSS är inkopplat då skolan ligger i en annan kommun. Flertalet mailkontakter 
gällande boende och anpassningar på nya skolan. Överlämnandedokument har 
skickats. 

 

En elev har besökt en gymnasieskola vid ett tillfälle då denne elev har varit väldigt 
motsträvig till att gå vidare till gymnasiet. Personal från mottagande skolan har besökt 
eleven på Kungsmarksskolan. Det har varit mycket kontakter med nya skolan då det 
är viktigt att eleven motiveras till att komma till skolan. Västbusmöte har hållits för att 
alla professioner kring eleven skall samarbeta och kunna göra så att eleven kommer 
till och slutför sin gymnasieutbildning. Överlämnandedokument har skickats. 

 

 
‐ Samverkansmöten med Prest-lärare. 
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Det har varit inbokat fyra Prest-möten under läsåret, två på höstterminen och två på 
vårterminen. Ett utav Prest-mötena har blivit inställt då Prest-lärarna var på möte på 
kommunen. Klassföreståndarna har varit inbokade på Läslyftet under dessa träffar 
vilket gjort att de inte medverkat. En av Prest-lärarna har haft sin lediga dag samma 
dag som mötet ligger. Närvaron har varit bristfällig från lärare undervisande i Prest-
ämnen. Under höstterminen skulle två elevassistenter och fem ämneslärare deltagit. 
Under vårterminen skulle tre elevassistenter och fem ämneslärare deltagit. Flera 
Prest-lärare har efterfrågat att klassföreståndarna bör vara med på mötena. 

Det är för planeringen kommande läsår viktigt att alla arbetar den dag mötet läggs 
och att alla är närvarande. Det är också viktigt att ett möte läggs i början av varje 
termin och ett i slutet av varje termin. Önskemål om veckan efter ”de vita veckorna”. 

 
‐ Fortbildning personal. 

 

Båda klassföreståndarna har under läsåret gått Läslyftet i Skolverkets regi. De har 
även varit på föreläsning om psykisk ohälsa – Christian Dahlström. 

Elevassistenterna har fått handledning utifrån ICDP samt SPSMs utbildning 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Specialpedagogen har gått fortsättningskurs i ICDP under läsåret. 

Läraren har gått Lärarlyftet i matematik, detta fick tyvärr avbrytas i början av 
vårterminen pga kraftigt ökad arbetsbelastning då klassen fick en ny elev. 

Kommunövergripande föreläsning, en heldag med Kent Hedevåg – inte enligt mallen. 

Hjärt- och lungräddning för samtlig personal på skolan. 

 
‐ Utvärdering av utvärderingsdagen. 

Utvärderingen har gjorts i två delar. En dag utvärderades arbetet i arbetslaget 
för grundsärskolan. En dag utvärderades arbetet med klassföreståndare och 
rektor.  
 
 

4.12 Träningsskola                                                                                                                     
Grundsärskolan ingår i det obligatoriska skolväsendet och tar emot elever från år 1 
och uppåt. Detta läsår har det funnits en klass (klass 1-3) med 4 elever i 
grundsärskolans inriktning träningsskola på Munkedalsskolan, samt en klass (T-
klassen) på Bruksvägen 4 med 2 högstadieelever och 3 elever från 
gymnasiesärskolans individuella program. Tidigare fanns även kommunens 
gymnasieskola på Bruksvägen 4, men denna verksamhet har flyttat och det finns 
planer att på sikt även flytta T-klassens verksamhet för att öka möjligheten till 
samverkan med andra elever. T-klassen har idrott och slöjd på den närliggande 
högstadieskolan.  

Fritidshemmet Snäckan är ett fritidshem för de elever i träningsskolan som på grund 
av sin funktionsnedsättning har svårigheter att gå i de reguljära fritidshemsgrupperna 
på skolan. På Snäckans fritidshem ges stöd till eleverna med målet att de ska få en 
meningsfull fritid som komplement till skolan. Eleverna erbjuds skräddarsydda 
aktiviteter efter personliga intresse och den egna förmågan men kan även få pröva på 
olika fritidsaktiviteter som samhället erbjuder.  
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De elever som är över 12 år erbjuds LSS-verksamhet (TG) i samma lokaler som 
skolan på Bruksvägen 4. 

Grundsärskolans inriktning träningsskola på Munkedalsskolan och på Bruksvägen 4 
tillhör Centrala resursens rektorsområde och har gemensam rektor. Klass 1-3 och 
Snäckans fritidshem består av en specialpedagog med klassläraransvar 100%, en 
tidigarelärare och tillika förskollärare med pedagogiskt ansvar för fritidshemsdelen 
100%, en förskollärare 100%, en socialpedagog 100 % samt två elevassistent på 
vardera 100 %. Personalen är knutna till Snäckans fritidshem i olika omfattning. T-
klassens personal består av en lärare med klassläraransvar 100 %, två elevassistenter 
100%, två elevassistenter 80%, en elevassistent 90 % och en elevassistent som 
arbetar 25%.  

Verksamheten är organiserad i arbetslag som samverkar med varandra. Samverkan i 
olika konstellationer sker även med andra arbetslag utifrån aktuella behov. 

Personalen i klass 1-3 inklusive Snäckans fritidshem utgör ett arbetslag och 
personalen i T-klassen är ett arbetslag. 

 

4.12.1 Utvecklingsområden under läsåret 2016/2017 åk 1-3  
 

 Samverkan med klasser och grupper i grundskolan för de av våra elever som 
har förutsättningar att klara detta.  

Analys  
Under läsåret har vi haft regelbundet samarbete, flera lektioner i veckan, tillsammans 
med klass 1 och förskoleklassen. Några av våra elever har deltagit i deras olika 
lektioner, samtliga elever i klass 1-3 har även deltagit i samverkan när elever kommit 
till våra lektioner. Därutöver har vi haft samverkan vid utflykter, raster m.m. Det 
planerade arbetet med samverkan har i stort fungerat mycket bra fungerat, däremot 
har samverkan med grundskolan i stort försämrats efter omorganisationen. 
Information om vad som är på gång för eleverna når oss inte alltid. När vi får veta 
saker sker det mer av en tillfällighet.  
 

Åtgärder för förbättring  
Arbetet med samverkan med andra klasser/grupper fortsätter, det är en mycket viktig 
del i delaktighetsarbetet på skolan. Vår förhoppning är även att all information som 
gäller hela skolans verksamhet ska lämnas även till träningsskolan och Snäckans 
fritidshem. Vi behöver även fortsätta att samplanera samarbetet med ansvariga lärare 
för att upplägget ska fungera så bra som möjligt. Där gäller även att vi undersöker om 
vi kan hitta fler tillfällen där våra elever kan mötas.   

 Widgit Go på Ipad samt PECS-pärmar behöver utvecklas vidare. Eleverna 
behöver därför få tillgång till fler Ipads. Detta skulle ge eleverna större tillgång 
till sin kommunikation, delaktighet och större möjligheter att påverka. Det 
skulle troligen minska frustration och konfrontationer.  
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Analys  
Det har varit svårt för en del elever att förstår att plattorna har flera olika funktioner. 
Arbetet med att introducera plattan som kommunikationsstöd behöver fortsätta i fler 
situationer. I dagsläget har vi fått ytterligare en miniiPad, vilket är en stor förbättring 
på olika sätt.  
 

Åtgärder för förbättring  
Vi behöver renodla kommunikationsplattorna för att underlätta för några av eleverna. 
När det finns andra appar, foto eller filmer distraheras eleverna lätt av dessa. Eleverna 
ska även ges möjligheter att arbeta med olika kommunikationsövningar exempelvis 
vid ”en-till-en” arbete och i bänkarbetet. Att använda iPad på storbildskärm för 
kommunikationsträning är ytterligare en möjlighet som vi behöver utveckla, samt 
arbetet med att erbjuda eleverna pekkartor i olika situationer.  

 Utemiljön behöver göras mer intressant och meningsfull med motiverande 
aktiviteter och lekmaterial. Vi har i dagsläget elever som inte kan vara ute i 
den befintliga utemiljön på skolan eftersom det inte är tryggt utformad och 
p.g.a. att det inte finns motiverande lekplatser/redskap på den inhägnade 
delen av skolgården.  
 

Åtgärder för förbättring  
I nuläget är det på gång att skolgården ska byggas om. Det kommer även på 
träningsskolans initiativ att anläggas tre olika lekredskap på skolgårdens baksida där 
det finns staket runtomkring.  

 Stöd till eleverna i självständighetsutveckling när det gäller ADL. T ex 
toalettrutiner, dusch och bad, tandborstning, på och avklädning. 
 

Analys 
Arbetet har gått som förväntat, med andra ord upp och ner beroende på hur 
dagsformen hos de olika eleverna har varit.  
 

Åtgärder för förbättring  
Vi behöver fortsätta att anpassa stöder efter elevernas dagsform och förmåga. Det 
gäller att backa undan ibland så att eleverna ges möjlighet att pröva själva. När 
pedagogerna är alltför nära hela tiden kan eleverna självständighetsutveckling 
hindras. Vi fortsätter arbetet med hygienrutiner anpassat efter var och en elevs 
behov.  

 Utveckla elevernas tidsuppfattning med hjälp av scheman och dagsrutiner i de 
dagliga sammanhangen. Vi behöver även fortsätta att utveckla arbetet med 
tekniska läromedel som exempelvis timstock (tidshjälpmedel) och IKT på 
många fronter. 
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Analys  
Timstocken har introducerats för en elev och det har i det stora hela fungerat bra. 
Dagsscheman och musik som tidshjälpmedel har används för samtliga elever dagligen.   
 

Åtgärder för förbättring  
Vi fortsätter att anpassa olika former av tidshjälpmedel efter elevernas möjligheter 
och förmåga. 

 

Snäckans fritidshem 

 Målet är att träningsskolans elever, så långt det är möjligt, ska ges möjlighet 
att vara tillsammans med övriga elever i de ordinarie fritidshemsgrupperna på 
Munkedalsskolan.  

Analys  
Flera av eleverna deltar i lek och samspel efter förmåga tillsammans med eleverna i 
Vita Husets fritidshem framförallt utomhus på skolgården. Det kommer även elever 
och leker på Snäckan.  
 

Åtgärder för förbättring  
Det är viktigt att personalen på Snäckans fritidshem öppnar upp ytterligare för andra 
elever. Barn lär av varandra och inspireras av varandras lek – så även eleverna i 
träningsskolan.  

 

4.12.2 Område att utveckla under läsåret 2018/2017 för blivande klass 2-4 
ESTETISKT: 
- Fortsätta att arbeta med fler olika tekniker i bildarbetet. 
- Utveckla musiken med en ny form av musiklektion där eleverna väljer olika 
musikstycken/låtar med hjälp av bildstöd.  
-Fortsätta arbetet med att spela, sjunga och spela på rytminstrument. 
-Utveckla ämnesområdet med en dramalektion där rutinen är att titta på en 
dramatisering konkret, därefter titta på en dramatisering/film på storbildsskärmen och 
sedan själv ges möjlighet att ta olika roller och dramatisera en saga eller händelse.  
- Ett mål är även att renodla filmlektionen och koppla denna till aktuellt temaarbete.  
 
KOMMUNIKATION: 
-Utveckla arbetet med ”en-till-en” arbetet för nyinlärning samt bänkarbetet för några 
elever.  
-Renodla kommunikationsplattorna. 
- Ge eleverna möjligheter att arbeta med olika kommunikationsövningar exempelvis 
vid ”en-till-en” arbete och i bänkarbetet.  
- Använda iPad på storbildskärm för kommunikationsträning och erbjuda eleverna 
pekkartor i olika situationer. 
Utveckla arbetet med grundläggande läs- och skrivutveckling på olika sätt, bl.a. med 
hjälp av ”Fem myrors” material, med helordsövningar och med fler namnskyltar på 
samling m.m.  
  
MOTORIK: 
- Utveckla motorikämnet med olika  former av lektioner utomhus, främst på skolans 
ombyggda skolgård. 
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- Förhoppningsvis kunna genomföra idrottslektionerna i idrottssalen för samtliga 
elever.  
 

VARDAGSAKTIVITETER: 
 - Fortsätta att utveckla arbetet med elevernas självständighetsutveckling när det 
gäller ADL.  
- Arbeta vidare med olika former av tidshjälpmedel och arbete med att öka förståelsen 
av tid.  
- Fortsätta att utveckla elevernas förmågor att delta i vardagliga rutiner som 
exempelvis dukning och källsortering. 
 
VERKLIGHETSUPPFATTNING:  
-Fortsätta arbetet med djur och natur, bl.a. åka på utflykt/lägerskola till Nordens Ark 
och med olika former av arbetsmaterial inom området.  
-Utveckla arbetet med matematik och teknik, bl.a. genom att arbeta tematiskt med 
”Fem myrors” mattematerial.  
-Utveckla arbetet med IKT och tekniska läromedel 
 

4.12.3   Resultat och måluppfyllelse åk 1-3 
 
ESTESTISK: Samtliga elever har deltagit i att använda sig av flera olika tekniker i 
bildarbetet och på sätt utvecklat sitt bildskapande ytterligare. Alla elever har även 
spelat på rytminstrument och trummor, och på så sätt utvecklat kunskaper inom 
musik och rytmikområdet.  
 
KOMMUNIKATION: Samtliga elever har utvecklats sina förmågor i olika grad inom 
kommunikationsområdet. Alla elever har haft stor nytta av IKT i sitt lärande, 
Exempelvis har språket utvecklats genom appar, filmer och youtubeklipp. Tekniska 
läromedel är mycket motiverande och stödjande inom ämnesområdet.  
  
MOTORIK: Flera elever har utvecklat både sin balans, grovmotorik och sin finmotorik. 
Dock har oerhört många lektioner ställts in p.g.a. personalsituationen.  
Första halvan av ht. 2016 gick verksamheten inte ihop p.g.a. neddragningar av 
personal. Fler elever har individuell idrott vilket medför att man behöver vara minst 
två personal av säkerhetsskäl. Skolgården har inte varit anpassad för träningsskolans 
elevgrupp, detta har påverkat utbildningen och utevistelsen negativt.  
 
VARDAGSAKTIVITETER: Samtliga lever har utvecklat sina förmågor och kunskaper 
kring vardagsrutinerna i skolan, i att hantera tekniks apparatur i vardagen och i att 
delta och vara delaktiga i vardagliga aktiviteter. Samtliga elever har även utvecklat 
kunskaper i och deltagit i hemkunskapens olika moment.  
 
VERKLIGHETSUPPFATTNING: Alla elever kan hantera olika sorters teknisk apparatur. 
Några elever använder och hanterar exempelvis DVD, iPad och pekskärm helt 
självständigt. Samtliga elever har utvecklat sin lokalkännedom, både inomhus och i 
skolans närmaste omgivningar genom utevistelse och utflykter. På grund av 
personalsituationen och brist på vikarier har eleverna dock inte kunnat vara utomhus i 
den uträckning som planerats eller som de haft behov av.   
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Resultat och måluppfyllelse 2016/2017 T-klassen: 

 
ESTETISKT: 
Bild: eleverna har vågat pröva att arbeta med olika sorters material, undersöka och 
experimentera, vi har arbetat med bla färg-penselmålning, gips, papier-mache och 
återanvändning av gammalt material. Eleverna har deltagit efter sin förmåga.  
Drama: vi har uppmuntrat eleverna att våga uppträda inför varandra och har gjort 
rollspel. De har fått välja en artist och uppträtt som denna. Vi har även bjudit in 
brukare från daglig verksamhet att delta. 
Musik: vi har följt musiken genom årtionden, eleverna har genom musikvideos lyssnat 
på några olika musikstilar, och några av de vanligaste instrumenten. 
Träslöjd: Eleverna har kommit med egna idéer och fått följa den från ritning till färdig 
produkt. Ett uppskattat ämne som vi hoppas kunna fortsätta med nästa läsår. 
 
SPRÅK OCH KOMMUNIKATION: 
Tecken som stöd och schemabilder är viktigt för elevernas självständighet. Eleven som 
använder Widgit Go på sin Ipad klarar första delen med datumet. Har utvecklat sitt 
kunnande vid den stationära datorn och där ska hen få mer uppgifter. Den elev som 
haft tillgång till pratkartor har lärt sig dem snabbt. 
Vi har övat några enkla hälsningsfraser på engelska. 
 
HEM OCH KONSUMENTKUNSKAP/VARDAGSAKTIVITET: 
Vi har fokuserat på enklare mellanmål, och vi har använt frukt och grönsaker som är 
relaterat till årstiderna. 
Vi vill stärka eleverna i deras självständighet genom att ge dem ett bildschema till 
recepten som de kan följa. 
Vi stödjer eleverna i deras självständighetsutveckling när det gäller ADL, t.ex. 
toalettrutiner, dusch och bad, tandborstning, på och avklädning, matsituationer, och att 
utföra andra arbetsuppgifter i hemmet, så som tvätt, städ mm Vid matsituationen är 
det mycket social träning, man väntar på varandra, hjälper till att skicka skålarna osv 
en elev har en pekkarta där han kan välja vad han vill ha och säga tack för maten. 
 
INDIVID OCH SAMHÄLLE/VARDAGSAKTIVITET: 
Vi arbetar med elevernas förmåga till ett aktivt deltagande i samhället Vi har besökt 
biblioteket och tandvården regelbundet. För att utveckla en kunskap om hur demokrati 
kan fungera i vardagen så är eleverna med och bestämmer vad vi ska göra med 
”pantpengarna” ex åka och bowla eller äta på pizzerian. 
Vi fortsätter utveckla elevernas tidsuppfattning med hjälp av scheman och dagsrutiner 
i de dagliga sammanhangen, ex. en elev har haft ett mini-schema inför vissa lektioner 
och det har fungerat bra. 
 
NATUR OCH MILJÖ/ VERKLIGHETSUPPFATTNING: 
För att utveckla elevernas förmåga att lösa olika matematiska problem använder vi oss 
av matematiken i vardagen. Eleverna hjälper till att duka, räknar tallrikar och glas osv. 
Eleverna använder pussel, spel, tärningar och klossar i sina arbeten. 
Vi har även använt de nya pengarna, mest mynten. 
 
IDROTT OCH HÄLSA/ MOTORIK: 
Vi har fokuserat på kroppsuppfattning och koordination utifrån varje elevs förmåga. 
Vi har även spelat enklare bollspel och deltagit i idrottsevenemang som ”Alla platsar” i 
Lysekil och ”Skoljoggen” 
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Samtliga elever har efter sina förutsättningar utvecklats på ett positivt sätt i 
förhållande till sina mål. Vi har varit lyhörda för att justera svårighetsgraden eftersom 
flera av eleverna har haft stora psykiska och medicinska problem under vårterminen. 
I den vardagliga verksamheten tar vi dagligen foto på eleverna för att dokumentera 
innehållet i skoldagen för dem själva och deras vårdnadshavare. Vi skriver också 
kortfattat i deras loggböcker om vad vi gjort under dagen. Detta för att hjälpa 
eleverna att återberätta sin skoldag hemma. 
Eleverna har varit delaktiga i flera ämnesområden då de fått önska och presentera för 
sina klasskamrater ex sin favoritmusik, utforma sin idrottslektion och på drama har de 
fått bestämma innehåll till viss del och haft ”eget val” i språk och kommunikation. 
 
 

4.12.4   Område att utveckla under läsåret 2017/2018 T-klassen 
 
ESTETISKT: arbeta med olika sorters material, undersöka och experimentera, vi 
fortsätter att utforska nya material och metoder.  

Till dramaundervisningen bjuder vi även detta läsår in brukare från daglig verksamhet. 
Språk och kommunikation: Widgit Go på Ipad samt elevernas PECS-pärmar behöver 
utvecklas vidare liksom tecken som stöd. Elevernas egna bildknippen ska revideras 
regelbundet så att eleven har tillgång till rätt bilder för sin kommunikation.  

HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP/VARDAGSAKTIVITET: Vi fortsätter att stödja eleverna 
i deras självständighetsutveckling när det gäller ADL genom olika bildscheman, och vi 
fortsätter arbetet med att ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att tillaga enklare 
måltider och att utföra andra arbetsuppgifter i hemmet. Eleverna ska få egna pärmar 
med bildrecept.  
Vi fortsätter utveckla elevernas tidsuppfattning med hjälp av scheman och dagsrutiner 
i de dagliga sammanhangen.  
 
INDIVID OCH SAMHÄLLE/VARDAGSAKTIVITET: Vi fortsätter att arbeta med elevernas 
förmåga till ett aktivt deltagande i samhället genom olika studiebesök och för att 
utveckla en kunskap om hur demokrati kan fungera i vardagen har vi tex återkommande 
önskelektioner.  
 
SPRÅK OCH KOMMUNIKATION: Vi fortsätter även att utveckla arbetet med tekniska 
hjälpmedel. vi fortsätter arbetet med Ipaden och den stationära datorn.  
 
NATUR OCH MILJÖ/VERKLIGHETSUPPFATTNING: Vi följer årstidernas växlingar genom 
naturupplevelser och den vardagliga rutinen med almanackan, dagens väder osv. 
 
IDROTT OCH HÄLSA/MOTORIK: Vi fortsätter att träna elevernas kroppsuppfattning och 
motorik med boll och andra redskapsövningar. Vi har även mental träning och 
massage som återkommande inslag i undervisningen. Vi kommer att delta i de 
idrottsevenemang som erbjuds våra elever. 
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Samverkan mellan Snäckans och T-klassens arbetslag 
Under terminen träffas vi för att utbyta tankar och erfarenheter, och planera 
aktiviteter tillsammans. 

Snäckans specialpedagog och läraren i T-klassen har träffats ungefär en gång i veckan 
för pedagogiskt utvecklingsarbete och planeringar. 
 

Samverkan mellan särskola och grundskola 
Samarbetet med grundskolans träslöjdslärare har fungerat mycket bra (T-klass). Vi 
har även samarbetat med en gymnasiesärskola i Lysekils kommun. Detta har varit 
oerhört värdefullt och uppskattat av både elever och personal. Vår intention är att 
samarbetet fortsätter även under nästa läsår. Eleverna får möjlighet att träffa 
kompisar utifrån sina förutsättningar och som personal har vi möjlighet att utbyta tips 
och idéer med varandra. 

 

Arbetslagsarbete 
Våra arbetslagsmöten fungerar inte så bra. Måndagsmötena ligger mellan 14.00-16.30 
och eftersom personalen även arbetar på LSS (fritids) har det inte gått att lösgöra all 
personal samtidigt för att kunna delta i den. Ex. två av klassens personal arbetar på 
Tg kl.14-15, från 15.00 är det en av klassens personal som arbetar tillsammans med 
en personal från Tg, så all klasspersonal har inte möjlighet att närvara. 

Vi strävar hela tiden efter att gå djupare in på varje elev och fokusera på en i taget 
där vi tillsammans kan delge varandra idéer och hur vi kan arbeta med eleven på 
bästa sätt. Med mer gemensam tid i arbetslaget skulle vi kunna fördjupa oss och 
utveckla arbetet kring eleverna ännu mer. 

 

Gemensamma APT:er 
APT har inte fungerat tillfredsställande då hela arbetslaget inte kunnat delta pga att 
skolpersonal även arbetat på LSS (fritids) och inte kunnat lösgöras. 

 

Gemensamma verksamhetsmöte 
Bra upplägg med två gemensamma verksamhetsmöten/termin tillsammans med 
träningsskolan på Munkedalsskolan. 

Nätverksträff ett par gånger/termin för lärare i träningsskola från grannkommunerna, 
träffas på olika skolor för att utbyta erfarenheter.   
 

Övrigt 
Vi upplever att vi har ett gott samarbete med föräldrar/ vårdnads- 

havare. Detsamma gäller samarbetet med habiliteringen kring de elever som har 
kontakt med dem. 
T-klassen har haft fortlöpande handledning av specialpedagog och skolkurator under 
vt-17 för frågor som rör speciellt två av våra elever och önskar att handledningen 
fortsätter även under ht-17. 
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4.12.5 Trygghet och studiero 
Klass 1-3: Studieron har mycket ofta blivit lidande för eleverna under läsåret p.g.a. att 
lokalerna inte är ljudisolerade. Det har blivit många krockar mellan eleverna på grund 
av deras ibland helt skiftande behov. Positivt för elevernas trygghet är att elevhälsan 
varje vecka lyfts upp på arbetslagen som en egen punkt. Detta gör att vi snabbt kan 
uppmärksamma eventuella elevernas välbefinnande. Dessutom har vi under läsåret 
haft två elevhälsomöten per termin med representanter från centrala resursteamet 
och ledningen vilket är förebyggande. 

T-klass: Eleverna trivs med varandra och oss personal. Vi har ett gott arbetsklimat 
och samarbetet fungerar bra. 
 

4.13 Gymnasiesärskola    
     

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Särskolans organisation består av en specialpedagog, en lärare, handledare samt rektor. I 
organisationen ingår också yrkeslärare där eleverna arbetar med sina praktiska ämnen. På skolan 
finns även elevhälsans övriga professioner. 
Eleverna har ett eget klassrum, men för övrigt deltar de i skolans övriga verksamhet. De äter i 
matsalen, har idrott och engelska med övriga elever och deltar i temadagar och andra aktiviteter. 
Eleverna läser två olika lärlingsprogram, en läser Handel- och Administration och en läser Fordon- 
och Godshantering. Utbildningen är skolförlagd vissa dagar i veckan och praktikförlagd (APL) 
resten. De går i årskurs 1 och årskurs 2. I vissa ämnen läser de tillsammans med de övriga IM-
eleverna.  
Vid höstterminens start träffas elev, förälder, specialpedagog och lärare för att planera elevens 
studiegång. Under utbildningens gång hålls utvecklingssamtal med eleverna minst två gånger/läsår. 
Men personalen har också nära kontakt med föräldrar under hela utbildningen.  

 
 
Antal gymnasieelever i verksamheten: 2 
 ARBETET I 

VERKSAMHETEN 
(Uppföljning) 

RESULTAT (Utvärdering) 
 

 

ANALYS och 
HANDLINGSPLANER 
 
 

Gymnasie-
gemensamma 
ämnen 

Båda eleverna läser 
Svenska 100p, 
Naturkunskap 50 p 
Samhällskunskap 
50 p och Religion 
50p, Engelska 100 
p, Matematik 100 
p, Idrott och hälsa 
200p 

Naturkunskap, svenska, 
engelska, matematik och 
religion blir inte klara under 
vårterminen för båda eleverna.  

Analysen visar att 
handelseleven har stora 
möjligheter att utvecklas i läs- 
och skrivförståelse. Därför 
kommer elevens studieplan att 
innehålla svenska 2 100p. 
Fordonseleven kommer att 
fortsätta under årskurs 2 med 
icke avslutade kurser när det 
gäller de 
gymnasiegemensamma 
ämnena. 

    

Idrott och  
Hälsa 

Handelseleven har 
haft idrott under 

Handelseleven kommer att få 
betyg i Idrott. Båda eleverna 

 Handelseleven har haft 
specialiserad träning i 
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två läsår och tränar 
dessutom 
regelbundet på 
Gym. 
Fordonseleven har 
ett pass idrott i 
veckan och tränar 
också på Gym.  

har fått Gym-kort och vill 
använda det även på sin fritid. 

simning med handledare vid 
några tillfällen under 
utbildningen med målet att 
våga släppa bottenkänningen 
och simma ”riktigt”. Båda 
eleverna ska fortsätta på Gym 
under nästa läsår. Vi planerar 
också att förorda mer 
sjukgymnastik för en av dem. 

Estetisk 
Verksamhet 
 

 En elev har betyg i Estetisk 
verksamhet den andre har inte 
påbörjat kursen än. 

Estetisk verksamhet planeras 
att starta under nästa läsår. 

Engelska Båda eleverna läser 
engelska 
tillsammans med 
övriga IM-elever.  

Båda eleverna klarar 
engelskan på den högre nivån. 

En av eleverna har mer 
fallenhet för språk och har 
påbörjat engelska 2. Båda 
eleverna kommer att fortsätta 
läsa engelska under nästa 
läsår.  

Svenska Båda eleverna läser 
svenska och 
kommer att 
fortsätta med det 
under nästa läsår. 
En blir klar i 
Svenska 1. 

I svenska 1 kommer 
handelseleven att få betyg. 
Fordonseleven kommer att 
fortsätta kursen under hela 
nästa läsår.  
 

Det svåraste för eleverna är 
att klara de muntliga delarna i 
kursen. Under nästa läsår 
planeras mer muntliga 
arbetsuppgifter. 
Handelseleven kommer att 
fortsätta med svenska 2.  

Samhälls-
kunskap 
 
 
 
 
 

Båda eleverna har 
läst 
samhällskunskap 
under hela 
höstterminen, De 
har arbetat mot 
syfte och centralt 
innehåll. Under 
kursens gång har 
vissa studiebesök 
gjorts.  

Båda eleverna har klarat 
kursen och kommer att få 
betyg.  

 

Matematik Båda eleverna läser 
matematik 
tillsammans. De 
fortsätter med det 
under nästa läsår. 

Matematikämnet är svårt för 
eleverna. De behöver mer 
undervisning och schemalagd 
tid för att nå målen.   
 
 
 
 

Delar av matematikkursen 
kommer att läggas ut på 
praktikplatserna för att stärka 
eleverna i konkreta 
arbetsuppgifter. 
 

Naturkunskap Under vårterminen 
påbörjades 
naturkunskapen.  

Eleverna klarar kursen bra 
men kommer inte att bli klara 
under vårterminen. 

Eleverna kommer att fortsätta 
kursen höstterminen -17. 
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Religion 
 

Båda eleverna har 
påbörjat Religion 
1. Under 
vårterminen har 
några av 
världsreligionerna 
studerats.  

Eleverna har klarat 
religionskursen med godkända 
resultat hittills.  
 
 
 
 

Eleverna kommer att fortsätta 
kursen höstterminen -17. 

Historia Påbörjas under 
nästa läsår. 

  

Program-
gemensamma 
kurser  

Eleverna har 
möjlighet att välja 
programgemensam
ma kurser inom 
resp. program. 

Båda eleverna har gjort det i 
sina studieplaner.   

Planeringen avser att låta 
eleverna välja kurser som i 
möjligaste mån gynnar deras 
förmågor och intresse.  

Individuellt 
val 

Eleverna kan välja 
200 p efter sina 
specialintressen.  

En av eleverna har läst Hem 
och konsumentkunskapen 
100p, båda har läst 
Trafikantkunskap.  

Både Trafikantkunskap och 
Hemkunskap är viktiga 
ämnen för våra ungdomar 
som ett led  i att bli 
självständiga medborgare. 

Program-för- 
djupning 

Eleverna har valt 
olika kurser och 
antal poäng i 
programfördjupnin
g utifrån sina 
intressen. 
Fordonseleven har 
valt 700 p och 
Handelseleven 400 
p. Dessa poäng är 
fastlagda enligt 
programstrukturen. 

Prognosen är god för högre 
betyg för båda eleverna.  

En bra och framgångsrik 
strategi har varit att låta 
eleverna välja 
programfördjupning utifrån 
intresse och förmågor och inte 
programstyrt.  

Gymnasie- 
Särskole-
arbete 

Görs i årskurs 4.   

 
 
Arbete för trygghet och studiero 
 
Raster På rasterna har 

eleverna möjlighet 
att äta i matsalen 
tillsammans med 
övrig personal och 
andra elever. De kan 
också sitta i sitt 
klassrum om de vill 
välja det.  

Eleverna går gärna till 
matsalen. Till att börja med 
ville de inte gå ensamma, men 
det har förändrats mot ett mer 
självständigt beteende.  

Eleverna behöver varsamt 
tränas i ökad självständighet, 
både på praktikplatser och i 
vardagslivet.  
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Handledare Två handledare som 
är kopplade till 
gymnasiesärskolan; 
Lisa Jacobsson och 
Martin Hagström 

Har varit tillgängliga när 
eleverna behövt stöd inför nya 
situationer, framförallt på nya 
praktikplatser, men även vid 
andra tillfällen. 

Behov av handledare kvarstår. 
Eleverna behöver hjälp när de 
får nya praktikplatser eller 
möter andra krav som är för 
utmanande. 

Enkät-
resultat 

   

Kunskaps-
resultat 

Hittills mycket gott. 
Eleverna klarar sin 
utbildning med 
minst betyget E. 

Båda eleverna har goda 
resultat i sina ämnen.  

Fortsatt planering för att hitta 
ämnen som intresserar 
eleverna utifrån deras 
utbildningar. 

Närvaro Mycket god. Alltid 
närvarande med 
undantag av 
sjukdom.  

  

  
 
 
 
Trygghet på APL-platsen 
  
Raster 
 

Eleverna får tillgång 
till personalrummen. 
De har med sig mat 
och äter tillsammans 
med övrig personal. 

Får besök av ansvarig 
yrkeslärare, men tyvärr inte så 
ofta av Håkan p.g.a att han har 
praktikdag på övriga 
praktikplatser. 

Med utökat elevantal kommer 
troligen ytterligare handledare 
behövas. Mer tid i schemat 
behövs även för yrkeslärarna 
som följer upp och besöker 
praktikplatserna när eleverna 
blir fler. 

Handledare Vid ny påbörjad 
praktikplats har båda 
eleverna haft 
handledare med sig. 

Efter några gånger har 
handledarna lämnat eleven 
kortare stunder för att till slut 
endast hämta och lämna vid 
arbetstidens början och slut. På 
två av arbetsplatserna klarar 
eleverna att ta bussen både dit 
och hem.  

Målet är att eleverna ska 
kunna klara sig helt själva 
både på gamla och nya 
praktikplatser.  

Resor  Eleverna åker buss 
till skolan, men även 
till praktikplatser.  

Till att börja med var det 
problem för den ena eleven 
och busstider men nu fungerar 
det bra. 

Viktigt att eleverna tränar på 
att åka buss och lär sig 
strategier om någon buss är 
inställd eller inte går.  

Kunskaps-
resultat 

Goda under hela 
läsåret. 

Båda eleverna har goda 
resultat på sina praktikplatser. 

Planeringen för elevernas 
utbildning i början på 
höstterminen har fungerat 
mycket bra. Dock är tiden ett 
ständigt problem. Vi måste 
hela tiden avväga hur mycket 
eleverna orkar när de är ute på 
praktik. 
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Utvecklingsbehov inför nästa läsår 
Lärare 
 

Minst två lärare för 
gymnasiegemensam
ma ämnen.  

 Saknar tid för yrkeslärare i 
schemat för att oftare kunna 
besöka APL-platser 

Handledare Två handledare 
finns för närvarande 
knutna till eleverna. 

En handledare är oersättlig 
som trygghet och stöd på 
praktikplatser och andra 
tillfällen. 

En handledare slutar i vår. En 
ny kommer att behövas, 
särskilt med tanke på en ny 
elev till hösten som kan 
behöva stöd på praktikplatser. 

Utbildning 
 

Fördjupad 
utbildning inom 
autismspektrat för 
samtlig personal 
som undervisar 
särskoleelever.  

Ingen personal har gått någon 
sådan utbildning under läsåret. 

Samtlig personal behöver 
förbättrade kunskaper om 
begåvningsnedsättning och 
autism. 

Material 
 

Nytt material 
kommer att behövas 
för ett flertal 
nystartade kurser i 
höst.  

En arbetsplats till kommer att 
behövas i salen. Egen dator till 
höstens nya elev.  

Eleverna kommer att påbörja 
nya kurser och då behövs 
material till dem. Stor bredd 
på litteratur och annat 
lektionsmaterial. Ombyggnad 
i lektionssalen för att minska 
störande ljud. 

 
 
Årets arbete i relation till de nationella målen 
 
Under-
visning 
 

Samtlig 
undervisning är 
riktad i kurserna 
gentemot syfte, 
centralt innehåll och 
programmål.  

Eleverna har nått sina 
betygskriterier i pågående 
ämnen. 

Fortsatt planering för att 
stärka elevernas styrkor, 
intresse och självständighet.  

Avslutade  
Kurser 

Svenska 1, 
Samhällskunskap 1. 
Trafikkunskap, Idrott 
och hälsa, 
Fordonsbranschens 
Tunga fordon, 
Fordonsteknik 
Material och 
verktyg, Mat och 
butik 1, Handels 2, 
Service och 
bemötande 2 

Eleverna har nått olika 
betygssteg i sina kurser, lägsta 
betyget är E. 

Fortsatt planering för att 
eleven ska nå så långt som 
möjligt mot 
begreppet ”anställningsbarhet
”. 

Betygs-
sättning 
 

För avslutade kurser 
sätts betyget 29/5-17 
för båda eleverna 

Eleverna har klarat samtliga 
ämnen under läsåret. 

Påbörjade kurser fortsätter till 
hösten och kommer att 
betygsättas och avslutas när 
de är klara. 
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Eventuella 
brister  
 

Svårighet att 
rekrytera 
arbetsplatser 
emellanåt. 

Under detta läsår har 
praktikplatserna som tagit 
emot våra elever varit mycket 
tillmötesgående. 

Fortsatt kontaktskapande med 
arbetsgivare för att utöka 
praktikplatsnätet. 

Planerade 
åtgärder  
 

Fortsatt arbete 
utifrån 
anställningsbarhet. 
Eleverna ska få 
pröva fler 
arbetsplatser. 

 Mindre stöd från skolan i 
avseende att öka 
självständigheten hos eleverna 
och varsamt få dem att våga ta 
egna initiativ 

 
 
Elevernas utveckling mot programmens övergripande mål 
 
Samarbete Båda eleverna 

behöver fortsatt 
social träning  

Försiktiga framsteg hos 
handelseleven. Stora framsteg 
hos fordonseleven. 

Behöver mycket mer träning 
och stöd för att öva samarbete 
med andra människor. 

Själv-
ständighet 

Tydliga framsteg hos 
båda eleverna 

Eleverna behöver göra resor 
både i närområdet och längre 
bort för att träna socialt och på 
företagsamhet. 

Särskolan behöver utökad 
ekonomi för att kunna åka på 
studieresor med eleverna. 

An-
ställnings-
barhet 
 

Båda eleverna har 
fått startpaket för att 
ta traktorkort 

En av eleverna är på god väg 
att få sitt traktorkort. Den 
andra är det svårare för.  

Utbildningen syftar mot att 
eleverna ska bli 
anställningsbara utifrån deras 
respektive programmål. 
Utökat program kan komma 
ifråga.  

Samarbete 
med LSS, 
Försäk-
ringskassa 
och Arbets-
förmedling 

Det kommer att 
intensifieras under 
nästa läsår för 
handelseleven. För 
fordonseleven är det 
inte aktuellt än.  

Idag hjälp med 
kontaktperson. 

 

Planerade 
åtgärder  
för elevernas 
4 år 
 

Gymnasiearbetet 
kommer att ligga i 
årkurs 4. Stötta 
eleverna med 
samhällets övriga 
instanser till arbete, 
eget boende och 
självständigt 
vuxenliv. 

 Eleverna kommer att vara ute 
på praktikplatser en stor del 
av läsåret. 
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5.0 Resursteam och familjecentral 
 

5.1 Organisation 
Verksamheten är uppbyggd med: 

 Familjecentral med öppen förskola och familjeförskola med förskollärare, 
specialpedagog och kurator samt BVC med distriktsläkare och 
distriktssköterska.  

 Resursteam med logoped, kuratorer, specialpedagog, skolpsykologer, 
skolsköterskor och skolläkare. 

 

Resursteamet är en resurs för alla elever inom förskole- och skolverksamheten i 
Munkedals kommun. Resursteamet bygger på att kompetenser finns som kompletterar 
varandra. Vår verksamhet bygger på ett salutogent förhållningssätt. Resursteamet 
arbetar med elever, föräldrar och personal inom barnomsorg och skola. Genom 
samarbete med externa aktörer utifrån elevers olika behov, ges en ökad möjlighet att 
möta alla elever. 

Målet för familjecentralen är att utifrån hela familjens livssituation, främja en god 
hälsa. Familjecentralen är en mötesplats för föräldrar och barn (0-6 år). Här kan man 
träffas och lära känna varandra. Man kan lätt få tips och råd från personalen. 

 

5.2 Resultatuppföljning förbättringsområden 

5.2.1 Förbättringsområde 16/17 Resursteamet 
 Prioritera förebyggande arbete 
 Fler tvärprofessionella projekt(utbildningsdagar, handledning) 
 Utveckla BHT/EHT 
 Utveckla teamträffar 
 Plan för implementering av PMO 
 Kartlägga antal ärende under året. 

Analys  
Förebyggande arbete som genomförts under läsåret är; särskilda överlämningar 
mellan stadier, temaarbeten med elever på skolorna, samtalsgrupper om pubertet och 
nätmobbning mm. Psykologen har haft handledning innan utredning påbörjas vilket 
ibland resulterat i att utredningen inte behövts och att eleven fått stöd omgående. 
Detta är ett arbetssätt som påbörjats under vårterminen. Både kuratorer och 
skolpsykologer har handlett skolpersonal.  

Det har varit många allsidiga elevutredningar som är tidskrävande. Detta resulterar i 
att det finns mindre tid över till förebyggande arbete. Under hösten saknades 
skolsköterska till 40 % och specialpedagog till 75 % (hela läsåret) vilket också 
påverkar möjligheten till förebyggande arbete negativt.  

Resursteamet har genomfört en fortbildningsdag för skolorna elevassistenter, dagen 
var mycket uppskattad. Syftet med utbildningen var att undanröja hinder för 
elevernas utbildning. Arbetet stärkte även gemenskapen i Resursteamet. Ytterligare 
en fortbildningsdag (för all grundskolepersonal),” Reflektionsdag” var planerad men 
ställdes in på grund av oklarheter angående genomförandet.  
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Specialpedagog och logoped har haft fortbildning inom AKK (alternativa 
kompletterande kommunikation) samt språkombudsträffar med förskolans personal.  
De har även regelbunden handledning med flera grupper förskolepersonal. Fokus har 
varit förhållningssätt inom kommunikation och samspel.  

Specialpedagog och kurator handleder T-klassens personal 1 gång i månaden. Fokus 
har legat på att möjliggöra enskilda elevers lärande.  

Resursteamet har påbörjat en utbildning inom sociala medier och kommer att påbörja 
ett arbete på skolorna under nästa termin. 

Resursteamets personal har arbetat med att implementera plan för EHT som togs för 
fyra år sedan, på alla skolar. Skolorna arbetar olika med genomförandet av EHT. På 
vissa skolor följs planen, t ex Munkedalsskolan där man genomför EHT ca en gång per 
vecka. Detta har visat sig framgångsrikt genom att man nu arbetar mer främjande och 
förebyggande. Fyra faktorer har visat sig vara viktiga för ett framgångsrikt arbete, 
deltagare på mötet, frekvensen av möten, mötets plan och innehåll samt uppföljning av 
åtgärderna. På de skolor där det fungerat sämre har man haft EHT mer sällan och det 
har inte varit samma personer på mötena. (Viktigt att rektor alltid är med på EHT). 
BHT planeras i början av läsåret tillsammans med förskolecheferna. Man har beslutat 
om två fokusområden, under hösten arbetades med språkplanen, under våren 
arbetades det med barnkonventionen, delaktighet och inkludering.  
 

All elevhälsopersonal har under läsåret fått tillgång till PMO och två utbildningstillfällen 
har genomförts. I dagsläget används programmet av skolsköterskor, psykologer och 
logoped.  

 

Åtgärder för förbättring 2017/2018 
Ytterligare arbeta med att renodla teamets olika möte. Teamträffarna behöver ha 
tydliga teman: t.ex. (som det varit) prata om årshjul, samtala om främjande arbete. 
Skapa dagordning och rullande lista på ordförande och sekreterare även för teamträff. 

Utveckla ärendegenomgången till mer diskussion, mer teamarbete kring elevärendena 
(reflekterande team). Kräver att det finns mer info som alla läser. Tar mer tid men 
kan bli mer effektivt att utnyttja alla kompetenser samtidigt.  
 
Utforma en enkel månadsstatistik över antal ärende under året. Förslagsvis en 
månadssummering. Skilj på aktiva ärende under lång tid och nya ärenden.  
 
Skolsköterska och kurator önskar vara samtidigt på skolor för att kunna arbeta 
tvärprofessionellt.  

EHT dokumenteras i PMO. Personal från Resursteamet utbildar skolans 
specialpedagoger i PMO.  

En stående punkt på EHT där ”diskriminering och kränkande behandling” behandlas. 
Utvärdera EHT på varje skola. Utveckla ”stora EHT”. Viktigt att i förväg få veta vilka 
elevärende som ska tas upp. Viktigt att ta upp frågeställning på gruppnivå och 
tendenser på skolan 
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Inför nästa år är det viktigt att definiera tydligare vad förebyggande och 
hälsofrämjande arbete innebär i praktiken. Vi tänker att detta kommer göras i den 
fortbildning om förebyggande elevhälsoarbete som Resursteamet, rektorer och 
specialpedagoger ska inleda läsåret med. Det är viktigt att rektorerna är tydliga med 
vad de har för förväntningar och att vi tillsammans diskuterar vad vi ska göra mer av 
och vad vi då ska arbeta mindre med.  

Under fortbildning inom området ”Våld i nära relationer” uppmärksammades ett behov 
av att utforma metoder för att upptäcka barn som lever i destruktiva förhållanden.  

 

5.2.2 Förbättringsområden 16/17 Kuratorer  
 Arbeta mer med grupper, utifrån behov på skolorna. 
 Informera om och arbeta mot kränkande behandling på sociala medier. 
 Arbeta drogförebyggande. 
 Sträva efter bättre samarbetsformer med externa aktörer. 

Analys  

 Vi har arbetat med grupper utifrån specifika händelser. På Bruksskolan 
deltar/ansvarar kurator för trivselgrupp. På Munkedalsskolan deltar/ansvarar 
kurator för elevråd. 

 Vi har under våren fått utbildning om kränkningar på sociala medier. Samt 
gjort en projektplan, hur vi kan arbeta med detta under kommande läsår. 

 På Kungsmarksskolan har kurator, en lärare, socialsekreterare och 
folkhälsosamordnare påbörjat en drogförebyggande plan. 

 Samarbete med externa aktörer har skett i enskilda elevärenden bl.a. genom 
västbusmöten. Skolkurator är representerade i Konradgruppen och SSPF. 

Åtgärder för förbättring 2017/2018  

 Vi planerar att arbeta med grupper på ett mer främjande sätt, inte utifrån 
händelser, t ex arbeta mot kränkningar på sociala medier, drogförebyggande, 
DISA. Hur det ska se ut hänger ihop med vår organisation, om vi ska 
samarbeta med centrala elevhälsan eller med personal på skolorna. Fortsätta 
arbetet i elevråd och trivselgrupp, med teman utifrån plan på skolorna. 

 Vi kommer att arbeta med att förebygga kränkningar på sociala medier utifrån 
den projektplanen som finns tillsammans med arbetslagen på skolorna och på 
elevråd. 

 På Kungsmarksskolan fortsätter arbetet med den drogförebyggande planen. 
 Samarbetet med BUP och ungdomsmottagningen behöver förbättras. 

Representant från BUP och ungdomsmottagningen bjuds in till centrala 
elevhälsan för att diskutera samarbetsformer. 

 För att utveckla vår profession som skolkurator kommer vi att ha handledning.  
 

5.2.3 Förbättringsområden 16/17 Logoped  
 Fortsatt implementering av Språkplanen i fortsatt samarbete med 

specialpedagoger och speciallärare i förskola och skola.  
 Utveckla nätverksarbetet i kommunen, exempelvis gällande språkstörning, 

flerspråkighet och Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK).  
 Tätare samarbete med förskolans och skolans pedagoger. Logopeden bör delta 

mer aktivt på samverkansmöten, utvecklingssamtal och vid föräldraträffar.  
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 Samverkansmöten mellan resursteamet och ledningsgruppen. 
 Utarbeta rutin för remiss till logopedmottagningen tillsammans med BVC. 
 Fortsatt utveckling av journalsystemet PMO, t.ex. bör intyg, utlåtanden och 

dokument revideras eller läggas in i PMO.  
 Uppdatering av aktuell forskning, föreläsningar och litteratur inom det 

logopediska området. 
 

Analys  
Implementeringen av Språkplanen i förskolan har genomförts och uppdaterats på BHM 
i samarbete med specialpedagog och representanter på alla avdelningar. 
Implementeringen har även skett genom arbete med språkombud och i handledning 
angående förhållningssätt för språkutvecklande miljöer. 

Implementeringen i skolan har försvårats pga. att ingen specialpedagog har funnits 
mot skolan under läsåret. Logoped har deltagit i specialpedagogiskt nätverksarbete för 
att bli delaktig i kvalitetsarbetet. Nästa läsår kommer ett närmare samarbete att 
genomföras i och med att den vakanta specialpedagogtjänsten mot skolan tillsats. 
 
Nätverksarbetet gällande språkstörning, framför allt i skolan, har inte genomförts, 
mycket pga. byte av logoped samt att det saknats samarbetspartner i form av 
specialpedagog mot skolan. 
Gällande flerspråkighet har detta inte genomförts. I förskolan har en plan för 
mottagande av flerspråkiga barn börjat utvecklas. 
 
Gällande AKK har handledning och fortbildning genomförts, främst mot 
förskolepersonal, i samarbete med specialpedagog. Gäller främst tecken och bilder. 
Logopeden har ej deltagit på utvecklingssamtal men på föräldraträffar både på 
familjecentralen och i förskola, samt flera samverkansmöten. Samarbetet med 
pedagogerna är förhållandevis tätt, beroende på efterfrågan och behov. Logopeden 
har ej kallats till samverkansmöte mellan resursteam och ledningsgrupp.  
 
Logopeden har påbörjat en rutin för remiss till logopedmottagningen.  men är under 
utveckling. 
Scannern fungerar sporadiskt vilket försvårar införandet av dokument utifrån till PMO. 
Överlag fungerande system. 
 
Logopeden följer aktuella trådar och diskussionsämnen på yrkesspecifika forum, läser 
artiklar kopplade till skola och elevhälsa. Deltar i skollogopediska nätverksträffar en 
gång per termin.  
 

 

Åtgärder för förbättring 2017/2018 

 Starta upp användning av iPad och appar för oralmotorisk träning och 
språkträning i de fall detta är aktuellt.  

 Starta upp samarbete med specialpedagog mot skola i arbete med enskilda 
elever och grupper 

 Planera uppstart för språkstörningsnätverk tillsammans med specialpedagog 
för skola 
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 Använda samverkan mellan föräldrar och skola/förskola som arbetsmetod för 
alla aktuella barn/elever 

 Att under våren 2018 starta upp nätverksträffar med fokus på 
språkstimulerande arbetssätt och förhållningssätt för personal i skolan 

 Att delta i formulering av åtgärdsplaner och få insikt i vilka insatser och 
arbetssätt som redan finns i skolan 

 Att handleda personal och föräldrar för språklig stimulans hemma och på 
förskola/skola 

 

5.2.4 Förbättringsområden 16/17 Specialpedagog 
 

 Samarbete med BVC och biblioteket kring Språkpuff.  
 Samtalsmatta, fortsätta implementera det bland dagbarnvårdare och i 

förskolans arbetslag.  
 Språkoteket som lokal för handledning med materialet nära som inspirerar och 

med närhet till bildprogram Inprint. 
 Använda det nya reflektionsprotokollet vid handledning. 
 Fortsatt samarbetet med SPSM. För att utöka kunskapen om NPF i arbetslagen 
 Fortsatt arbete med att implementera språkplanen och dess material på 

förskolan. Utvärdering av språkplanen. 

 

Analys  
Samarbete med BVC och biblioteket förekommer i form av ”Levande läsning” samt i 
föräldragrupperna på familjecentralen. 

 
I förskolans arbetslag finns samtalsmatta med som en arbetsmetod men ej med 
dagbarnvårdarna. Detta är främst pga. att det bara varit en träff och då var fokus 
istället på tecken som stöd, eftersom det var mer aktuellt. 
 
Har ej fungerat att ha språkoteket som lokal för handledning med materialet nära som 
inspirerar och med närhet till bildprogram Inprint. Personalen på förskola och skola 
har svårt att komma ifrån för att få handledning. Handledning sker istället ute på 
enheterna. 
 
Idén med att använda det nya reflektionsprotokollet vid handledning var att fråga vad 
personalen tar med sig från handledning. Protokollet var tänkt att fungera som ett 
skrivstöd och gemensamt fokus under handledningen. Började användas under hösten 
men fungerade ej som förväntat. Metoden upplevdes som omständlig och personalen 
tycktes föredra att anteckna ”fritt” i kollegieblock. Lades då på is. Fortsatt fundering 
angående kring hur information dokumenteras och förs vidare till/i arbetslag. 
 
Frågan om fortsatt samarbetet med SPSM delegerades till högre nivå. Ärendet 
avslutades därmed på specialpedagogisk nivå. 
 
Språkplanen utvärderades på alla avdelningar i förskolan på BHM under höstterminen. 
Implementering har även skett genom kontinuerligt arbete i Språkombudsträffar och i 
handledning på förskolorna. 

Åtgärder för förbättring 2017/2018 

 arbetet med att implementera planen om riktlinjer för flerspråkiga i förskolan 
till förskolans personal.  
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 Arbeta för att ALLA avdelningar ska ha ett språkombud vilket gör att 
det främjande språkarbetet kommer att stå i fokus.  

 Stötta den personal som jobbar med intensivinlärning på ett sätt som gör att 
också jag får en klar bild av effekterna av denna för dessa barn. 

 

5.2.5 Förbättringsområden 16/17 Skolpsykolog 
 Att arbeta för att tydliggöra skolpsykologens funktion på alla nivåer; individ 

grupp och organisation. Kvalitetssäkringsarbete.   
 Att arbeta mer konsultativt samt samverka med specialpedagoger och logoped 

för att öka specifik kompetens kring elever med Np-
problematik/språkstörning/ kognitiva svårigheter/ flerspråkighet. 

 Att arbeta för att resultat från utredningar angående elevers behov beaktas. 
Det har blivit tydligt att behov som utkristalliseras ofta inte bemöts och följs 
upp efter utredning då det ofta saknas tydliga handlingsplaner och uppföljning. 
Samarbete med specialpedagog och logoped vid återgivning av utredning. 
Särskilt tydligt blir detta vid övergångar mellan olika stadier. 

 Att arbeta för att tydliggöra behovet av att formulera, implementera och 
utvärdera handlingsplaner kring elever med särskilda behov (utifrån 
likabehandlingsplaner) i samverkan med lärare, specialpedagog, kurator m.fl. 

 Att arbeta för att lärare får möjlighet till reflektion angående elever med 
särskilda behov genom att erbjuda handledning- konsultation och stötta 
rektorer att skapa utrymme för reflektion i organisationen. Reflektionstid är en 
förutsättning för att för att kunna utvärdera handlingsplaner och stöd kring 
elever.  

 Att utifrån psykologisk kunskap, bl.a. om grupper och organisationer och 
utvecklingsarbete, se över resursteamets organisation och uppdrag 
tillsammans med övriga i resursteamet Som det ser ut idag är det tydligt att 
resursteamets samlade kunskaper inte tas tillvara på ett konstruktivt sätt. En 
hel del av resursteamets arbete stupar på att det inte är förankrat i 
organisationen. Skolledare skulle kunna använda resursteamet mer när det 
gäller implementering av policydokument, värdegrundsarbete, för specifika 
utvecklingsfrågor på skolorna m.m. 

Analys  
Tidigare förbättringsområden är inte möjliga att utvärdera på grund av hur de är 
formulerat samt att personalen som formulerade detta inte längre är kvar i 
organisationen. 

 

Åtgärder för förbättring 2017/2018 

 Kvalitetssäkringsarbete: skolpsykologen ska finnas tillgänglig på alla nivåer 
inom skolan; individ (tex i elevärenden), grupp (tex lärarhandledning), 
organisation (tex rektorsmöten)  

 Att arbeta konsultativt mot skolan för att öka kompetens kring np-problematik 
tex ärendegenomgångar, handledning, redovisning av utredningar, EHT. 

 Samverka med specialpedagog och logoped kring elever med np-problematik, 
språkstörning, kognitiva svårigheter, eller flerspråkighet. 

 Att arbeta för att resultat från utredningar angående elevers behov beaktas, 
genom att utredningen innehåller tydliga, konkreta rekommendationer till 
skolan. 
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 I samverkan med rektor arbeta för att tydliggöra behovet av att formulera, 
implementera och utvärdera åtgärdsprogram kring elever med särskilda 
behov, tex i samband med EHT eller psykologutredningar.  

 Att arbeta för att lärare får möjlighet till reflektion angående elever med 
särskilda behov genom att erbjuda handledning- konsultation och stötta 
rektorer att skapa utrymme för reflektion i organisationen.  

 Att utifrån psykologisk kunskap, bl.a. om grupper och organisationer och 
utvecklingsarbete, finnas till hands för skolledning gällande implementering av 
policydokument, värdegrundsarbete, och för specifika utvecklingsfrågor på 
skolorna. 

 Att tillsammans med rektor och kurator medverka i arbetet mot diskriminering 
och kränkande behandling. 

 Att medverka till konstruktiva mötesformer vid samverkan med BUP och social 
tjänst, inom ramen för västbus. 

 Arbeta enligt en mer konkret utvärderingsbar version av 
kvalitetsdokumentation.  

 

 

5.2.6 Förbättringsområden 16/17 Skolsköterskorna 
 Det nya vägledande dokumentet för elevhälsan som tagits fram av 

Socialstyrelsen och Skolverket ska fortsatt processas och implementeras i 
verksamheten.  

 Förändringar i basprogrammet ska genomföras under det kommande läsåret. 
Vi erbjuder nu enbart läkarbesök vid behov/vid önskemål i 1:a klass och detta 
ska utvärderas under de kommande läsåren.  

 Under kommande läsår ska kvalitetsarbetet fortsätta. Kvaliteten på 
dokumentationen i datajournalsystemet ska förbättras och utbildning behövs 
för att öka kompetensen.  

 Arbetet med avvikelsehantering ska fortsätta att utvecklas.  
 Introduktionen av nyanställd personal ska förbättras med såväl teoretisk som 

praktisk genomgång av olika arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt.  
 Nya hälsoenkäter ska införas enligt beslut taget detta läsår och arbetet kring 

dessa ska utvecklas.  
 Elevantal och antalet skolor liksom områdets struktur är faktorer som är av 

betydelse för skolsköterskans möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter. Även 
samarbete mellan skolsköterskorna inom ett skolområde kan stärka 
resurserna. Riksföreningen för skolsköterskor rekommenderar 400 elever per 
heltidsarbetande skolsköterska. Detta är ett mål som bör eftersträvas i vår 
kommun.  
 

Analys  
  
 Förändringar i basprogrammet har fallit väl ut. Sällsynt att föräldrar önskat 

besök. Besparing av pengar och tid. 
 Vi har haft två utbildningsdagar i PMO. Vi har fått en medarbetare under 

läsåret som ansvarar för PMO. På detta sätt har kvalitén på dokumentationen 
förbättrats.  

 Vakant tjänst under hösten har lett till att vi inte hunnit med ordinarie 
arbetsuppgifter. 

 Skriftliga rutiner för nyanställd personal är påbörjade och ligger i 
skolsköterskemappen under resursteamet, gemensamma dokument. 
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 Införandet av nya hälsoenkäter har blivit framflyttat och kommer att ske 
under läsåret 2017-18. Införandet är nationellt och kommunen ska kunna ta 
del av avidentifierat material. 

 Bemanningen har ökat i grundbemanning till tre heltidstjänster. Dock är 
kommunen geografiskt stor och det är avstånd mellan skolorna.  
 

Åtgärder för förbättring 2017/2018  

 Hälsobesöken ska prioriteras och få störst fokus i den förebyggande 
satsningen i Elevhälsoarbetet. Hälsofrågorna ska ses över främst gällande 
utsattheten för våld samt hur man beter sig på sociala medier. 

 Komplettera Pm och rutiner gällande skolsköterskans arbetsuppgifter i 
skolsköterskemappen under Gemensamma dokument. 

 PMO. Utveckla och blir bättre på att använda systemet. 
 Samverka inom professionsgruppen. 

 

5.2.7 Förbättringsområden 16/17 Familjecentralen  
 Utveckling av föräldragrupperna med en kväll speciellt riktad till pappor/partners 

kopplad till föräldrautbildningen som är förlagd till dagtid. Anledningen att denna 
träff är på kvällstid är att möjliggöra för bägge vårdnadshavare att få tillgång till 
information och möjlighet till samtal med andra föräldrar.  

 Erbjuda stöd i föräldrarollen i form av vägledningsgrupp grundat på ICDP på 
kvällstid 

 Delta i gemensam utbildning för hela familjecentralen; En förälder blir till. 
 
 

Analys  

 ”Pappaträff” på kvällstid genomfördes under höstterminen men lades på is under 
våren pga låg respons från föräldrarna.  

 Har under våren bjudit in till en vägledningsgrupp grundat på ICDP på kvällstid, 
med temat stöd i föräldrarollen. På grund av för få anmälda kunde den inte 
starta. De föräldrar som var intresserade lotsades vidare till BVC-psykologens 
föräldragrupp ”trygghetscirkeln”.  

 Utbildningen, En förälder blir till, håller fortfarande på, har bidragit till ökat 
samarbete på familjecentralen, fördjupad kunskap inom följande 4 område. 
Stjärnfamiljer, jämställt föräldraskap, psykiskt hälsa och kulturkompetens. 
 

  

Åtgärder för förbättring 2017/2018  

 Kartläggning av föräldrastöd som finns i kommunen och vad som kan utvecklas 
 Föräldraforum, diskussion och vägledning med olika teman, kvällstid 2 

ggr/termin 
 Se över möjligheterna att utveckla arbetet med årliga träffar för 

familjecentralens föräldragrupper. 
 Följa upp hur temaområdena inom En förälder blir till och på detta sätt 

utveckla vår verksamhet 
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5.2.8 Samverkan Skola och Socialtjänst 
Analys  

Samverkan försvåras av stor personalomsättning på IFO. I en del fall har samverkan 
fungerat bra kring direkta elever. Konsultationsmöjligheten fungerar bra. Har inte 
förekommit att rektor bjudit in socialtjänsten till EHT.  

Skola och socialtjänst samverkar tillsammans med andra aktörer i olika 
konstellationer; Konradgruppen (förebyggande arbete för barn och unga), SSPF(Skola, 
Socialtjänst, Polis, Fritid), Drogförebyggande grupp, samverkan nätverk 
småbarn(BMM, BVC, socialtjänst, Familjecentral, Spelmannen/BUP).  

 
Åtgärder för förbättring  

Viktigt att de samverkansträffar som beslutats om genomförs varje termin.  

Önskvärt med gemensamma fortbildningsinsatser för skola och socialtjänst. 

 

6.0 Resultat och måluppfyllelse 
 

6.1 Kommunens måluppfyllelse 
 
Förskola 
Resultatmål BoU: Enheter på förskolor och skolor ska påbörja certifiering utifrån 
"grön flagg" 
Mål: Fyra enheter i Dingle och Hällevadsholm har påbörjat arbetet med ”Grön flagg”.  
  

Resultatmål BoU: Varje avdelning inom förskolan ska varje dag använda utemiljö i 
sin pedagogiska verksamhet.   

I förskolan finns en stark tradition av att vistas ute minst en gång per dag med 
barnen. Pedagogerna följer barnens intressen och fångar tillfällen till lärande utomhus 
på ett utomordentligt sätt i de flesta fall. Variationer finns emellertid. Att schemalägga 
eller planera en pedagogisk utemiljöaktivitet görs också men där är variationen något 
större.  
 
Barnen har utvecklat en förståelse att man kan lära av varandra och i ett samspel 
med varandra. De har fått mer kunskap om att vara i skogen och vår närmiljö. De har 
fått stor kunskap om vad manfår och inte får göra i naturen. 

Flera förskolor är eftersatta vad det gäller utomhusmiljön. Det behövs upprustning av 
utemiljön med lekredskap, olika vistelsemiljöer och plats för odling. Ett viktigt mål när 
det gäller likvärdigheten för våra barn. 
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Resultatmål BoU: Främja samverkan och samarbete mellan kommunens olika 
verksamheter för gott resursutnyttjande 
 
Alla kommunens förskolor har en gemensam uppstart inför hösten med information 
och riktlinjer samt föreläsare. Eftersom förskolepersonalen arbetar med lärande 
samtal och har möten i olika nätverk så sprids goda pedagogiska arbetssätt på så vis.  

 
Ipad/Unikum träffar har lett till kollegialt lärande och där har vi också haft ett forum 
att utveckla Unikum. 

Grundskola 
Resultatmål BoU: Främja samverkan och samarbete mellan kommunens olika 
verksamheter för gott resursutnyttjande 

Gemensam uppstart med all personal från förskoleklass till komvux med föreläsning i 
språkutvecklande arbetssätt. Förstelärarnas kommunövergripande utvecklingsarbete 
tillsammans med Barn och Utbildnings ledningsgrupp har startat. Vi fortsätter även 
det kollegiala lärandet med ämnesnätverk för grundskola och gymnasium.  

Kunskapens Hus 
Resultatmål BoU: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas kompensatorisk 
utbildning inom vuxenutbildningen. (Unga mellan 20-24 år) 
Runt de ensamkommande flyktingbarnen finns ett nära samarbete med sektor stöd, 
som ansvarar för ungdomens boende och fritid. En Yrkesutbildning har startat i 
samarbete med ME-skolan. Ett flertal yrkesutbildningar har också startat för att kunna 
följa upp de ungdomar som inte har en gymnasieexamen genom samarbete med både 
Arbetsförmedlingen och AME. 

Resultatmål BoU: Alla ungdomar 16-19 år ska erbjudas aktiviteter utifrån 
kommunens aktivitetsansvar 
Munkedals kommuns IM-program har utarbetat funktionella metoder och arbetssätt 
vad gäller individuella åtgärder. Allt från nationellt gymnasieprogram och 
förberedande gymnasiestudier till flera yrkesutbildningar såsom omvårdnad, fordon 
och fastighetsskötare. Studier kan även kombineras med praktik eller APL.  

 

6.2 Resultat Förskoleklass 
Enheterna följer upprättad Språkplan för Munkedals kommuns skolor. Lärarna har 
genomfört screening och tester enligt planen. Se bilaga Språkplan 1 och 2.  
 
Eleverna i förskoleklass läser fyra dagar i veckan.  

Analys 
Utifrån Stanine-tester har rektorerna kunnat konstatera att det förekommer 
anmärkningsvärda skillnader mellan olika upptagningsområden.  

För att få en bättre kontinuitet för eleverna i förskoleklass kan man tänka fem dagar i 
veckan skulle underlätta inlärningen.  

Åtgärder för förbättring 
Resultaten av screening och tester ska analyseras både inom enheten och mellan 

50



Sida 43 av 59 

455 80 MUNKEDAL  •  Telefon växel 0524-180 00  •  Fax 0524-181 74  •  www.munkedal.se  •  munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

enheter. Under hösten kommer rektorerna att genomföra en djupare analys utifrån 
dessa resultat för att sedan upprätta åtgärder för förbättring.  

Sektorn håller på att arbeta fram en reviderad mall för det systematiska 
kvalitetsarbetet för alla nivåer. Denna mall ska integreras i vårt digitala verktyg 
Hypergene. Mallen ska gälla alla verksamheter inom barn och utbildning d.v.s. 
förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Mallen ska utgå från de nationella målen. 

Huvudmannen bör besluta om att införa fem dagars-schema för förskoleklass från 
hösten 2018. Inväntar även nationellt beslut avseende obligatorisk förskoleklass/10-
årig grundskola.  

 

6.3 Resultat årskurs 1 
Undervisande lärare för årskurs 1 har på samtliga skolenheter bedömt elevernas 
kunskaper i läsförståelse med Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd. Utifrån 
resultaten har insatser 

Analys 
Denna kartläggning av elevernas kunskapsnivå har varit ett bra stöd för att forma 
undervisningen och tydligt se var insatser behöver sättas in. 

Generellt har resultaten förbättrats från hösttermin till vårtermin.  

Utifrån Lågstadiesatsningen har möjligheter funnits att förtäta resurserna, vilket har 
underlättat möjligheterna för extra stödinsatser.   
 

Åtgärder för förbättring 
Sektorn håller på att arbeta fram en reviderad mall för det systematiska 
kvalitetsarbetet för alla nivåer. Denna mall ska integreras i vårt digitala verktyg 
Hypergene. Mallen ska gälla alla verksamheter inom barn och utbildning d.v.s. 
förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Mallen ska utgå från de nationella målen. 

 

6.4 Resultat årskurs 3 
Kunskapskraven i matematik, svenska, samhällsorienterande- och naturorienterande 
ämnen dokumenteras i en gemensam mall i lärportalen Unikum varje läsår. Resultaten 
delges föräldrar via utvecklingssamtal men föräldrarna kan också följa resultaten via 
Unikum. 
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Analys 
Treornas matematikresultat i de nationella proven har ökat något från år 15/16 till 
16/17. De elever som uppnått kravnivån ökar från totalt 85,5% till 85,8. 

Resultaten i svenska för treorna har sjunkit något mellan åren. Från totalt 82,9% till 
80,8%. 

Kunskapsresultaten för årskurs 3 är dokumenterade i kommunens lärportal Unikum. 
Uppföljningen som görs på enhetsnivå når inte huvudmannen i dagsläget.   

 

Åtgärder för förbättring 
Fortsatt träning i läsning och skrivning är nödvändigt. Fortsatta tester kontinuerligt 
framöver samt fördjupat arbete tidigare på förskolenivå och i de tidigare årskurserna.  

Sektorn håller på att arbeta fram en reviderad mall för det systematiska 
kvalitetsarbetet för alla nivåer. Denna mall ska integreras i vårt digitala verktyg 
Hypergene. Mallen ska gälla alla verksamheter inom barn och utbildning d.v.s. 
förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Mallen ska utgå från de nationella målen. Det 
är viktigt att kunskapskraven för årskurs 3 kommer med i mallen så att huvudmannen 
kan följa upp detta.  

 

6.5 Resultat årskurs 6 
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Analys 
Överlag kan man konstatera att bild, musik, hemkunskap, slöjd och teknik ligger högt 
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i andel godkända betyg. Däremot har engelskan påfallande låg andel med godkända 
betyg.  

I de nationella proven har engelskan sjunkit en del men matematiken har blivit 
mycket bättre, från 78,2% år 15/16 till 92,7% år 16/17. Det har arbetats en hel del 
med matematikplan och uppföljning som troligtvis har slagit igenom ordentligt.   

 

Åtgärder för förbättring 
Stärka upp i engelskan. En ny ämnesnätverksgrupp har startat upp som ska arbeta 
med engelskan och analysera resultaten bättre.  

Följa varje klass och dess resultat över tid och inte bara jämföra årskurserna då det är 
olika elever. Få till ett system där man kan följa en specifik elev från förskoleklass till 
årskurs 9.  

 

6.6 Resultat årskurs 9 
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Analys 
Vid en jämförelse av hur många elever i åk 9 som har behörighet till gymnasiet i år 
med förra läsårets avgångselever kan vi se en tydlig förbättring.  

 46 elever som saknar betyg och är 18 nyanlända.  
 Av kvarvarande 28 elever är det 15 elever som saknar betyg i ett eller två 

ämnen.  
 13 elever saknar betyg i fler än två ämnen (13 %).  
 5 elever kommer att erbjudas plats på introduktionsprogrammet.  
 
En analys av orsaker till att 13 elever saknar fler än två betyg är att dessa elever 
har mycket hög skolfrånvaro över lång tid.  
17 elever har 20 % eller högre skolfrånvaro. 
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Vi har tittat på betygen ämnesvis och kan konstatera att ämnena matematik, historia 
och kemi utmärker sig negativt. 

 I matematik fick 88 elever betyg av 115 i åk 9 betyg 
 I kemi fick 89 elever betyg av 115 – 14 elever hade anpassad studiegång.  
 I historia fick 84 elever betyg av 115 – 19 elever med anpassad studiegång. 
 I svenska som andraspråk undervisade 20 elever och 6 fick godkända betyg 

resterande elever fick betyget F. Flertalet av dessa elever saknade 
sammanhängande skolgång från hemlandet och har varit inte varit mer än två 
år i Sverige. 

 95 elever läste Svenska och av dessa fick 90 elever betyg. 
 I engelska fick 97 av 115 elever mycket beroende på riktade insatser. 

  
  
Nationella proven täcker inte in alla kunskapskrav vilket kan innebära att resultaten 
där skiljer sig från betygen. Vid betygssättning har vi använt oss av 
undantagsparagrafen och bortsett från enstaka kunskapskrav i bedömningen beroende 
på elevs funktionshinder. Vi har ändå tittat på korrelationen mellan betyg och resultat 
på nationella prov och kan se att det inte på någon enhet skiljer sig något större. 

 

Behörighet till gymnasiet 

År Y FÖR + Impro H FÖR IM Antal 
elever 

Nyanlända Totalt 
elever 

15/16 54st +7 st impro 
(56%)* 

33 st 
(31%)* 

14 st 
(13%)* 

108 st 16 st 124 st 

16/17 40 st +12 impro 
(53%)* 

43 st 
(43%)* 

5 st 
(4%)* 

99 st 16 st 115 st 

*procent räknat utifrån tabell antal elever 

I en jämförelse från förra läsåret ser vi att antal elever till IM har minskat från 13 % 
till 4 %. 
Detta beror på att skolan har en mer väl organiserad elevhälsa som arbetar mer 
förebyggande och tvärprofessionellt. Mer strukturerat samt att samtlig personal i 
elevhälsan vet vad som förväntas av dem i sin yrkesroll. 
Skolan har också en hög och bra ämnesbehörighet hos skolans alla lärare. 
Skolans resurspersoner har fått specialpedagogisk handledning under hela läsåret. 
 
 
Nyanlända 
Läsåret 2016/17 gick tre av de nyanlända till gymnasiet och tretton till IM. 
Vi har följt upp och gjort insatser på alla elever med hög skolfrånvaro. 

 

Åtgärder för förbättring 
Arbeta förebyggande, följa upp skolfrånvaro. 

Vi har ändrat schemat så att varje klassföreståndare (KLF) har sin klass varje morgon 
kl. 8.20–8.30 och ser så alla elever är i skolan. I de fall där eleven inte är i skolan och 
eleven inte anmäld sjuk meddelas vårdnadshavare omgående. På dessa morgonmöten 
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går också KLF igenom dagen så ev. ändringar blir kända för eleverna samt att olika 
händelser som kommer repeteras för alla elever. 

Införskaffa en APP som kopplas till frånvarosystemet så att vårdnadshavare kan följa 
sitt barn dagligen.  

Förstärka det kollegiala lärandet både i arbetslagen och inom ämnesnätverken.  

Täta uppföljningar av de elever som riskerar att inte nå målen i alla ämnen och sätta 
in insatser tidigt. Använda studiehandledarna mer under lektionerna för att eleverna 
ska ha möjlighet att visa sina kunskaper trots språket. Anpassa lärmiljöerna för att 
stödja elever som har svårigheter.  
 
 

6.7 Gymnasieskola 
 

Betygsresultat: 

Betyg per skola                   
Årskurs: AVG16/17 | Skolform: 
Gymnasieskola                   

  A B C D E F - (saknas) 
Meritvärde 

avg.

Endast egna 4 8 52 38 105 76 9 98 8,3

Kommunal egen kommun 4 8 52 38 105 76 9 98 8,3

Kunskapens Hus 4 3 21 16 40 7 3 87 11,4

Processtekniska Gymnasiet  5 31 22 65 69 6 11 7,1

 

 

 

Program
Årskurs: AVG16/17 | Termin: VT | Betygstyp: Samtliga betyg | Skola: Endast egna | Skolform: Gymnasieskola

Genomsnittligt meritvärde (slutbetyg) alla lästa ämnenelever med betyg alla lästa ämnen godkända betyggistrerade elever

Alla program 9,5 3 28 10,71% 3 37

Övriga program 10,6 3 21 14,29% 3 30

Introduktionsprog 10,6 3 21 14,29% 3 30

Yrkesprogram 7,6 7 7

Industriprogramm 7,6 7 7

Industritekniska programmet (INPRO) 7 7
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Nyckeltalstrend 
Termin: VT | Betygstyp: Samtliga betyg | Skola: Endast egna | Skolform: Gymnasieskola | Valt mått: Genomsnittligt 
meritvärde (slutbetyg) 

 

Analys 

Skolan och elevhälsan behöver arbeta mer proaktivt. Möta upp elever som riskerar att 
misslyckas i resultat och måluppfyllelse så tidigt som möjligt, med de anpassningar 
som kan anses lämpliga relaterat till elevens svårigheter. Vissa elever har visat stor 
ohälsa och haft en stor frånvaro. Vi kan se att stor frånvaro ofta återspeglas i elevens 
resultat. 

De elever som inte får en examen på gymnasiet (32,8% 2016) kan man konstatera 
inte till så stor del söker sig till vuxenutbildningen. De flesta elever som bor i 
Munkedals kommun läser i andra kommuner, vilket gör det svårt att påverka varje 
individs resultat. Nu i högkonjunktur får de arbete ändå, vilket kan vara en orsak. 
Många av de här eleverna är också oerhört skoltrötta. Detta är en utmaning som vi 
behöver arbeta mer med. Hur kan vi engagera ungdomar i kommunen att få en 
gymnasieexamen via vår vuxenutbildning?  

Det kan konstateras att de elever som går på gymnasiet klarar sig förhållandevis väl. 
67,2% får en gymnasieexamen inom tre år i jämförelse med riket som är 65,2%. 

 

Åtgärder för förbättring  

Alla pedagoger och personal i elevhälsan ska vara väl informerade om innehållet i 
ELOF-planen. Skolan möter upp elevers frånvaro i linje med ELOF-planen. 
Frånvaroregistrering ska ske i frånvaromodulen för att statistik och tendenser som 
avspeglar elevers frånvaro ska kunna tas fram och analyseras. I enlighet med ELOF-
planen ska utredningar göras och följas upp. Elever med stor ohälsa ska av 
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skolhälsovården slussas vidare till BUP eller vuxenpsykiatrin. Elever som riskerar att 
misslyckas gällande resultat och måluppfyllelse ska utredas och mötas med adekvata 
insatser och anpassningar relaterade till utredningsresultat som beskriver elevens 
svårigheter. Elevhälsan ska arbeta främjande när det gäller resultat och 
måluppfyllelse. 

Ett bättre samarbete behöver upparbetas med de kommunerna där våra 
gymnasielever går i skolan för att fler ska få en gymnasieexamen.  

 

6.8 Vuxenutbildning 

Svenska för invandrare SFI 

SFI-undervisning innehåller fyra kurser A, B, C och D. För att kunna gå vidare till 
grundläggande svenska måste D-nivå ha uppnåtts. 

26 elever har varit inskrivna på spår 1, med elever från kurs A och B, där studietakten 
är låg. De elever med kort eller ingen studiebakgrund alls behöver lång tid för att 
uppnå kunskapskraven kurs B. 

54 elever har under läsåret varit inskrivna på spår 2. Av dessa elever har 18 stycken 
gjort studieavbrott. Främst p g a flytt till annan kommun men också p g a att 
arbetsförmedlingen gett dem andra aktiviteter som praktik och instegsjobb. 17 elever 
har fått betyg och blivit klara med studieväg 2. Genomsnittstiden för studierna har 
varit 430 timmar vilket motsvarar 29 veckors studier. Flera har fortsatt sina studier på 
kurs D. 

Av de 19 elever som nu (juni) studerar studieväg 2 läser 3 st kurs B och 16 st läser 
kurs C. De elever som nu läser kurs B har i genomsnitt studerat 279 timmar och de 
som läser kurs C har studerat i genomsnitt 433 timmar. På kurs C är spridningen stor. 
6 elever har studerat fler än 500 timmar medan resten 10 st har studerat i genomsnitt 
238 timmar. 

54 elever har varit inskrivna på studieväg 3 under läsåret. Av dessa 54 elever har 26 
fått betyg på D-kursen och är alltså klara med SFI. Genomsnittstiden för dessa elever 
att bli godkända uppskattas till c:a 6 månader. 
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Omvårdnadsprogram, fordon, fastighet, svets, maskinförare och 
processtekniska (vux) 

Omvårdnad har haft 7 kurser, 19 elever. En elev med betyg F. 
Fordon har haft kurser, 8 elever. Kursen fortsätter för 2 av eleverna. 
Fastighet har haft 7 kurser, 8 elever. Inga F. 
Svets har haft 5 kurser, 8 elever. 2 st F. 
Maskinförare har haft 5 kurser,10 elever. Inga F.  
Vuxenutbildning Process har haft 9 kurser, 20 elever. 18 elever fullföljde. 10 st  

F (kursbetyg) utdelades. 

 

Grundvux och gymnasievux 
Svenska på grundläggande nivå:1 elev. 
Svenska som andraspråk på grundläggande nivå: 21elever. 
SVA/ Sve 1-3 6 kurser 3-12 elever. 

Flex/ distans. Antal elever varierar. I snitt 12 elever under de senaste fyra terminerna. 

Engelska grund: inget nationellt prov 
Engelska grund 1: 6 elever 
Engelska grund 2: 9 elever. 
Ingen elev klarade kursen på en termin. Kursen fortsätter. 

Svenska på grundläggande nivå  
En elev har varit inskriven. Inget betyg sattes utan avbrott gjordes. 

   
Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.  
På kursen har 21 elever varit inskrivna mellan HT16 och VT17  
Under HT16 och VT17 sattes 12 betyg - 8E, 3D och ett B.  
2 personer fick streck då underlag saknades.  
Inga delkursbetyg sattes.   

  
Svenska/ svenska som andraspråk 1-3.  
LÅ16/17 gick det i grupperna 3-12 elever, räknar då Sve+SvA.   
Satte HT-16: 22 betyg ochVT-17: 25 betyg. (6 olika kurser)    

 
 
  

Svenska/ Svenska som andraspråk på grundläggande nivå  
Inga nationella prov har gjorts. 
Svenska 1  
Ht-16  
Här överensstämmer NP med kursbetyg. Betyget var E.  
VT-17  
Här överensstämmer NP med kursbetyg. Betygen var C-B.  
Svenska som andraspråk 1  
Ht-16  
Här överensstämmer NP med kursbetyg. Betygen var D-E.  
VT-17  
Här överensstämmer NP med kursbetyg. Betygen var F-C.  
Svenska 3  
HT-16  
Här överensstämmer NP med kursbetyget. Betyget var D.  
Svenska som andraspråk 3  
HT-16  
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Här överensstämmer NP med kursbetyg, C-B, i alla fall utom två där betyget blev 
högre. De högre betygen grundar sig på ett mycket bra fördjupningsarbete.  
Vt-17  
NP överensstämmer i alla fall utom ett.  
Där var betyget för NP B+C och betyget blev B.   
Att betyget här blev B berodde på tidigare prestationer och ett mycket bra 
fördjupningsarbete 

 

Analys 
Stor andel av de som läser på vuxenutbildningen har en utländsk bakgrund. Många av 
dessa har dessutom liten eller ingen studievana alls. Man kan alltså konstatera att 
dessa eleverna behöver mer tid för att klara utbildningen. 

Eleverna som har gått på omvårdnadsprogrammet har därför fått en termin till för att 
de parallellt med utbildningen ska kunna läsa SFI. Utifrån resultatet kan man 
konstatera detta varit ett framgångskoncept. Flertalet av dessa har nu arbete inom 
kommunen som undersköterskor.  

Inom programmen svets och fastighetsskötare har eleverna fått mer tid inom ramen 
för programmet där de har läst svenska och matematik riktat mot programmet. 

De elever som inte får en examen på gymnasiet (32,8% 2016) kan man konstatera 
inte till så stor del söker sig till vuxenutbildningen. De flesta elever som bor i 
Munkedals kommun läser i andra kommuner, vilket gör det svårt att påverka varje 
individs resultat. Ett bättre samarbete med de kommunerna behöver upparbetas. Nu i 
högkonjunktur får de arbete ändå, vilket kan vara en orsak. Många av de här eleverna 
är också oerhört skoltrötta. Detta är en utmaning som vi behöver arbeta mer med. 
Hur kan vi engagera ungdomar i kommunen att få en gymnasieexamen via vår 
vuxenutbildning?  

I och med att det är stora grupper på SFI-kurserna behöver eleverna mer stimulans 
när det gäller det talade svenska språket. 

Åtgärder för förbättring 
Skapa olika forum där samtal stimuleras på olika sätt. 

Anställa fler studiehandledare och nyanställning av ytterligare en förstelärare för att 
driva skolutvecklingsarbetet.  

Skolverksprojektet och EU-projektet ska båda göra nyanlända anställningsbara. 
Utökning av antalet arbetsgrupper för utveckling av verksamheten. Fortsatt utveckling 
och arbete med det systematiska kvalitetsarbetet.  

Förbättra det kollegiala lärandet. 
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7.0 Värdegrundsarbete 
 
7.1 Trygghet och studiero 
Förskolor 
Värdegrunden är ett ständigt återkommande arbete som det arbetas med varje dag i 
förskolan. Förskolan arbetar utifrån förskolans gemensamma värdegrund. 
Värdegrundsarbetet i förskolan bildar en helhet för en trygg och lärande miljö. Man 
arbetar både förbyggande och främjande för en bra miljö. Alla förskolor har en plan 
för att förebygga och främja kränkande behandling. 

Analys 
Våren 2016 genomförde skolinspektionen en föräldraenkät. 

Svarsfrekvensen anses enligt skolinspektionen god och Munkedal ligger över snittet i 
samtliga rubriker utom anpassning efter barnets behov. På föräldraråd diskuterades 
frågan och flera av de vårdnadshavare som då deltog ansåg att det är för lite 
personal. Förskolorna har stora svårigheter att rekrytera förskollärare och att anskaffa 
vikarier. 
 

Åtgärder för förbättring 
Att höja personaltätheten för pedagoger från 2,92 % till 3,0 % skulle skapa en 
arbetstrygghet både för pedagoger och vårdnadshavare. Förskolan är på gång att 
tillhöra bemanningsenheten i Munkedals kommun vilket skulle leda till att avlasta 
pedagogerna från vikarieanskaffning. 

 

Grundskolor med grundsär och fritidshem 
Fokus har under året varit att det ska finnas trygghet och studiero samt tydliga ramar 
och strukturer. Plan mot hot och våld och plan mot diskriminering, kränkning och 
mobbing har reviderats. Skolorna har kamratstödjargrupper som kontinuerligt arbetar 
med att identifiera var på skolan det kan finnas risker för att elever kan bli utsatta.  

Tre gånger om året genomförs samverkansråd med representanter från skola, 
fritidshem och vårdnadshavare för att öka tryggheten. Det arbetas även kontinuerligt 
för att eleverna ska ges inflytande över sin skolgång och vara delaktiga i olika 
samverkansformer såsom klassråd, elevråd, kamratstödjare samt som skyddsombud.  

Skolinspektionen gjorde en enkätundersökning till elever och vårdnadshavare 
angående tryggheten och studieron i skolan.  

Analys 
Goda rutiner finns upparbetade där de olika planerna inför varje läsår uppdateras. 
Implementeringen av dessa har inte fungerat fullt ut.  

Skolinspektionens enkät visade att både elever och vårdnadshavare på låg- och 
mellanstadieskolorna känner god trygghet, studiero och respekt. Sammantaget ligger 
värdet högre än riket i övrigt. Dock är det en enhet som utmärker sig då det gäller 
respekten för varandra. Högstadieskolans resultat visade att värdet är likvärdigt med 
riket i övrigt.   

Åtgärder för förbättring 
Medarbetare bör ta bättre stöd i informationen och utgå från planerna. Delge varandra 

64



Sida 57 av 59 

455 80 MUNKEDAL  •  Telefon växel 0524-180 00  •  Fax 0524-181 74  •  www.munkedal.se  •  munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

och framför allt de nyanställda i organisationen de rutiner som gäller. Elevhälsoarbetet 
behöver komma mer in i skolarbetet. Lärarna bör mer analysera både sig och sina 
lektioner.  

Fortsatt arbete med tryggheten och studieron på samtliga enheter är mycket viktigt.  

Gymnasiet med gymnasiesär 
Vid Skolinspektionens tillsyn visade det sig att eleverna till mycket stor del sa sig vara 
trygga och att de kände studiero. 
 

Analys 
Resultatet av tillsynen visar på att eleverna känner sig trygga och har studiero. 
Resultatet av en elevenkät som genomfördes i juni till alla studeranden kunde inte 
utläsas per respektive elevgrupp, vilket medförde svårigheter att analysera specifika 
problemområden. 

Åtgärder för förbättring 
Fortsätta arbetet med att bevaka att upprättade planer och arbetssätt följs. 
Elevenkäter riktas mer specifikt till de olika verksamheterna. En till två 
värdegrundsdagar ska planeras och genomföras varje år. Ta fram en mer lättförståelig 
version av Likabehandlingsplanen för eleverna. 

 
7.2 Arbetsmiljö 
Brandskyddskontroller och brandövningar genomförs regelbundet. Brandutbildning och 
HLR är planerat att genomföras med all personal under höstterminen 2017. 
Kommunens säkerhetssamordnare har tillsammans med ledningsgruppen för Barn och 
Utbildning arbetat fram en risk- och sårbarhetsanalys för alla enheter inom sektorn.  
 
Under 2017 har de två nystartade förskoleavdelningarna haft besök av miljöenheten 
med genomgång. En livsmedelshanteringsutbildning genomfördes i april med personal 
från båda ställen. Under sommaren har det genomförts besiktning förskolans gårdar 
med flera anmärkningar. I maj genomförde miljöenheten ”rökfri skolgård” utan 
anmärkningar. Alla avdelningar har under våren genomfört brandövning. Vi planerar in 
en brandutbildning och barn-HLR för all personal på dagtid under v 40 och 41. 
 
Enheterna arbetar systematiskt med arbetsmiljön för både elever och personal. I 
samband med de årliga medarbetarsamtalen diskuteras arbetsmiljön på individnivå. 
Alla enheter har APT en gång i månaden och arbetsmiljö är en stående punkt på 
dagordningen. LOKSAM genomförs regelbundet på enheterna och minnesanteckningar 
skrivs. I central samverkan analyseras tillbudsrapporter/skadeanmälningar två gånger 
om året och protokollförs. Det finns en gemensam rutin för tillbudsrapportering för 
både elever och personal. Det finns också rutiner för hur kränkningsärenden ska 
hanteras. 
 
Skyddsronder genomförs på våren och följs upp på hösten. Resultaten av 
skyddsronderna dokumenteras i det gemensamma systemet Zu Casa. Varje höst görs 
en psykosocial arbetsmiljökartläggning bland personalen som följs upp i mars. Varje 
vår genomförs en trivselenkät för elever och vårdnadshavare vid varje enhet. 
Enkäterna analyseras i personalgruppen och trivselenkäten för eleverna analyseras 
även i elevrådet och tillsammans hittas åtgärder för förbättring.  
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet följer läsårets årshjul.  
 
Augusti 
Planera tider för medarbetarsamtal 
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Arbete med systematiskt kvalitetsarbete  
Utvärdera och upprätta plan mot diskriminering och kränkande behandling 

September 
Liten systematisk arbetsmiljörond   
ZuCasa, brand och arbetsmiljö   
Risk och sårbarhetsanalys  
Uppföljning kompetenshöjande medel                                  

November 
Arbetsmiljöenkäter inkl. psykosocial (AFS 2015:4) 

December 
Medarbetarsamtalen ska vara klara    

Januari 
Kompetensutvecklingsplan   
Lönerevision      

Februari 
Planering samverkansdag fsk-skola                         

Mars 
Systematisk arbetsmiljörond inkl.AFS 2015:4  
Diskussion om tjänstefördelning   

April 
ZuCasa     
Tjänstefördelning     

Maj 
Gemensamma lokalfrågor                                      

Juni 
Sammanställning av systematiskt kvalitetsarbete  
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9.0 Kommande utvecklingsområden 
Utvecklingsområden kommande läsår  

9.1 Nyanländas lärande 
Vi behöver utveckla samarbetet med Integrationsavdelningen för att de nyanlända ska 
få bättre koppling till skolans Värdegrund. Ett stort samarbete med Skolinspektionen 
kommer att inledas när det gäller de nyanländas lärande med åtta handlingsplaner för 
insatser och kompetensutbildning. Synergieffekter när det gäller resultat, åtgärder för 
förbättring på alla nivåer för alla barn och elever. 

9.3 Hälsofrämjande insatser 
ELOF-planen bör fortsätta att utvärderas och revideras efter analys gjord i juni. Alla 
skolor ska vara anslutna till det digitala systemet. Fortsätta arbetet med att samverka 
mellan socialtjänst och skola för att elever ska må bra och känna trygghet.  

9.4 Digitalisering och programmering 2018 
Vi ser att det kommande år behöver satsas på utbildning inom datorteknik i och med 
att Skolverket har beslutat att införa digital kompetens och programmering i 
läroplanen.  

Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja 
arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan sedan den 1 juli 2017. 

9.5 Kollegialt lärande 
Det kollegiala lärandet kommer att fortsätta i arbetslag och nätverk. Utveckla 
ledningsgruppens övergripande skolutvecklingsarbete genom handledning i metoder 
för analys och förbättringsåtgärder. 

9.6 Mindre barngrupper 
Fortsatt arbeta för att minska antalet barn i grupperna enligt Skolverkets direktiv samt 
att rekrytera personal till förskolorna. Planering inför kommande nybyggnation av 
förskolor. 

9.7 Likvärdig utbildning 
Arbetsgrupper och projektgrupper är tillsatta för att alla barn och elever ska få en 
likvärdig utbildning oavsett var i kommunen de går i förskola eller skola. 
 

9.8 Systematiska kvalitetsarbetet 
Ny, bättre och tydligare struktur ska arbetas fram. 

9.8 Utveckla yrkesutbildningar 
Inventera arbetsmarknadsbehovet och anpassa yrkesutbildningar inom gymnasiet och 
vuxenutbildningen efter arbetsmarknadens behov.   
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        2017‐10‐18 

 

 

 

 

Svar till Skolinspektionen utifrån begäran om komplettering för Munkedals 
kommun gällande beslut med  
Dnr 43‐2016:4638, 43‐216:4639, 43‐2016:4640, 43‐2016:4642, 43‐2016:4643, 43‐
2016:4644, 43‐2016:4645 

 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om ny politisk organisation i Munkedals kommun. 
Kommunfullmäktige fastställer beslutet den 26 oktober 2017. Beslutet innebär att en barn‐ 
och utbildningsnämnd inrättas. Detta kommer att underlätta huvudmannens 
ansvarstagande när det gäller att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är 
likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Vi kommer att koppla ett årshjul till denna organisation i syfte att skapa förutsättningar för 
huvudmannen att efterfråga resultat, utvecklingsområden och åtgärder för förbättring. Ny 
politisk organisation träder i kraft januari 2019. 

Från och med 2018 kommer kommunen att fördela resurserna utifrån en ny 
resursfördelningsmodell från kommunfullmäktige. Syftet med ny resursfördelningsmodell är 
bl a att det blir smidigare att fördela resurser utifrån uppkomna behov. 

Enligt Rutin för huvudmannens uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete inom Barn och 

Utbildning träffade Barn och Utbildnings ledningsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 26 september där resultat av kvalitetsarbetet presenterades. Planen är att 
Kommunstyrelsen arbetsutskott fastställer sektorns förslag till åtgärder den 24 oktober. 
Beslut tas i Kommunstyrelsen den 8 november. 

Sektorn processar för närvarande hur vi ska förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Den 
30 november och 1 december ska ledningsgruppen tillsammans med Anna Karlefjärd, 
forskare från Karlstads Universitet, och controller Maria Strömberg arbeta med analys och 
implementering av det systematiska kvalitetsarbetets dokumentation i Hypergene 
(Kommunens digitala verktyg för styrning och ledning) 

Målet är att systematiken ska vara en naturlig del i det vardagliga arbetet för dem som är 
närmast våra barn och elever. Det ska vara enkelt för rektorer och förskolechefer att ta del 
av resultat för att kunna göra professionella analyser, prioritera utvecklingsområden och 
genomföra åtgärder för förbättring. Utifrån ett välplanerat årshjul ska huvudmannen kunna 
följa kvalitetsutvecklingen och se förändringar av måluppfyllelsen. Det ska också finnas ett 
tydligt underlag som huvudmannen kan fatta beslut utifrån när det gäller t.ex. prioriterade 
insatser utöver gällande resursfördelning. 
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Sektorn håller på att arbeta fram en reviderad mall för det systematiska kvalitetsarbetet för 
alla nivåer. Denna mall ska integreras i vårt digitala verktyg Hypergene. Mallen ska gälla alla 
verksamheter inom barn och utbildning d.v.s. förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Mallen ska utgå från 
de nationella målen. 

 

Fritidshem 
Kompletteringar gällande fritidshem redovisas under punkt 4.10 

Förskoleklass 
Kompletteringar gällande förskoleklass redovisas under punkt 6.2 samt bifogade bilagor 
Språkplan 1 och 2. 

Grundskola 
Uppföljning av kunskapsresultat årskurs redovisas under punkt 6.3. 

Uppföljning av kunskapsresultat i årskurs 3 redovisas under punkt 6.4. 

 
Gymnasieskola 
Efterfrågad information redovisas under punkt 6.7. 

Vuxenutbildningen 
Efterfrågad information redovisas under punkt 6.8. 

 

Alla kompletteringar är markerade med gult i dokumentet 

 

Liselott Sörensen‐Ringi 

Sektorchef för Barn och Utbildning 

Munkedals kommun 

0524‐18367 
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1. Inledning:  

Språket spelar en central roll i arbetet med att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så 
långt det är möjligt. Språkets roll och betydelse för barns och elevers lärande ska lyftas fram, 
därför är handlingsplanen framtagen på uppdrag av skolchef, förskolechefer, kommunens 
rektorer och verksamhetschef för Resursteam. Handlingsplanen ska årligen ses över och vid 
behov revideras av gruppen som sammanställt den.  

Vårt förhållningssätt i mötet med barn och elever har avgörande betydelse för hur de 
kommer att utvecklas som individer.  

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” 

                                                                                                                        Få syn på språket Skolverket 2012 

Handlingsplanen består av delarna, förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola 
utifrån olika uppdrag och styrdokument.  

2. Syfte:  

Planen för ett språkutvecklande arbetssätt har utformats för att främja barn och elevers 
språk‐ och kunskapsutveckling i alla ämnen.  

Språkplanen  

Ger alla pedagoger i kommunen gemensamma rutiner för att följa och upptäcka barn och 
elevers språk‐ läs‐ och skrivutveckling systematiskt och likvärdigt.  

Ökar insikten om förebyggande arbete och vikten av tidiga insatser för alla barn och elever. 

Gör det möjligt att tidigt upptäcka och rikta åtgärder till barn/elever i behov av stöd.  
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3. Förskolan 

1‐5 år 

Syftet med förskolans handlingsplan: 

 Att ge alla barn i Munkedals kommun en likvärdig chans att utveckla sitt språk och 
sin kommunikation. 

 Att utveckla förskolans språkarbete.  
 Att uppmärksamma alla barns språkliga utveckling  
 Utveckla barns kunskap om hur man använder IKT. 

 

Vad säger styrdokumenten? 
Konventionen om barnets rättigheter, artikel 13: 

Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av 

territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift 

eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer. 
                                                                                                                                                                                   FNs konvention om barnets rättigheter 

Salamancadeklarationen 2/2006 

Varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och måste få en möjlighet till att 

uppnå och bibehålla en acceptabel utbildningsnivå.  
                                                                                                                                                                                 Salamancadeklartionen & Salamnca+10 

 

Skollagen 1 kap. 4§: 

 I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
                                                                                                                                                                                                                   Skollagen 2010:800              

Skollagen 8 kap. 10§:  

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 
utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 
                                                                                                                                                                                                                     Skollagen 2010:800  

Lpfö 98/10 

I förskolans läroplan finns strävansmål som anger inriktningen på det pedagogiska arbetet. 

Individuella bedömningar av barnen ska inte göras däremot ska förskolepersonalen följa upp 

hur de utformar undervisningen för en god måluppfyllelse. 
                                                                                                                                                                                                  Läroplan för förskolan 2010 
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Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya 
sätt att förstå sin omvärld. 

 utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 
försöker förstå andras perspektiv. 

 utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 
ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 
andra. 

 utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 
kommunikativa funktioner. 

 utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda 
sig av, tolka och samtala om dessa. 

 erbjuds en miljö som stimulerar all form av kommunikation.  
 

Samverkan med yttre aktörer 
Förskolan samverkar med en rad yttre aktörer, såsom: 

 BVC/familjecentralen 
 Barn och ungdomshabiliteringen 
 Socialtjänsten 
 Västra Götalandsregionen t.ex. Logopedmottagningen och Allergimottagningen 
 SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) 
 Biblioteket 

 

Val av observations‐ och kartläggningsmaterial 

Kommunens Resursteam (logoped och specialpedagog) har tillsammans med 
förskolecheferna inventerat material för observation och kartläggning gällande språket och 
gemensamt beslutat att använda TRAS, K3 och Språkschema för flerspråkiga.  

TRAS. Thomsen, I B (2013) ”TRAS, observationsgrund för planering”, är ett 
forskningsbaserat material som tar hänsyn till flera olika språkliga aspekter i barnets 
utveckling. Allt från det egna talet till förmågan att förstå och tolka uppmaningar eller 
innebörden av en saga. 

K3. Balldin, K Hedevåg, K (2010). K3 är ett kartläggningsverktyg där de tre K: na står för 
Kvalité – Kunskap – Kartläggning. I K3 kartläggs många olika funktionsområden som t.ex. 
förmåga till uppmärksamhet, impulskontroll, organisationsplanering, motorik, perception, 
kommunikation, samspel och föreställningsförmåga. 

Språkschema för flerspråkiga. I ”Flera språk i förskolan” (Skolverket) har tagits fram ett 
material för kartläggning av flerspråkiga barns språkbakgrund och vilka språk som används i 
barnets olika situationer. 
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4. Grundskolan ‐ förskoleklass till och med årskurs 9  

Syftet med grundskolans handlingsplan är:  

•  att öka måluppfyllelsen i samtliga ämnen genom god läs‐ och skrivundervisning.  

• att utveckla grundskolans läs‐ och skrivundervisning genom samsyn, gemensamma 
metoder och arbetssätt.  

• att genom systematisk uppföljning analysera och utvärdera grundskolans arbete 
med läs‐ och skrivundervisning på organisation‐ grupp‐ och individnivå.  

•  att uppmärksamma alla elevers läs‐ och skrivutveckling genom kontinuerlig 
screening över tid för att på så sätt identifiera elever i behov av stöd.   

Vad säger styrdokumenten?  

Skollagen 1 kap. § 4: 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

                                                                                                                                             (Skollagen 2010:800) 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:  
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen  för  utbildningen.  Därför  kan  undervisningen  aldrig  utformas  lika  för  alla. 

                                                                                                                                                         (Lgr11 s. 8)  

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:  

Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. 
                                                                                                                                                                                                                                  (Lgr11 s .13)  

Alla som arbetar i skolan ska: 
Uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd. 

                                                                                                                                                        (Lgr11 s 14)  

Läraren ska:  
Ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande samt 
stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. 
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5. Val av test  

Skolverkets nya kunskapskrav för årskurs 1 innefattar ett obligatoriskt bedömningsmaterial 
som hämtas på deras hemsida. Detta innebär att IL‐Basis och Läsettan bortfaller. Kvarstår 
gör Hur låter orden/Hitta bokstaven och DLS. De är normerade och tillförlitliga.  

Normerade tester innebär att man kan jämföra en elevs resultat eller klassresultat med en 
referensgrupp elever i samma ålder. De flesta testerna är normerade utifrån den niogradiga 
stanineskalan, där 4‐6 är normalvärden och 7‐9 är resultat över genomsnittet. Resultat 1‐3 
är under genomsnittet och ska omedelbart uppmärksammas.  

Hur låter orden/hitta bokstaven? Häggström, I. Brännström, (2008) Umeå, Ingread AB.  
Ett vetenskapligt utprövat grupprov för tidig kartläggning av fonologisk medvetenhet hos 
6 ‐ åringar. Materialet ger vägledning för olika förebyggande insatser. Kartläggningen 
omfattar tre olika delprov gällande fonologisk medvetenhet. Normerat för september 
månad. Deltestet Hitta bokstaven ska genomföras i maj månad. 

DLS 2 Järpsten, B. (2013) Hogrefe Psykologiförlaget. 
Ett material för kartläggning av klassens färdigheter i läsning och skrivning. Kartläggningen 
omfattar fyra olika delprov för år 2, samma ljud, ordförståelse, rättstavning och 
läsförståelse. Normerat för år 2 i februari. 

År 3 Nationella Prov. 

DLS 4 Järpsten, B & Taube, K. (2009) Hogrefe Psykologiförlaget.  
Ett material för analys av klassens läs ‐ och skrivförmåga. Kartläggningen omfattar tre olika 
delprov, rättstavning, ordförståelse, och läsförståelse. Normerat för oktober månad.  

År 5 utvärdering och uppföljning av tidigare DLS‐tester. 

År 6 Nationella Prov. 

DLS 7 Järpsten,B. (2002) Hogrefe Psykologiförlaget 
Ett material för analys av klassens läs– och skrivförmåga. Kartläggningen omfattar tre olika 
delprov, rättstavning och ordförståelse normerat för sep/okt månad. Läsförståelse normerat 
för februari månad. 

År 8 Utvärdering och uppföljning av tidigare DLS‐tester samt förberedelse för Nationella 
Prov. 

År 9 Nationella Prov. 

 

6. Bedömningsstöd  

Nya språket lyfter/språket på väg Skolverket (2012, 2011). Materialet är ett stöd för 
bedömning av elevernas språkliga förmågor i enlighet med kursplanerna i svenska och 
svenska som andra språk. Detta bedömningsmaterial ska användas i Munkedals kommun  
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från förskoleklass till årskurs 9 i samtliga klasser oavsett vilken skola eleven går på. Under 
våren 2015 lämnades ”bevis och idépärmar” ut till respektive skola.  

Nya språket lyfter består av underlag för observationer med bas i såväl forskning som 

beprövad erfarenhet. Observationerna är indelade i områdena läsa, skriva samt tala, lyssna 
och samtala. För området läsa finns sex avstämningar A – F.  

Språket på väg består av matriser som stöd för bedömning av elevernas språkutveckling. 
Matriserna beskriver utveckling stegvis inom områdena samtala, tala, skriva och läsa, dvs. 
läsorienterad och textorienterad läsning. Varje område har en elevmatris och en lärarmatris 
i fyra utvecklingssteg.  

Förslag på arbetssätt som kan användas genom hela skolgången: 

En läsande klass: Färdiga lektionsplaneringar som sträcker sig över 30 min/dag eller 2,5 
timme/vecka, som innehåller övningar i läsförståelse. Lektionsplaneringarna innehåller inget 
eget arbete eftersom samtalet kring texten är det centrala. Finns tillgängligt på 
www.enlasandeklass.se  

Genrepedagogik: En medveten kunskap om hur språket fungerar i olika sammanhang vilket 
underlättar för eleverna att lära sig språket och att lära på språket. Pedagogen visar på hur 
språket stegvis byggs upp genom att explicit visa på olika mönster i text vid läsning och 
skrivning i alla ämnen. 

Reciprok teaching: Är en modell för aktiv läsförståelse. Den vilar på fyra grundstrategier som 

goda läsare använder för att förstå det lästa. Det är att förutspå, ställa frågor, reda ut 
oklarheter och sammanfatta. Central i denna metod är att läraren guidar eleverna genom 

lärarledda övningar för att träna de olika strategierna.  
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7. Screeningplan 

Förskoleklass 

Undervisningsfokus utifrån 
Lgr11 

Bedömningsstöd

 

Nya språket lyfter 

Normerad 
screening och tid 
för genomförande 

 

Elevens intresse för att 
lyssna och läsa böcker. 

Utveckling av elevens 
ordförråd 

Berätta och återberätta 
texter och egna 
erfarenheter. 

Språklig, fonologisk och 
fonemisk medvetenhet 

Bokstavskännedom 

Uttal/Artikulation  

Förslag på olika arbetsmaterial 

Olika material som grundar sig på 
Bornholmsprojektet, t.ex. 

Bornholmsmodellen, Lundberg I. 
Språklekar efter Bornholmsmodellen, 
Häggström, I.  
Bornholmsmodellen i praktiken, Rydkvist, 
M. Språklust 1 & 2, Rydja, C.  
Språkeri språkera, Karlsson Y. 

Lässtrategier – spågumman, reportern, 
konstnären, detektiven och cowboyen (RT) 

Genrepedagogik – Gibbons, Stärk språket 
stärk lärandet 

 

Hur låter orden. 

Tid för 
genomförande 
september. 
Uppföljning av de 
elever som fått lågt 
resultat i 
december. 

Hitta bokstaven?  

Genomförs i maj.  
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Årskurs 1 

Pedagogfokus i vardagen  Bedömningsstöd

Nya språket lyfter 

Bedömningsstöd 
från Skolverket  

 

Elevens intresse för att 
lyssna och läsa böcker.  

Utveckling av elevens 
ordförråd 

Berätta och återberätta 
texter och egna 
erfarenheter. 

Språklig, fonologisk och 
fonemisk medvetenhet 

Bokstavskännedom med 
återkommande kontroll 

Avkodning 

Läsförståelse 

Stavning (ljudenlig) 

Förslag på olika arbetsmaterial

God läsutveckling/skrivutveckling, 
Lundberg 

Olika material som grundar sig på 
Bornholmsprojektet, t.ex:  

Bornholmsmodellen, Lundberg I. 
Språklekar efter Bornholmsmodellen, 
Häggström, I.  
Bornholmsmodellen i praktiken, Rydkvist, 
M. Språklust 1 & 2, Rydja, C. 

En läsande klass (RT) 

Genrepedagogik – Gibbons, Stärk språket, 
stärk lärandet 

 

Görs kontinuerligt 

Under läsåret, 
påbörjas under 
hösten. 
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Årskurs 2 

Pedagogfokus i vardagen  Bedömningsstöd

Nya språket lyfter 

Normerad 
screening och tid 
för genomförande 

 

Elevens intresse för att 
lyssna och läsa böcker.  

Utveckling av elevens 
ordförråd 

Berätta och återberätta 
texter och egna 
erfarenheter. 

Språklig, fonologisk och 
fonemisk medvetenhet 

Avkodning 

Läsflyt 

Läsförståelse 

Stavning 

 

Förslag på olika arbetsmaterial

God läsutveckling/skrivutveckling, 
Lundberg 

En läsande klass (RT) 

Genrepedagogik – Gibbons, stärk språket 
stärk lärandet 

 

  

DLS år 2:  

Samma ljud 
Ordförståelse 
Rättstavning 
Läsförståelse  

Genomförs i 
februari.  
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Årskurs 3 

Pedagogfokus i vardagen  Bedömningsstöd

Nya språket lyfter 

Nationella Prov

 

Elevens intresse för att 
lyssna och läsa böcker.  

Utveckling av elevens 
ordförråd 

Berätta och återberätta 
texter och egna 
erfarenheter. 

Språklig, fonologisk och 
fonemisk medvetenhet 

Avkodning 

Läsflyt 

Läsförståelse 

Stavning 

Förslag på olika arbetsmaterial 

God läsutveckling/skrivutveckling, 
Lundberg 

En läsande klass (RT) 

Genrepedagogik – Gibbons, stärk språket 
stärk lärandet 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nationella prov, 
under vårterminen

 

 

   

81



 

11 

Årskurs 4 

Pedagogfokus i vardagen  Bedömningsstöd

Nya språket lyfter 

Normerad 
screening och tid 
för genomförande 

 

Elevens intresse för att 
lyssna och läsa böcker.  

Utveckling av elevens 
ordförråd 

Berätta och återberätta 
texter och egna 
erfarenheter. 

Läsflyt 

Läsförståelse 

Stavning 

Förslag på olika arbetsmaterial  

En läsande klass (RT)  

Genrepedagogik – Gibbons, Stärk språket, 
stärk lärandet 

  

DLS år 4  

Läsförståelse  
Ordförståelse 
Rättstavning  

Genomförs i 
oktober  
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Årskurs 5 

Pedagogfokus i vardagen. 

Noggrann uppföljning av 
elevers resultat av DLS i 
årskurs 4. 

Bedömningsstöd

Nya språket lyfter 

Utvärdering och 
uppföljning av 
tidigare DLS‐tester

 

Elevens intresse för att 
lyssna och läsa böcker.  

Utveckling av elevens 
ordförråd 

Berätta och återberätta 
texter och egna 
erfarenheter. 

Läsflyt 

Läsförståelse 

Stavning 

 Förslag på olika arbetsmaterial  

En läsande klass (RT)  

Genrepedagogik – Gibbons, stärk språket, 
stärk lärandet. 
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Årskurs 6 

Pedagogfokus i vardagen  Bedömningsstöd

Nya språket lyfter 

Nationella Prov

 

 

Elevens intresse för att 
lyssna och läsa böcker.  

Utveckling av elevens 
ordförråd 

Berätta och återberätta 
texter och egna 
erfarenheter. 

Läsflyt 

Läsförståelse 

Stavning 

Förslag på olika arbetsmaterial  

En läsande klass (RT)  

Genrepedagogik – Gibbons, stärk språket, 
stärk lärandet 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nationella prov 
genomförs enligt 
bestämmelser. 
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Årskurs 7 

Pedagogfokus i vardagen  Bedömningsstöd

Språket på väg 

Normerad 
screening och tid 
för genomförande 

 

 

Elevens intresse för att 
lyssna och läsa böcker.  

Utveckling av elevens 
ordförråd 

Berätta och återberätta 
texter och egna 
erfarenheter. 

Läsflyt 

Läsförståelse 

Stavning 

Förslag på olika arbetsmaterial  

Läsförståelsestrategier t.ex. RT 

Genrepedagogik 

  

DLS 

Rättstavning 
Ordförståelse  

Läsförståelse 

Genomförs sep/okt
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Årskurs 8 

Pedagogfokus i vardagen 

Noggrann uppföljning av 
elevers resultat i DLS år 7. 

Bedömningsstöd

 

Språket på väg  

Förberedelse inför 
Nationella Prov 

 

Elevens intresse för att 
lyssna och läsa böcker.  

Utveckling av elevens 
ordförråd 

Berätta och återberätta 
texter och egna 
erfarenheter. 

Läsflyt 

Läsförståelse 

Stavning 

Förslag på olika arbetsmaterial  

Läsförståelsestrategier t.ex. RT 

Genrepedagogik 
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Årskurs 9 

Pedagogfokus i vardagen  Bedömningsstöd

 

Språket på väg  

Nationella Prov

 

Elevens intresse för att 
lyssna och läsa böcker.  

Utveckling av elevens 
ordförråd 

Berätta och återberätta 
texter och egna 
erfarenheter. 

Läsflyt 

Läsförståelse 

Stavning 

Förslag på olika arbetsmaterial  

Läsförståelsestrategier t.ex. RT 

Genrepedagogik  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationella prov 
genomförs enligt 
anvisning 
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8. Arbetsgång:  

 

• Specialpedagog på skolan ansvarar för beställning och distribution av 
screeningmaterial till klasslärare/svensklärare inför varje nytt läsår.  

 

• Klasslärare/svensklärare genomför screening.  
 

• Handledningen och givna instruktioner i samtliga tester skall följas. 
 

• Specialpedagog och svensklärare rättar screeningen. 
 

• Analys och diskussion av resultaten samt kommande insatser sker i samråd mellan 
specialpedagog, klasslärare/svensklärare och rektor. Lyfts i EHT. 

 

• Utifrån bedömning av resultaten görs eventuellt en fördjupad läs‐ och skrivutredning 
av specialpedagog, logoped och skolpsykolog se modell i del 2 sid 3. Ansökan görs via 
blankett till Resursteamet.  

 

Schema över Munkedal kommuns kartläggning av grundskolans elevers gällande 
språk/läs‐ och skrivutveckling.  
  
Diagnos   F‐klass   År 1   År 2  År 3  År 4  År 5  År 6   År 7   År 8   År 

9  
Hur låter 
orden/Hitta 
bokstaven  

Sep/maj 
Utfallselever 
dec  

                          

Skolverkets 
bedömningsstöd 

   Se 
riktlinjer

                       

DLS 2       feb                     
NP 3            vt                   
DLS 4               okt                 
DLS 5 utgår                     
NP 6              Ht/vt       
DLS 7                         Sep okt  Sep okt    

DLS 8 utgår                     

Nationella prov            Vt.         Vt.         Vt. 
 

 Sammanställning på klassnivå görs på respektive skola och skickas till Resursteamet. 
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 Resursteamet sammanställer kommunens samtliga screeningresultat under våren 
och presenteras för ledningsgruppen innan vårterminens slut. 
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Inledning 
Språkets betydelse i samhället spelar en allt viktigare roll. Det blir tydligt såväl i förskolan, 
skolan, på arbetsplatsen och samhället i stort. En förutsättning för att alla barn och elever 
ska nå den kunskap, trygghet och framtidstro de har rätt till är en väl fungerande språk‐, läs‐ 
och skrivförmåga. Ur ett rättvise‐ och demokratiperspektiv är dessa funktioner en 
förutsättning för det livslånga lärandet. Starten för det inledande, och förbyggande språkliga 
arbetet börjar i förskolan. Det pedagogiska språkarbetet i förskolan är systematiskt och 
målinriktat och lägger grunden till barns läs‐ och skrivutveckling. Kommunens språkplan gör 
det möjligt att tidigt upptäcka och identifiera barn och elever i riskzon för att utveckla läs‐
och skrivsvårigheter/dyslexi. Om barnet/eleven visar på svårigheter i förskolan/skolan bör i 
första hand orsaken sökas i deras möte med språkarbetet i förskolan och undervisningens 
innehåll i skolan och i dess lärandemiljö1. Syftet med denna plan är att öka likvärdigheten i 
språkarbetet i förskolan och undervisningen i skolan för att höja måluppfyllelsen. 

 

 

 

 

Förskolan 
Genomförande 

Enligt Vygotsky2 är kunskap inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika 
former – såsom fakta, fantasi, förståelse, färdighet och förtrogenhet som förutsätter 
och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, 
intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap 
genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala 
och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 
sammanhängande. 

Arbetet i förskolan utgår från målen i läroplanen3. Man arbetar tematiskt med målen och 
bakar in olika områden såsom språk, motorik och/eller matematik. För val av tema bygger 
pedagogerna vidare på barnens intresse för olika områden t.ex. rymden, myror eller sagor. 
Språket genomsyrar all verksamhet i förskolan och är en förutsättning för barns utveckling4. 
Detta ser man även i läroplanen som säger ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman 
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liksom språk och identitetsutveckling”. Förskolan bör erbjuda ett strukturerat språkligt 
arbete som bygger på barns och vuxnas samspel och som ger stort utrymme till lek. 

Arbetssätt: 

 Alla förskolor i kommunen arbetar strukturerat med språklig medvetenhet . 
Gemensamt material för detta arbete är Språklust som ska finnas på varje avdelning. 
Man använder också Språklust genom Sagor för att ytterligare fördjupa arbetet. 

 Samtliga avdelningar har ett eller flera språkombud som träffas regelbundet för 
fördjupning i olika teman till exempel flerspråkighet och fonologisk medvetenhet. 

 Förskolan arbetar med Reciproka boksamtal. 
 Pedagogerna använder musik, sång och ramsor. 
 Pedagogerna skapar möjlighet för lekskrivning och lekläsning. 
 Synliggöra och uppmärksamma bilder, bokstäver och text i vardagen samt syftet med 

dessa. 
 Pedagogerna i förskolan ska även ha kunskap om alternativa och kompletterande 

kommunikationssätt till exempel tecken och bilder. 
 Förskolorna använder sig av IKT på ett medvetet pedagogiskt sätt där man sätter 

syftet med tekniken i fokus. (Inte med tekniken i sig). 
 Pedagogerna stärker alla barns språkliga identitet och ser flerspråkighet som en 

styrka och tillgång, genom att man arbetar aktivt med att möta olika kulturer bidrar 
man till att barnen utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. 
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Grundskola 

Skolan i Munkedals kommun ska ge alla elever en väl 
fungerande läs‐ och skrivfärdighet utifrån sina 
förutsättningar. Kommunens språkplan gör det 
möjligt att tidigt upptäcka och identifiera elever i 
riskzon för att utveckla läs‐och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Om eleven visar på svårigheter i skolan bör i första hand orsaken 
sökas i deras möte med undervisningens innehåll och i dess lärandemiljö 5. Syftet med 
denna plan är att öka likvärdigheten i undervisningen och höja måluppfyllelsen för alla 
elever. Detta görs genom konkreta och metodiska insatsförslag på olika nivåer.  

För att underlätta för lärarna är det nödvändigt att de har kännedom om vilka insatser 
eleverna har behov av. Den mest betydelsefulla faktorn för att utveckla elevers läs‐ och 
skrivförmåga och förhindra läs‐ och skrivsvårigheter/dyslexi är hög lärarkompetens6. Detta 
innebär att läraren ska ha god kunskap om elevens språkutveckling, läs‐ och skrivprocess 
samt ett systematiskt och strukturerat arbetssätt som kan ta sin utgångspunkt i denna 
modell. Modellen under är tänkt att gälla för arbetet med alla elever utifrån kommunens 
språkplan. De olika förslagen och insatserna kommer att beskrivas utifrån olika nivåer enligt 
rubrikerna i modellen7. 
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Att tänka på vid insatser och åtgärder 

Självförtroende  

Känslan av att lyckas är en förutsättning för god inlärning8. En varm och positiv atmosfär 
som kännetecknas av en accepterande inställning och förståelse för olika elevers olika 
behov ger ett inlärningsvänligt klimat. Det allra viktigaste är att läraren accepterar eleven 
med insikt om elevens styrkor och tillkortakommanden.  

Träning  

Eleven behöver träning för att utveckla sin förmåga. Utifrån de resultat som framkommer 
ska träningen individualiseras till varje elev. Träningen ska i första han ske inom ramen för 
den ordinarie undervisningen.  

Kompensation  

För de yngre eleverna bör fokus läggas på att öva. Kompensation ska alltid övervägas som 

ett komplement. För de äldre eleverna vars svårigheter är kvarstående blir de alternativa 
läromedlen allt mer nödvändiga. För att en elev ska få rätt kompensation är det viktigt att 
skolan/läraren har kännedom om vilka svårigheterna är och utgå från den informationen.  

Elever i behov av stöd behöver en bas av självförtroende, kompensation för sina svårigheter 
och träning i läsning och skrivning. Skolan ska arbeta för att tillgodose samtliga aspekter9.  

  

   

Självförtroende 

Kompensation Träning 

LÄSK‐pärmen 2011 www.fdb.nu 
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1. Förslag till arbete och åtgärder inom klassens ram 
 

 

 

Målsättning för förskoleklassens språkliga arbete – barns språkliga 
förtrogenhet  
God språklig och fonologisk medvetenhet, effektiv bokstavkännedom, ordförståelse, 
textförståelse, läsförståelse reflektionsförmåga och god självbild. 

 

Många forskare är överens om att den språkliga och fonologiska medvetenheten har 
avgörande betydelse för läsinlärningen10. De elever som inte är språkligt och fonologiskt 
medvetna, de som inte klarar av att självständigt och medvetet reflektera kring språket 
behöver extra träning redan under förskoleklassåret. Insatser genom träning i 
språklig/fonologisk medvetenhet är effektiv för elever som inte har förmågan att vända 
uppmärksamhet från språkets innehåll till dess form11. Träning i den språkliga och 
fonologiska medvetenheten kan göras i flera olika moment. När en elev börjar bli språkligt 
medveten börjar eleven att fundera över hur något sägs eller skrivs och över hur ord och 
orddelar eller språkljud kan kombineras. 
Reflektera och analysera texter och bilder lär sig elever redan innan de kan läsa. Högläsning, 
samtal och dialog är viktiga byggstenar i elevens utveckling av förståelse av text. Denna 
utveckling sker i sociala sammanhang där elevernas egna erfarenheter är viktiga12. 
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Förslag till aktiviteter på organisationsnivå förskoleklass 
Hösttermin  

Utbildningsdag: Språklig och fonologisk medvetenhet, genomförs innan skolstart.  
Det har visat sig att man kan öva upp den fonologiska medvetenheten genom dagliga lekar 
och övningar med språket13. Det har också visat sig att övningarna är särskilt viktiga för de 
elever som ligger i riskzonen för att utveckla läsproblem senare i skolan. Genom dagliga 
språksamlingar som följer en given struktur, där alla elever fångas upp och ges möjlighet att 
"badas i språk". Arbetet med språklig och fonologisk medvetenhet under förskoleklassåret 
lägger grunden till den senare läs‐ och skrivinlärningen14.  

Handledning/Utbildning: Ska ske kontinuerligt under läsåret med fokus på språklig och 
fonologisk medvetenhet. Konkreta genomgångar av material och metoder, samt 
genomgångar och bedömningar av elevernas utveckling inom området görs i nätverk i 
samråd med rektor. Dokumentation av elevernas utveckling, analys och diskussion sker 
fortlöpande.  

Genomgång av tester/screeningar: Datum för genomförande och utvärdering.  
Hur låter orden? Häggström (2007)15. Ska utföras i augusti och maj.  Bedömning och 
kartläggning av fonologisk medvetenhet. Hur låter bokstaven? Häggström (2015)16 
genomförs i maj. 

Föräldramöte: Bör ske i början av september tillsammans med specialpedagog med fokus 
på information om språklig och fonologisk medvetenhet.  

Avstämning i elevhälsateam (EHT): I december. Fokus på gruppen och elever som inte 
visar på utveckling gällande språklig och fonologisk medvetenhet. Hur ska vi arbeta vidare 
med dessa elever? Eventuell resursomfördelning utifrån behov bör ses över.  

 

Vårtermin 
Genomgång och uppföljning av tester/screeningar: Datum för genomförande och 
utvärdering. 

Handledning/Utbildning: Ska ske kontinuerligt under läsåret med fokus på språklig och 
fonologisk medvetenhet. Konkreta genomgångar av material och metoder samt 
genomgångar av bedömning av elevernas utveckling inom området. Dokumentation av 
elevernas utveckling, analys och diskussion bör ske fortlöpande.  

Avstämning i elevhälsateam (EHT): I maj. Fokus på gruppen och elever som inte är 
språkligt och fonologiskt medvetna. Planering av kommande insatser på organisations‐ och 
gruppnivå påbörjas så snart som möjligt inför övergång till årskurs 1. 
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Förslag till aktiviteter på grupp‐ och individnivå förskoleklass 
Olika nivåer av språklig och fonologisk medvetenhet och hur de kan 
tränas.  

• Träna eleven i att reflektera över språket, kan göras genom att byta ut ett ord i en 
mening och uppmärksamma eleven på vilket ord som är det felaktiga.  

• Träna eleven att dela upp ord i fraser. Detta kan förstärkas genom att eleven får 
hoppa/klappa orden i fraserna.  

• Träna medvetenhet om ord, eleven räknar ord i enkla meningar. Eleven lyssnar på 
två likadana ord och sedan identifieras deras olika betydelse, t.ex. matta, matta.  

• Träna medvetenhet om delar av ord, sätta samman två ord som leder till ett nytt ord, 
t.ex. brand + bil = brandbil. Träna att dela upp ord i stavelser och träna att ta bort en 
del av ett ord för att identifiera vad som är kvar, ordet järnväg ta bort väg = järn.  

• Träna att identifiera delar av ord, vad har tagits bort ur ordet lastbilsflak om jag 
säger lastflak?  

• Träna medvetenhet om ords längd, vilket ord är längst, tåg eller nyckelpiga?  

• Träna medvetenhet om ljud i ord, vad rimmar/vad rimmar inte/hitta på egna 
rim/fylla i rim i en berättelse. Uppmärksamma eleven om att ordet tåg inte slutar 
med vagn utan med ljudet g.  

• Träna identifikation av specifika ljud, kan delas in i tre olika nivåer och bör tränas 
efter den ordning som följer,  

 Lyssna på olika ord och höra om ett speciellt ljud finns i ordet. Finns ljudet m i ordet 
vante, mus?  

 Eleven lyssnar vilket ljud som kommer efter eller före ett visst ljud, t.ex. ordet sol 
vilket ljud kommer efter s?  

 Eleven ska identifiera vilket ljud som kommer först/sist/i mitten av ett ord.  

• Träna att ta bort fonem, eleven kan ta bort fonem i början, mitten eller slutet av ett 
ord, vad blir om jag tar bort m‐ljudet från ordet mask? 

• Träna att byta ut fonem, ex på detta är ordet sol, vi tar bort o och sätter dit ett a vad 
blir det?  

• Träna fonemsegmentering genom att dela upp ett ord i fonem, antal ljud i ordet.  

• Träna fonemsyntes genom att pedagogen t.ex. säger ordet s‐o‐l, vad blir det?  

• Träna bokstavskännedom som förberedande aktivitet inför läsinlärningen, börja med 
att introducera bokstav/ljud koppling.  
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Förslag på träningsmaterial som är kopplat till språklig och fonologisk 
medvetenhet:  

Lyssna på ljud.  

• Ljudlotto/ www.learnplay.eu Lek och Lär. Ett spel som tränar eleven att lyssna på 
olika ljud.  

• Bokstavskort/ www.kodknackarna.se Färdiga mallar att dra ut från nätet med 
alfabetet.  

• Bokstavslek och Från A till Ö/ www.allemansdata.se Dataprogram som tränar och lär 
ut alfabetet genom 11 olika övningar till varje bokstav.  

• Wendy & Tim/ www.mv‐nordic.com Ett dataprogram där eleven kan lyssna på olika 
ljud.  

• Var är ljudet? P; B; D; F, Apt, P/ www.spsm.se Ett spel som tränar eleven att höra om 
ett visst språkljud finns i ett givet ord.  

• Var är ljudet? G; T; M; J, Apt, P/ www.spsm.se Ett spel som tränar eleven att höra om 
ett visst språkljud finns i ett givet ord.  

• Var är ljudet? K; L; N; R; S, Apt, P/ www.spsm.se Ett spel som tränar eleven att höra 
om ett visst språkljud finns i ett givet ord.  

• Vem har ljudet? Apt, P/ www.spsm.se Ett spel som tränar eleven att lyssna vem som 
har ett visst ljud.  

 

Första och sista ljud  

• SpelEtt/ www.graphogame.fi Ett dataprogram som tränar första och sista ljudet.  

• Bokstavslek Från A‐Ö/ www.mv‐nordic.com Ett dataprogram som tränar första och 
sista ljudet.  

• Wendy & Tim/ www.mv‐nordic.com Ett dataprogram som tränar första och sista 
ljudet.  

• Läsia/ www.mv‐nordic.com Ett dataprogram som tränar första och sista ljudet.  

 

 Ord och mening  

• Rött och grönt (2012)/ www.serholt.se Tränar visuell perception och språkliga 
begrepp och ordförråd.  

• Ljudbilden Apt/ www.spsm.se Ett spel som tränar förmågan att förstå att orden är 
uppdelade i språkljud.  
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Rim  

• Lexia/ www.lexia.nu dataprogram som tränar rim. 

• Wendy & Tim/ www.mv‐nordic.com Ett dataprogram som tränar rim och ramsor.  

 

Sammansatta ord  

• Praktisk övning. Läraren visar en bild på en lådbil, eleverna får sedan ta upp kort som 
visar vad de olika delarna i ordet kommer ifrån (låda, bil).  

 

Bokstavskännedom  

• Fonomix. Sats för förskoleklass/ www.gullow.se Övningsmaterial anpassat för 
förskoleklassen.  

• SpelEtt/ www.graphogame.fi Eleven tränar bokstav/ljudkopplingen.  

• Bokstavslek/ www.mv‐nordic.com Från A‐Ö, dataprogram som tränar varje bokstav.  

• Lexia/ www.lexia.nu Eleven tränar olika bokstavsövningar, dataprogram.  

• Läsia/ www.elevdata.se Övningar som går ut på att identifiera bokstaven och skriv 
bokstaven. 

 

 

Olika läsförståelsestrategier: 

Läsförståelsestrategier att använda sig av före under och efter högläsning17. 

Låt eleverna lära känna en strategi i taget. 

Spågumman förutspår och ställer hypoteser genom att titta på rubriker och bilder används 
innan, under och efter läsning.  

Detektiven reder ut oklarheter, nya ord och uttryck används under läsningen. 

Reportern ställer frågor på tre olika nivåer på, mellan och bortom raderna, används under 
och efter läsningen. 

Cowboyen sammanfattar det viktigaste i texten används under och efter läsningen. 

Konstnären skapar inre bilder med hjälp av sinnena, se, höra och känna används under 
läsningen. 
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Förslag på träningsmaterial som är kopplat till språklig och fonologisk 
medvetenhet: 
Språklådan det ordnar sig SICA. 
Olika typer av flödesscheman. Först, sedan, till slut, händelse, person och miljö. 
Lyckostjärnan Natur & Kultur. 
Uppdrag språklyftet E Berg Natur & Kultur Idématerial till Nya språket lyfter. 

Litteraturtips:  
Andersson m.fl. (2004) Spökägget, Att läsa och skriva i förskola och skola. Stockholm. N & K. 
Häggström, I. (2006) Språklekar enligt Bornholmsmodellen. Ing‐Read AB.  
Lundberg, I. (2007) Bornholmsmodellen, vägen till läsning, språklekar i förskoleklassen. 
Stockholm. Natur & Kultur.  
Löwenbrand, G. (2011) Fonomix startpaket för förskoleklass. www.gullow.se  
Rydja, C. (2006) Språklust. Sanoma Utbildning.  
Svensson, A‐K. (2005) Språkglädje. Lund. Studentlitteratur. 
Frank, Herrlin. (2014) Förskoleklassens metodik. Natur & Kultur. 
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Förslag till aktiviteter på organisationsnivå årskurs 1‐ 3 

 

 

Målsättning för årskurs 1 språkliga arbete  
Alla elever ska lämna årskurs 1 med en fungerande avkodningsförmåga, klara att läsa ihop 
bokstäver till enkla ord med visst flyt. Eleverna klarar att förstå och reflektera kring 
innehållet i texten. De ska förstå sambandet bokstav/ljud och skriva ljudenligt både för hand 
och via dator. Eleven kan berätta för andra vad hen menar, ”Nya Språket lyfter”19.  

 

Hösttermin 

Utbildningsdag: "Den betydelsefulla starten", genomförs innan skolstart.  
Undervisningens upplägg blir viktigt när det gäller god läs‐ och skrivinlärning. Särskilt 
viktigt blir det för elever i behov av stöd. Undervisningen ska vara genomtänkt, 
strukturerad, systematisk och evidensbaserad. Tidiga insatser med språklekar och 
fonologisk uppföljning ger gott resultat för läs‐ och skrivinlärningen. Hur kompenserar vi för 
elever som ännu inte är "läsberedda"? Vilken läsmetod ska jag välja? Hur följer jag upp och 
utvärderar på bästa sätt14?  

Litteraturgenomgång: Aktuell och evidensbaserad litteratur inom området för den 
första läs‐ och skrivinlärningen. Hur vi möter våra elever i den första läsningen och hur vi 
kan undanröja hinder i deras väg mot god läsning och skrivning? Viktigt att pedagogen 
stödjer, stimulerar och entusiasmerar eleverna18. 

Handledning/Utbildning: Ska ske kontinuerligt under läsåret med fokus på den 
betydelsefulla starten gällande läs‐ och skrivinlärning. Konkreta genomgångar av material 
och metoder, samt genomgångar och bedömningar av elevernas utveckling inom området 
görs av specialpedagog i samråd med ansvarig pedagog. Dokumentation av elevernas 
utveckling, analys och diskussion sker fortlöpande i Nya språket lyfter19. 

Genomgång av tester/screeningar: I september. Datum för genomförande, 
administration och uppföljning. 

• IL‐Basis, Frost, (1996)20. Start i september. Syftet med testet är att få insikt om elever 
som är i behov av tidiga insatser för att få en gynnsam start i sin läs‐ och 
skrivutveckling.  

Teori
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• Läsettan, Johansson, (2009)21. I maj. Syftet med testet är att identifiera lässvaga 
elever så att stöd kan sättas in.  

Föräldramöte: Bör ske i början på september. Fokus på den tidiga läs‐ och 
skrivinlärningen och hur föräldrarna kan vara behjälpliga för att stödja sina barn. Mötet hålls 
av ansvarig pedagog och specialpedagog.  

Avstämning i elevhälsateam (EHT): I december. En analys av resultat görs på grupp 
och individnivå. De elever som fått utfall på IL‐basis kommer att erbjudas tidig intensiv 
lästräning, TIL22, under period med start i januari. Fokus på elever som inte nått förväntade 
resultat vad det gäller läs‐ och skrivutveckling i slutet av höstterminen.  

 

Vårtermin 

Genomgång och uppföljning av tester/ screeningar: I januari.  

Föräldrainformation till de föräldrar vars barn får ett lågt resultat på IL‐basis. De erbjuds ett 
intensivt träningsprogram med daglig träning i period. 

Handledning/Utbildning: Ska ske kontinuerligt under terminen med fokus på fonologisk 
medvetenhet, bokstavskunskap och ljudning vad det gäller både läsning och skrivning.  

Avstämning i elevhälsateam (EHT): I maj. Hur ser gruppens/elevens behov ut inför 
årskurs 2? Planering av insatser på organisation och gruppnivå inför ny termin. 
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Målsättning för årskurs 2 språkliga arbete  
Eleverna utvecklar sitt läsflyt vilket innebär god läshastighet, god ordigenkänning, god 
intonation. Ord – text ‐ och läsförståelse utvecklas med hjälp av olika läsförståelsestrategier. 
Eleverna skriver meningar med stor bokstav och punkt använder sig av alla bokstäver och är 
säkrare på stavningen, ”Nya Språket lyfter”19. 

 

Hösttermin 

Utbildningsdag: Läsförståelse, genomförs innan skolstart.  
Utbildningsdagen kommer att belysa olika läsförståelsestrategier. När eleverna startar i 
årskurs 2 kommer förmågan att läsa se olika ut. Vissa elever läser redan med flyt, andra 
elever har glömt bort vad de lärt sig, men med stöd kommer dessa elever att återhämta sig 
snabbare. Återberätta historier muntligt med läraren som modell23. Det är viktigt att läraren 
använder sig av bilder/media som komplement till det talade ordet. En grupp elever har 
ännu inte förstått den alfabetiska principen. Det är nu viktigt att arbeta med den sista 
gruppen intensivt för att förhindra att deras självförtroende minskar.  

Litteraturgenomgång: Aktuell och evidensbaserad litteratur inom området som 

beskriver olika läsförståelsestrategier.  

Handledning/Utbildning: Ska ske kontinuerligt under läsåret med fokus på 
läsförståelse17. Konkreta genomgångar av material och metoder, samt genomgångar av 
bedömningar av elevernas utveckling inom området. Syftet är att eleverna får lässtrategier 
för att förstå och tolka texter, samt att anpassa läsningen efter textens form och innehåll 
utifrån läroplanen24. Dokumentation av elevernas utveckling, analys och diskussion sker 
fortlöpande via ”Nya Språket lyfter”19.  

Genomgång av tester/screeningar: datum för genomförande och utvärdering.  

• DLS‐Järpsten (2011)25.  I februari. Testar samma  ljud, ordförståelse, rättstavning och 
läsförståelse.  

Föräldramöte: Bör ske i början av september tillsammans med specialpedagog. Fokus ska 
ligga på information om hur läsförståelsen utvecklas.  
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Avstämning i elevhälsateam (EHT): I december. Fokus på gruppen och elever som inte 
visar på utveckling gällande avkodning och läsförståelse. Eventuell resursomfördelning utifrån 
behov. 

 

Vårtermin 

Genomgång och uppföljning av tester/screeningar: I januari. För de elever som har 
svag läs‐ och skrivutveckling är det hög tid att följa upp resultatet av insatser och planera för 
nya. Viktigt att elev och föräldrar är delaktiga i insatser och uppföljningar/ utvärderingar.  

Handledning/Utbildning: Ska ske kontinuerligt under läsåret med fokus på 
läsförståelse. Konkreta genomgångar av material och metoder, samt bedömning av elevers 
utveckling inom området. Syftet är att eleverna ska få lässtrategier för att förstå och tolka 
texter, samt att anpassa läsningen efter textens form och innehåll utifrån läroplanen26. 
Dokumentation av elevernas utveckling, analys och diskussion sker fortlöpande i ”Nya 
språket lyfter”19.  

Avstämning i elevhälsateam (EHT): I maj. Fokus på gruppen och elever som visar på 
svårigheter med avkodning, läsförståelse och/eller med att uttrycka sig i skrift. Planering av 
kommande insatser på organisations‐ och gruppnivå bör diskuteras.  
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Målsättning för årskurs 3 språkliga arbete 
Eleverna läser olika slags texter regelbundet för att uppleva och lära med god förståelse. 
Stavar många ord korrekt i egenproducerad text så att andra förstår. Planerar och korrigerar 
för att förbättra sin text, ”Nya Språket lyfter”19.  

 

Hösttermin 

Utbildningsdag: Skrivning, genomförs innan skolstart. Lära eleverna, genom skrivandet, 
att formulera egna tankar. Den största styrkan med texter som utgörs av elevens egna ord 
och erfarenheter är att eleven ges möjlighet att vara med i hela tillblivelseprocessen, då det 
talade ordet översätts till skrift27. I processen att producera gemensamma texter tillgodogör 
sig eleven kunskap av olika slag på ett mer eller mindre medvetet plan, var och en i sin takt 
och på sin nivå, utifrån sina förutsättningar och behov. Utbildningsdagen kommer att 
fokusera på att eleven ska utveckla ett flyt i skrivandet28. 

Litteraturgenomgång: Aktuell och evidensbaserad litteratur inom området som 

beskriver skrivprocessen. 

Handledning/Utbildning: Ska ske kontinuerligt under läsåret med fokus på skrivning. 
Innehållet ska ha fokus på strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning av 
deras typiska uppbyggnad och drag, samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i 
elevnära texter enligt läroplanen29. Konkreta genomgångar av material och metoder samt 
genomgång av elevernas utveckling inom området. Dokumentation av elevernas utveckling, 
analys och diskussion sker löpande i Nya språket lyfter. 

Genomgång av tester/screeningar: datum för genomförande och utvärdering. 
DLS‐Järpsten (2011)25. I oktober. Testar: ordförståelse, rättstavning, läsförståelse, 
bokstavsordning, skriva meningar, hitta meningar och självskattning. 

Föräldramöte: Bör ske i början av september tillsammans med specialpedagog. Fokus ska 
ligga på information om hur skrivandet utvecklas. 
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Avstämning i elevhälsateam (EHT): I december. Med fokus på gruppen och elever som 

inte visar på utveckling gällande avkodning och läsförståelse. Eventuell resursomfördelning 
sker utifrån behov.  

 

Vårtermin 

Genomgång och uppföljning av tester/ screeningar: I januari För de elever som har 
svag läs‐ och skrivutveckling är det hög tid att följa upp resultatet av insatser och planera för 
nya. Viktigt att elev och föräldrar är delaktiga i insatser och uppföljningar/ utvärderingar.  

Handledning/Utbildning: Ska ske kontinuerligt under läsåret gällande skrivning. 
Innehållet ska ha fokus på strategier för olika typer av skrivning med anpassning av deras 
typiska uppbyggnad och drag. Stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära 
texter enligt läroplanen30. Konkreta genomgångar av material och metoder samt 
genomgång av elevernas utveckling inom området. Dokumentation av elevernas utveckling, 
analys och diskussion sker löpande i ”Nya Språket lyfter”.  

Avstämning i elevhälsateam (EHT): I maj. Fokus på gruppen och elever som visar på 
svårigheter med avkodning läsförståelse och att uttrycka sig i skrift. Planering ska göras av 
kommande insatser på organisations‐ och gruppnivå. Viktigt med förstärkta överlämnanden 
vid byte av stadium för elever i behov av stöd. 
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Förslag till aktiviteter på grupp‐ och individnivå årskurs 1‐3 
Bokstavskunskap 

Bokstavsinlärningen ska ha en central roll i läsinlärningen, speciellt för elever som är 
lässvaga. För att klara av att börja avkoda ord måste eleven kunna delar av alfabetet. De 
elever som har stora avkodningssvårigheter måste få komma igång med att ljud ihop ord 
trots att inte hela alfabetet är automatiserat18. Sammanljudningen innebär att man 
löpande omvandlar bokstäverna (grafemen) till sina ljudmotsvarigheter (fonemen). Det 
underlättar för sammanljudningen om eleven hunnit automatisera sambandet mellan en 
skriven bokstav och dess motsvarande ljud.  

För elever som har svårigheter med bokstavsinlärning är bokstäverna o, s, l, a, r, m, bra att 
börja med. Innan man fortsätter att lära in ytterligare bokstäver ska eleven klara av att 
identifiera bokstäverna visuellt och kunna koppla ljud till. Fortsätt sedan med e, n, i, v, t, ä, 
k, f, å, b, ö, h, u, g, j, y, d, p, x, c, z, w, q. När bokstäverna lärs in är det också viktigt att inte 
lära in de bokstäver som är visuellt lika varandra allt för tätt. De ställer ofta till bekymmer 
för elever i svårigheter med att lära sig läsa och skriva.  

De allra flesta bokstäver formas uppifrån och ner när det gäller skrivinlärning. Ett felinlärt 
sätt att skriva en bokstav är svårt att korrigera längre upp i åldern, här är det viktigt att 
läraren är med och samtidigt säger hur bokstaven låter. Då får eleven inte bara en visuell 
bild av bokstaven. Viktigt att lära eleven att säga ljudet på bokstaven högt när den skrivs. 
Då man formar bokstaven med handen och samtidigt säger vad den heter används den 
auditiva sinneskanalen, vilket tycks kunna stärka sambandet mellan ljud och symbol. All 
träning av bokstavskunskap bör läras in i ett textsammanhang. Inlärning av bokstäver görs 
lättast i texter som eleven kan helhetsläsa eller helhetsskriva eftersom de då kan få både 
auditivt och visuellt stöd. Oftast lär sig eleverna bokstävernas namn innan de kan koppla 
ljuden till dem. Fonemmedvetande och bokstavskunskap är viktig för den vidare 
läsutvecklingen31.  

 

Förslag till träning av bokstavskunskap:  

• Alfabetssång och/eller alfabetsramsor.  
• Forma bokstäver i sand, med pinnar, lera, baka, mm.  
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• Tala om att formen o ser ut som en rund ring osv.  
• Hitta bokstäver ute i naturen.  
• Spåra bokstäver i olika material, t.ex. i sand och snö. Klippa ut formen på 

bokstäverna olika material.  
• Tangentbordsträning.  

Förslag på träningsmaterial till bokstavskunskap:  

• Dataprogrammet Läsia/ www.mv‐nordic.com Startar med att befästa sju 
bokstäver, programmet är adaptivt och bygger på elevens egen utveckling vad det 
gäller att lära sig nya bokstäver.  

• SpelEtt/ www.graphogame.fi Ett datorprogram som tränar bokstavskunskap.  
• Lycko/ www.sica.se Övningar som tränar eleven i att lära sig stora och små bokstäver.  

Litteraturtips:  

Fridolfsson, I. (2010) Grunderna i läs‐ och skrivutveckling. Lund. Studentlitteratur.  
Löwenbrand, G. (2011) Fonomix Skolsats. Bokstavsinlärning med hjälp av munbilder och 
namn på bokstaven som är kopplat till utseendet, t.ex. o‐ rundmun/ www.gullow.se  

 

Avkodning  

För att klara att avkoda ord måste eleven ha automatiserat alfabetet. De elever som har 
stora avkodningssvårigheter måste få komma igång att ljuda ihop ord trots att inte hela 
alfabetet är automatiserat. Det är då viktigt att välja ut bokstäver som går att kombinera 
ihop t.ex. tvåstavigt ljudenliga ord. Det är viktigt att arbeta med multisensorisk inlärning 
för elever med avkodningssvårigheter. Avkodningen kan på ett enkelt och överskådligt vis 
beskrivas i olika stadier12. För de elever som visar på svårigheter med avkodningen är det 
bra att ha kännedom om de olika stadierna så att träningen sätts in på rätt nivå. När det 
gäller avkodningen så följer de flesta elever dessa utvecklingsstadier. Undantag är de 
elever som väljer att gå direkt till helordsläsning, deras svårigheter blir i ett senare skede 
att lära in nya ordbilder då det finns en övre gräns i hur många ordbilder man kan 
memorera i sitt inre lexikon14. 
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Avkodningstrappan 

 

Oavsett vilken nivå eleven befinner sig på kommer hen att ta hjälp av semantiska (ord, 
begrepp), syntaktiska (grammatik), och pragmatiska (sammanhang) ledtrådar12. 

 

Förslag på träningsmaterial vid avkodning:  

Bokstäverna är på väg att bli automatiserade åtminstone så pass många bokstäver att det 
går att binda ihop ljudenliga två/trestaviga ord, konsonant/vokal eller 
konsonant/vokal/konsonant. Detta är en förutsättning för att träna avkodning till skillnad 
från bokstavsinlärning.  

• Solrosen Ordsvenskan ‐ Hultman, L./Betapedagog. Materialet består av kort med ord 
och bilder. Här finns många övningar att arbeta med. På korten finns det ord som är 
ljudenliga två och trestaviga, och bilder som matchar. En låda med kort visar på bilder 
med olika vokalklang. Den sista lådan har ord med konsonantkluster och trestaviga 
ord.  

• Fonomix‐skolsats ‐ Löwenbrand, Jansson, G./Gullow Förlag. Materialet befäster 
kopplingen mellan bokstav/ljud med bl.a. munbilder och namn på ljuden. 
Materialet är bra för elever som har svårt att uppfatta, urskilja eller minnas 
bokstävernas ljud och aktiverar flera sinnen.  

• Lexia/Provia ‐ dataprogram/ www.lexia.nu Databaserad träning av avkodningen där 
elevens aktuella kunskapsnivå är utgångspunkten för övningarna som 
dataprogrammet väljer ut. Provia är den del som räknar ut och visar var eleven 
befinner sig kunskapsmässigt. Eleven arbetar med LEXIA med individuellt framtagna 
övningar. 

Pseudoläsning

Läser skyltar,    
varumärken i sitt 
sammanhang 

Logografisk/visuell 
läsning

Igenkänning av ett 
begränsat antal ord 

Alfabetisk/fonemisk 
läsning

Elever ljudar 
samman bokstäver 
till ord

Ortografisk/ 
morfemisk läsning

Elevern läser 
helordsmeningar
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• Kjell Staffans om Läs‐ och Skriv/ www.kjellstaffans.fi en hemsida för pedagoger med 
många tips och idéer, som länkas från Åbo Akademin / www.abo.fi  
På hemsidan finns konkret arbetsmaterial för att hjälpa elever med läs‐ och 
skrivsvårigheter.  

• Hur låter ordet? Roldin, B./ www.spsm.se spelet tränar kombinationer av ljud/ord.  
• Ormen Rut ‐ Fagerström, B./ www.spsm.se boken riktar sig till elever som är osäkra 

på att koppla ihop bokstav med grafem.  

Litteraturtips:  

Fridolfsson, I. (2010) Grunderna i läs och skrivutveckling. Lund. Studentlitteratur.  

Glentow, Druid, B. (2006) Förebygga läs och skrivsvårigheter. Stockholm. Natur & Kultur.  

Hedenfalk, A. m.fl. (2007) God läsutveckling i praktiken. Stockholm. Natur & Kultur.  

Lundberg, I. (2003) God läsutveckling. Stockholm. Natur & Kultur. 

 

 Läsförståelse 

Läsförståelse är en process som kräver kognitiva resurser. Tankearbetet för att uppnå god 
läsförståelse är detsamma som vid lyssnandet till text. Eleven förväntas att knyta an till 
det lästa genom egna erfarenheter, kunna dra slutsatser och göra tolkningar osv26. Att 
redan från skolstart arbeta strukturerat med läsförståelse innebär bl.a. att eleverna tränas 
i att återberätta sagor och delta i samtal kring text som de fått läst för sig. Detta ger 
eleverna kunskap om, och rutin för, hur de ska lyssna och förstå innehållet i en berättelse. 
Eleven får då en känsla för texters struktur och på vilket sätt en berättelse är uppbyggd, 
med början, händelse och slut.  

Samtal kring hur en text är uppbyggd är lika viktigt som själva högläsningen. Redan i 
årskurs 1 börjar arbetet med inferensträning32. Viktigt att pedagogerna använder sig av 
kompletterande material när de samtalar om en text genom att förstärka med bilder. För 
att underlätta förståelsen för lässvaga elever är det viktigt att fånga elevernas nyfikenhet 
så att de får kunskap och förståelse om meningen med att kunna läsa. Det handlar om att 
förstå ord och begrepp. Här kan läraren också gå igenom olika textspecifika företeelser 
som rubrik, kapitel och genom det, ge den struktur och överblick som eleven är i behov 
av. De texter som eleverna på egen hand ska läsa får inte innehålla mer än ca 10 % nya 
ord. Däremot kan texter som läses och bearbetas gemensamt innehålla dubbelt så många 
nya ord. Läraren måste vidare fungera som modell för eleverna och visa hur olika 
tankeprocesser kan aktiveras och hur man på så sätt kan komma över läshinder och 
utveckla läsförståelse.  

De elever som visar på avkodningssvårigheter kan ändå visa på goda färdigheter vad det 
gäller läsförståelse. Det är viktigt att pedagogen använder sig av samtal och alternativa 
läromedel i undervisningen så att inte eleven hindras i sin utveckling av läsförståelse. En 
utvecklingsgång på ett tydligt och enkelt sätt se nedan:  

• Eleven förstår vad ett ord betyder och kan förklara ordets betydelse med egna ord.  
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• Eleven förstår innehållet i en mening och kan förklara betydelsen av meningen med 
egna ord.  

• Eleven förstår innehållet i ett kortare stycke och kan förklara innebörden med egna 
ord.  

• Eleven kan ställa rimliga och direkta frågor kring det hen läst/lyssnat på.  
• Eleven kan genom det hen läst/lyssnat på, koppla innehåll till egen erfarenhet.  
• Eleven klarar av att göra inferenser.  

Målet med god läsförståelse är att varje elev ska bli en expertläsare. Det innebär att 
eleven får mentala verktyg för att förstå en text eftersom läsförståelseprocessen är dold 
för många elever. Genom att läraren visar modeller på sitt eget tänkande kan 
tankeprocesserna bli synliga även för eleven. Att tänka högt är centralt i undervisning som 
utvecklar läsförståelse. Läraren måste berätta för eleven att expertläsaren använder sig av 
en uppsättning olika strategier och byter strategi när det inte fungerar23.  

Eftersom strategi och struktur är viktiga komponenter för god läsförståelse är det också 
viktigt att planera läsförståelselektioner kontinuerligt där syftet är att lära elever olika 
strategier för god läsförståelse. För de ännu icke läskunniga eleverna sker detta bäst 
genom högläsning.  

 

Viktigt att använda sig av de olika läsförståelsestrategierna. 

 

• Spågumman, förutspår vad som kan tänkas hända sen? Ställ hypoteser.  
• Konstnären, analyserar och kopplar bilderna till texten.  
• Reportern, ställer frågor om texten.  
• Detektiven, vars uppgift är att reda ut oklarheter. Här kan det handla om att ta reda 

på vad nya okända ord kan betyda.  
• Cowboyen som fångar in med sin lasso och vars uppgift är att sammanfatta.  

När lärare och elev tittar på bokomslag, pratar om vad boken kommer att handla om och 
läser titeln på boken, innebär det att de förutsäger vad innehållet är. Vad ger boken för 
ledtrådar? Efter detta är eleverna redo och läraren läser boken. Jämför sedan vad eleverna 
sa om bokens innehåll före och efter "promenadberättelsen". Ställ frågor till texten, var 
modell genom att stanna upp och ställ frågor under högläsningen, diskutera frågorna 
tillsammans när boken är färdigläst. Läraren ska uppmuntra eleverna att ställa frågor som 
sedan skrivs ner av läraren. När boken är slut gå igenom frågorna, vilka av frågorna har vi 
fått svar på under läsningen? Klargöra genom att förklara svåra ord, fraser och begrepp före 
och under läsningen. Lärare och elever samlar tillsammans ord och gör gemensamma 
ordlistor som hängs upp väl synliga i klassrummet. Det är viktigt att uppmuntra eleverna att 
ställa frågor när de inte har förstått. För de elever som själva kan skriva bör läraren skapa 
rutiner så att de tar för vana att skriva ner ord de inte förstår17.  
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Förslag på träningsmaterial läsförståelse:  

• Lättlästa böcker. Två  förlag som ger ut  lättlästa böcker är Nypon  förlag och Hegas 
förlag. Lundberg & Reichenberg (2008) beskriver fem dimensioner för klassificering 
av  texter. De  fem  dimensionerna  är:  ordförråd,  storlek  och  layout  på  typografin, 
förutsägbarhet, stöd av illustrationer och begreppens komplexitet.  

• Uppdrag språklyftet. E Berg m.fl. (2011). Ett idématerial till Skolverkets "Nya språket 
lyfter". Materialet bygger på att läraren genom högläsning och olika uppdrag tränar 
elevernas läsförståelse och ordkunskap.  

Litteraturtips:  

Fridolfsson, I. (2010) Grunderna i läs och skrivinlärning. Lund. Studentlitteratur.  
Johansson, B. & Sandell‐Ring, A. (2010) Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken. 
Hallgren & Fallgren. Reichenberg, M. (2008) Vägar till läsförståelse, Texten, läsaren och 
samtalet. Stockholm. Natur & Kultur. 
Westlund, B. (2009) Att undervisa i läsförståelse Stockholm. Natur & Kultur. 
Westlund, B. (2013) Att bedöma elevers läsförståelse Stockholm. Natur & Kultur. 

 

Skrivning 

Att kunna skriva är en väg som leder till ökad medvetenhet om vårt språk och oss själva. 
När orden är formulerade är de bestående för omgivningen och för eleven själv. För elever 
med skrivsvårigheter är det skriftens abstrakta karaktär som gör att det blir svårt. I det 
naturliga talet uttalar man inte s‐ljudet isolerat utan det uttalas olika beroende på i vilket 
sammanhang de bäddas in i18. Detta gäller alla de olika ljuden eftersom vår alfabetiska 
skrift bortser från lokala variationer som uppstår på grund av omgivande ljud. I skrift 
framträder ordet i sin fullständiga arkitektur. Varje enskild byggsten har sitt grafiska tecken. 
Ordet stavas på samma sätt oavsett i vilket sammanhang det står. När eleven ska börja 
skriva går det från bokstäver, ord, mening och så småningom till en kort berättelse 
uppbyggd av några få meningar28.  

Samtidigt som eleven börjar forma sina tankar i skrift är det viktigt att läraren arbetar med 
införandet av nya och för eleven obekanta ord och deras betydelse. Målet är att eleven ska 
gå från det talade språket till det skrivna språket. Inlärning av nya ord kan underlättas 
genom att samla och sätta ord och uttryck synligt i klassrummet33.  

När eleverna börjar producera egna texter är det dags för kamraterna att ta del av dem. 
Det kan ske genom textsamtal där läraren innan har gett eleverna olika frågeställningar att 
tänka på. Nedan följer några frågeställningar: 

• Vad skulle du vilja ha reda på i den här texten?  
• Vad tror du den här texten handlar om?  
• Varför tror du det?  
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Eleven lär sig att berätta en historia så att andra kan följa med i handlingen. Eleven 
upptäcker också att det är värdefullt att förmedla sina tankar via skrift. Enkla 
stavningskonventioner befästs såsom interpunktion och stor bokstav.  

 

Förslag på träningsmaterial utifrån skrivning:  

• Skolstil/ www.skolstil.se Dataprogram där bokstäverna ser ut som de bokstäver som 
eleverna lär sig att skriva för hand.  

• Spökägget, att läsa och skriva i förskola och skola Andersson m.fl. Stockholm. Natur 
& Kultur. Tematiskt arbetssätt där eleverna ges möjlighet att utveckla sina läs‐ och 
skrivfärdigheter  i  ett  meningsfullt  sammanhang.  Innehållet  i  boken  kopplas  till 
barnens föreställningsvärld och vardag.  

• Skriv och läs 1‐5 Fonomix/ Löwenbrand, G./ www.gullow.se Arbetsböcker med 
strukturerade läs‐ och skrivövningar.  

• Uppdrag språklyft/ Berg m.fl. Stockholm. Natur & Kultur. Idématerial till skolverkets 
”Nya språket lyfter”.  

Litteraturtips:  

Arvin, M. (2003) Börja skriva. Malmö. Gleerups. 

Fridolfsson, I. (2010) Grunderna i läs och skrivinlärning. Stockholm. Natur & Kultur.  

Johansson, B. & Sandell‐Ring, A. (2010) Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken 
Stockholm. Hallgren & Fallgren. 

   

114



 
 

24 
 

Förslag till aktiviteter på organisationsnivå årskurs 4 ‐6 
Hösttermin 

 

 

Målsättning för årskurs 4 språkliga arbete eleven läser obehindrat olika sorters 
texter med god förståelse. Eleven klarar de vanligaste reglerna för stavning och 
interpunktion. Eleven klarar att bearbeta sina texter och kan skriva för olika syften och 
mottagare. Eleven berättar med tydlig poäng, ” Nya språket lyfter”19. 

 

Utbildningsdag, Språket i alla ämnen, genomförs innan skolstart.  
Beskrivning av den genrepedagogiska modellen, lärarens roll och förhållningssätt, hur 
undervisningen kan organiseras, vilka arbetssätt och arbetsformer som är lämpliga34. Tydliga 
exempel på hur läraren kan stötta eleverna i klassrummet och modeller som underlättar 
planering av det genrepedagogiska arbetet. Likaså är det viktigt att beskriva hur man 
bedömer genretexter och fördelarna med pedagogiken vad det gäller elever med annat 
modersmål27.  

Litteraturgenomgång: Aktuell och evidensbaserad litteratur som beskriver 
genrepedagogik och hur skolans alla lärare kan arbeta aktivt med elevers texter i alla 
ämnen.  

Handledning/Utbildning: Kontinuerligt under läsåret med fokus på den 
genrepedagogiska metoden, konkreta genomgångar av elevmaterial, gemensamma 
genomgångar av elevernas texter för bedömning35. Innehållet ska ha fokus på olika sätt att 
bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter 
samt textuppbyggnad och stavningsregler enligt läroplanen36.  

Genomgång av tester/screeningar: Datum för genomförande och utvärdering.  

• DLS år 4‐Järpsten, (2011). I oktober. Testar läsflyt, läsförståelse, ordförråd och 
stavning. 

Föräldramöte: Bör ske i början av september tillsammans med specialpedagog, med 
tydligt fokus på information om och diskussion utifrån genrepedagogik.  
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Avstämning i elevhälsateam (EHT): I december. Fokus på hela gruppen och 
"utfallseleverna". Eventuell resursomfördelning utifrån nya behov ska beaktas och 
bearbetas.  

 

Vårtermin 

Genomgång och uppföljning av tester/ screeningar: I januari. För de elever som 

har svag läs‐ och skrivutveckling är det hög tid att följa upp resultatet av insatser och 
planera för nya. Viktigt att elev och föräldrar är delaktiga i insatser och uppföljningar/ 
utvärderingar.  

Handledning/Utbildning: Kontinuerligt under läsåret med fokus på den 
genrepedagogiska metoden. Konkreta genomgångar av elevmaterial, gemensamma 
genomgångar av elevernas texter för bedömning38. Innehållet ska ha fokus på olika sätt att 
bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på text samt 
textuppbyggnad och stavningsregler enligt läroplanen.  

Avstämning i elevhälsateam (EHT): I maj. Hur ser elevernas behov inför årskurs 5 ut? 
Planering av kommande insatser på organisations och gruppnivå inför ny termin. 
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Målsättning för årskurs 5 språkliga arbete eleven läser längre texter med flyt och är 
på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategierna beroende på såväl syfte som 
typ av text. Eleven försöker anpassa sina texter till olika syften och mottagare. Eleven kan 
förbereda och prata om ett speciellt ämne inför andra, ”Nya Språket lyfter”19. 

 

Hösttermin 

Utbildningsdag: Literacy, genomförs innan skolstart. Fokus kommer att ligga på hur 
läraren undervisar och vad som är underlag gällande bedömning av literacy39. Att undervisa 
enligt literacybegreppet är att undervisa dynamiskt och målinriktat som inkluderar 
färdigheter, strategier, tidigare kunskap och motivation. En viktig aspekt är att 
medvetandegöra att även korta lässessioner, inflikade i dagliga aktiviteter, är värdefulla. 
Viktigt också att eleverna får öva sig i att jämföra olika slags texter för att bli textrörliga. 
Textrörligheten gäller såväl pappers‐ som webbtexter.  

Litteraturgenomgång: Aktuell och evidensbaserad litteratur som beskriver literacy 
begreppet i dagens skola.  

Handledning/Utbildning: Ska ske kontinuerligt under läsåret med fokus på 
literacybegreppet och dess olika nivåer. Ett viktigt uppdrag blir då för läraren att hitta bra 
texter till eleverna som står dem nära. Innehållet ska ha fokus på beskrivande, förklarande, 
instruerande och argumenterande texter. Textens innehåll, uppbyggnad och typiska 
språkliga drag enligt läroplanens mål36.  

Genomgång av tester/screeningar: Datum för genomförande och utvärdering.  

• DLS år 4‐Järpsten,(2011)37. I oktober. Testar läsflyt, läsförståelse, ordförråd och 
stavning.  

Föräldramöte: Bör ske i början av september tillsammans med specialpedagog. Fokus ska 
ligga på information om literacy och om de krav som ställs på läsning och förståelse utifrån 
dagens läroplan.  

Avstämning i elevhälsateam (EHT): I december med fokus på hela gruppen och 
"utfallseleverna". Eventuell resursomfördelning sker utifrån nya behov.  
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Vårtermin 
Genomgång och uppföljning av tester/ screeningar: I januari. För de elever som 

har svag läs‐ och skrivutveckling är det hög tid att följa upp resultatet av insatser och 
planera för nya. Viktigt att elev och föräldrar är delaktiga i insatser och uppföljningar/ 
utvärderingar.  

Handledning/Utbildning: Ska ske kontinuerligt under läsåret med fokus på 
literacybegreppet40 och dess olika nivåer. Ett viktigt uppdrag för läraren är att hitta bra 
elevnära texter. Innehållet ska ha fokus på beskrivande, förklarande, instruerande och 
argumenterande text. Textens innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag ska följas 
enligt läroplanen.  

Avstämning i elevhälsoteam (EHT): i maj med fokus på grupp och ”utfallselever” 
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Målsättning med språkligt arbete i årskurs 6 
Eleven läser texter inom olika ämnen med flyt och anpassar användningen av 
läsförståelsestrategierna samt har ett kritiskt förhållningssätt till texters syfte och innehåll. 
Eleven klarar att förbereda och tala om ett speciellt ämne och anpassar språket efter 
situation. 

 

Hösttermin 

Utbildningsdag: Läsorienterad/Textorienterad Läsförståelse, genomförs innan skolstart. 
Den läsorienterade läsförståelsen är beroende av textens genre26. Läsaren är huvudsakligen 
inriktad på händelseförloppet och funderar inte djupare över olika tolkningar av texten. Den 
textorienterade läsningen handlar om att återberätta, sammanfatta och att jämföra 
textinnehållet41. Denna del av läsningen innehåller också struktur och språk i texterna 
disposition, stildrag, syntaktiska drag, uttryck och ord. Likaså innebär den textorienterade 
delen att göra kopplingar mellan dessa när man tolkar texten. Enbart tyst läsning gynnar 
inte läsförståelsen utan det är i samtalet kring texterna som eleverna får kognitiva 
utmaningar. En målmedveten planering av lästid kopplad till ämneskunskap behövs för att 
läskompetens ska utvecklas42.  

Litteraturgenomgång: Aktuell och evidensbaserad litteratur som beskriver läsorienterad 
och textorienterad läsförståelse och hur man som lärare arbetar aktivt med att lära ut dessa 
strategier. Likaså hur man som lärare kan bedöma och kartlägga sina elevers förmågor 
utifrån detta sätt att arbeta.  

Handledning/Utbildning: Ska ske kontinuerligt under terminen med fokus på 
läsorienterad och textorienterad läsförståelse. Gemensamma genomgångar av teorier och 
forskning samt diskussion kring begrepp och dess innehåll. Viktigt att påtala hur språket 
alltmer ska utvecklas mot ett välutvecklat, nyanserat, ändamålsenligt uttryckssättet 
beroende på ämne enligt läroplanen43.  

Genomgång av tester/screeningar: Datum för genomförande och utvärdering.  

• DLS Järpsten, (2011)37. I oktober. Testar läsflyt, läsförståelse, ordförråd och stavning. 
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Föräldramöte: Bör ske i början av september tillsammans med specialpedagog. Fokus ska 
ligga på information om läsförståelsen betydelse i skolans samtliga ämnen och hur du som 
förälder kan hjälpa ditt barn med detta utifrån läroplanens mål.  

Avstämning i elevhälsateam (EHT): I december. Fokus på hela gruppen och 
"utfallseleverna". Eventuell resursomfördelning sker utifrån behov.  

 

Vårtermin 

Genomgång och uppföljning av test/screeningar: I januari. För de elever som har 
svag läs‐ och skrivutveckling är det hög tid att följa upp resultatet av insatser och planera för 
nya. Viktigt att elev och föräldrar är delaktiga i insatser och uppföljningar/ utvärderingar.  

Handledning/ Utbildning: Ska ske kontinuerligt under terminen med fokus på 
läsorienterad och textorienterad läsförståelse. Gemensamma genomgångar av teorier och 
forskning samt diskussion kring begrepp och dess innehåll. Viktigt att påtala hur språket 
alltmer ska utvecklas mot ett välutvecklat, nyanserat, ändamålsenligt uttryckssätt beroende 
på ämne enligt läroplanen27.  

Avstämning i elevhälsateam: I maj. Hur ser elevernas behov ut inför övergång till 
årskurs 7? Viktigt med dokumentation och tydligt strukturerat överlämnande till 
mottagande skola. För elever i svårigheter sker ett förstärkt överlämnande med 
elevhälsateam från både överlämnande och mottagande skola. Föräldrar bjuds in till detta 
förstärkta överlämnande och specialpedagog är med. För dessa elever gör mottagande 
skola en handlingsplan inför uppstart så att eleven inte ska "falla mellan stolarna".  
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Förslag till aktiviteter på grupp‐ och individnivå årskurs 4‐6  
Avkodning 

En automatiserad avkodningsförmåga underlättar förståelsen för det lästa men är också 
en förutsättning för att kunna läsa korrekt och snabbt10. När avkodningen är 
automatiserad finns kapacitet att förstå ordens betydelse. Förutsättningar för god 
avkodning är att eleven behärskar förbindelsen bokstav/ljud, ett felaktigt uttal ger sämre 
förståelse. Övningarna ska på olika sätt ge insikt i ordets ljudegenskaper. I den här åldern 
måste detta övas med åldersadekvat material, t.ex. likheter/olikheter i början av ord, 
konsonantkombinationer kan ibland vara lättare för eleven att uppfatta än enstaka 
språkljud, vokalklang ‐ långt eller kort vokalljud. Vokaler vållar ofta problem för elever i läs‐ 
och skrivsvårigheter. Många elever har lätt att identifiera rim när de ser orden men svårare 
när de hör dem. En annan svårighet för dessa elever är att ta bort ljud ur ord, när de övar 
använd alltid ljudenligt stavade ord.  

Avkodning kan också tränas genom att bygga ord utifrån stam, prefix och suffix44,45. Eleven 
ser direkt hur ordet är uppbyggt och samtal kan föras om ordets betydelse och hur det 
förändras beroende på vilket suffix det har. Ett exempel är det positiva ordet bjuda som blir 
negativt då man sätter ordet "för" framför.  

Varje gång eleven ser ett ord förstärks minnesbilden av det och avkodningen blir lättare. 
Elever i lässvårigheter behöver öva många gånger för att befästa. En annan viktig del i 
avkodningsträningen är helordsträning, att öva att både läsa och skriva högfrekventa ord är 
ett bra sätt att förbättra sin läsning och skrivning46. Likaså är det bra att lära sig 
ordbildnings‐ och ordböjningsmorfem, när dessa väl är inlärda sitter de i "ryggmärgen". 
Ordbildningsmorfem innebär prefix och suffix och böjningsmorfem innebär böjningsformer 
t.ex. vid plural. Ju mer man övar ju större sannolikhet att orden befästs som ordbilder och 
läses och stavas rätt.  

Träningen ska inriktas på huvudproblemet avkodning och vara en egen aktivitet skild från 
samtidig inlärning. Träningen ska vara regelbunden och strukturerad i period. Träning i 
avkodning enligt nedan är för de elever som läser långsamt eller använder sig av impulsiv 
läsning, dvs. eleven känner igen vissa bokstavskombinationer och gissar ordet utifrån dessa. 
Dessa elever har hamnat under gränsvärdet för de normerade tester som genomförts i 
klassen. Avkodningen innebär stor ansträngning och med det följer ofta ett motstånd till att 
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läsa. Elever som läser lite upplever därmed ingen förbättring vilket påverkar motivationen 
negativt. 

Förslag på träningsmaterial utifrån avkodning:  

• Träna avkodning ‐Bjurman, T, A./Gleerups. I materialet ska eleven bygga ord som utgår 
från verb som böjs eller ändras med hjälp av tydliga prefix och suffix. Materialet består 
av kopierings listor som lamineras och klipps isär. Verb, suffix och prefix har olika färg 
vilket gör det lätt för eleven att se hur orden är uppbyggda. Här övas också flerstaviga 
ord, sammansatta ord och reversaler.  

• Kjell Staffans om Läs och Skriv/ www.kjellstaffans.fi en hemsida för pedagoger med 
många tips och idéer, som länkas från Åbo Akademin www.abo.fi  
På hemsidan finns konkret arbetsmaterial för att hjälpa elever med läs‐ och 
skrivsvårigheter.  

• Rotfrukt ‐ Herrström, M. /Ordfabriken. En samling morfologiska övningar som syftar 
till att öva upp den ordstrukturella medvetenheten hos elever i år 4‐6, på ett lustfullt 
sätt. Muntliga och skriftliga uppgifter som kan kopieras.  

• Klusterträning‐sk‐, str‐, spr‐, skr‐, / www.lasportalen.se  
• Läsning ur ett helhetsperspektiv ‐Franzén, L./ Epago. Ett material som belyser 

avkodningens betydelse för läsförståelsen och hur man kan träna detta i 
kombination.  

• Lexia/Provia/ www.lexia.nu databaserad  träning av avkodning där elevens aktuella 
kunskapsnivå är utgångspunkt för övningarna dataprogrammet väljer ut. Provia är den 
del som räknar ut och visar var eleven befinner sig kunskapsmässigt. Eleven arbetar 
sedan i Lexia med individuellt framtagna övningar.  

• Studieknep,  läsa  och  stava  www.softogram.se  databaserat  träningsprogram  som 
innehåller 220 olika texter och 25000 ord. Elevens träningsnivå självkorrigeras och de 
finns övningar i lästeknik, stavning och studieteknik.  

• Eleverna kan också låta en kamrat blanda om bokstäver/ljud och sedan låta en 
kamrat försöka komma på vilket ord det är. Detta tränar bokstavs/ljud på ett 
betydligt svårare plan. Att träna sig att "bala taklänges" spoonerism, innebär att 
första ljudet i två ord byter plats, detta kräver en hög utvecklad fonologisk 
medvetenhet.  

Litteraturtips:  

Andersson, B. m.fl. (2006) Smart start vid lässvårigheter och dyslexi. Stockholm. N &K. 

Herrström, M. (1999) Bygg & Böj, svensk morfologi från grunden. Gärsnäs. Alfomega.  

Lundberg, I. (2010) Läsningens psykologi och pedagogik, kap.3. Stockholm. Natur & Kultur.  

 

   

122



 
 

32 
 

Läsförståelse 

När eleverna börjar årskurs 4 ökar kraven på att läsa svårare texter och att förstå dem. 
Läsningen övergår från att vara något man tränar till att bli ett instrument som man 
förutsätts behärska. "The fourth grade slump" är ett uttryck för att förklara hur elever 
som klarat sin läsning hittills inte längre utvecklas som förväntat. Problemet är ofta att de 
utvecklat dåliga lässtrategier och därmed inte utökat sitt ordförråd adekvat. Det betyder 
inte att eleverna blivit sämre utan att texterna blivit svårare. Ett metaspråk om 
läsförståelsen behöver utvecklas mellan lärare och elever för att förstå vad läsförståelse är 
och hur det ska utvecklas. Olika sorters texter kräver olika strategier. Eleven måste bli klar 
över vilken sorts text det är och hur textens grundstruktur är uppbyggd. Eleven bör få 
explicit undervisning i de vanligaste förekommande typerna av textgenrer23,26.  

Att förstå det man läser är det primära med all läsning. I skolan riktas ofta förmågan på att 
välja ut information som är uttalad i texten, dvs. koda av textens yta. För förståelse på 
djupet krävs aktiv handling och ett aktivt läsande av eleven. Det handlar om att relatera det 
som står i texten till det eleven redan vet och det som finns lagrat i hens minne. Då kan 
eleven dra slutsatser och gissa sig till vad författaren menar. Detta kallas inferenser eller 
"att läsa mellan raderna"32.  

De flesta elever tänker inte på detta av sig själva utan behöver hjälp på vägen. Det handlar 
om att lära sig olika strategier och för detta krävs en medvetandegörande undervisning, att 
ge eleverna en berättelsestruktur. Elevernas läsförståelse utvecklas genom lärarens 
direktundervisning i lässtrategier. Aktiv direktundervisning sker i tre steg: lässtrategier 
kopplade till ämneskunskap, eleven praktiserar dessa under lärarens vägledning och till sist 
arbetar eleven självständigt med strategin17. 

Ett annat sätt att öva läsförståelse är att eleven ska ta ställning till om svaret på en fråga finns 
direkt i texten eller inom eleven själv. I början ställer läraren både frågan och svarar på den 
för att eleven ska se hur man går till väga. Eleven behöver också uppmärksammas på textens 
"murbruk"47, dvs. de småord som binder samman en text och också underlättar förståelsen. 
Träna eleverna att "skapa inre bilder" t.ex. vid högläsning då du kan göra pauser och berätta 
om vad du "ser" hör, känner, smakar, luktar. Låt eleverna berätta om sina "inre bilder". Träna 
att göra textkopplingar, dvs. man kopplar det man läser till egna erfarenheter eller till andra 
liknande texter36.  

 

Förslag på träningsmaterial utifrån läsförståelse:  

• Strategier för  läsförståelse  ‐ Franzén, L./Epago Exempel på övningar  inom området 
förståelse där övningarna är indelade under rubrikerna: läsa och resonera, eleverna 
ska göra förutsägelser om vad som kan hända.  Inget är rätt eller fel bara mer eller 
mindre bra. Texterna delas in i delar med resonemang efter varje del. Inferenser och 
ordkunskap övas också.  

• Läsförståelse ‐ Franzén, L./Gleerups Två träningsprogram som tränar eleven i att göra 
inferenser eller "läsa mellan  raderna". Programmet har en  teoretisk  inledning och 
medföljande övningar.  
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• Vad står det mellan raderna? och Mycket mer mellan raderna, Karlsson & 
Stålh/Serholt. Materialet består av korta textsekvenser och medföljande frågor, 
framförallt frågor gällande inferens. Texterna är placerade i stegrande 
svårighetsgrad.  

• Mangonoveller 1‐5/Gleerups. Innehåller spännande och lättlästa noveller för de lite 
äldre eleverna. Till varje novell finns uppgifter för att tränga djupare in i texten.  

• MG‐Programmen/ MG Läs‐ och skriv AB. Dataprogram som innehåller djurtexter, fler 
är under uppbyggnad.  

• Studieknep Läs och Stava www.softogram.se dataprogram som består av texter med 
efterföljande frågor som också tränar stavning. Eleverna kan också spela in sitt 
läsande och själva lyssna på texten. Anpassat för träning på både svenska och 
engelska.  

• Gör en bokcirkel, Nypon förlag. Förlaget har färdiga förslag på olika bokcirklar för 
dessa åldrar. Fokus på samtal kring texten med olika lässtrategier som verktyg, 
precis där, du hittar svaret direkt i texten, tänk efter och leta, utifrån det eleven läst 
får han/hon omformulera ett passande svar, på egen hand, här få eleven koppla till 
egna erfarenheter vilket gör att svaren kommer att bli ganska olika i gruppen.  

 

Förslag på träning av läsförståelse:  

• RT‐(Reciprocal Teaching) Eleverna turas om att inneha lärar‐ respektive elevroll, på 
så sätt blir modellen reciprok. Modellen har 4 grundstrategier som används utan 
inbördes ordning och man behöver inte heller använda sig av alla på en gång. 
Eleverna ska dock veta att en expertläsare använder sig av alla 4 strategierna 
flexibelt.  

• TSI‐ (Transactional Strategies Instruction) Eleverna samtalar om olika slags läsning och 
byter erfarenheter vad det gäller lässtrategier, en transaktion sker mellan läsare och 
text. Modellen bygger  i huvudsak på  samma komponenter  som RT,  sammanfatta, 
ställa frågor, skapa inre bilder och förutspå. Eleverna "tänker högt" för att synliggöra 
tankar för varandra.  

• CORI‐(Concept‐Oriented Reading Instruction) Används främst i SO/NO ämnen. 
Modellen aktiverar förkunskap på centrala begrepp i ämnet. Genom fokusering 
motiveras eleven att ställa frågor. Informationssökningen ska vara aktiv och 
metakognitiv. Kunskapen ska återges grafiskt, t.ex. genom teckning, diagram eller 
tankekarta.  

• Gemensamt  för många  av  de  rekommenderade materialen  är  att  de  förespråkar 
"strukturerade textsamtal". Ett sätt att arbeta med detta är att läraren stannar upp 
och tänker högt medan hon läser högt, Detta förstår jag inte. Jag måste läsa om det 
här stycket, eller Vad betyder detta? Det verkar konstigt, vad stod det i början? Tänk 
om det betyder så här istället? eller Detta måste vara en ledtråd. Lyssna! Vad tänker 
ni? Läraren kan också ge eleverna frågeställningar att fundera kring t.ex. vad det gäller 
karaktärer, deras  relationer, sätt att  leva, sätt att  tänka och värderingar, eller hur 
boken ska sluta, Vilka problem ska lösas? Vad kommer att hända sen?  
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Litteraturtips:  

Chambers, A. (1993) Böcker inom oss, Smedjebacken. Rabén & Sjögren.  

Johansson, B. & Sandell‐Ring, A. (2010) Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken  
Stockholm. Hallgren & Fallgren. 

Reichenberg, M. (2008) Vägar till läsförståelse, texten, läsaren och samtalet Stockholm. 
Natur & Kultur.  

Westlund, B. (2009) Att undervisa i läsförståelse, lässtrategier och studieteknik, Stockholm, 
Natur & Kultur.  

 

Ordförråd 

Ordförrådet bedöms av många som den viktigaste språkfärdigheten. Ett bra och utvecklat 
ordförråd ligger till grund för läsförståelse vilket i sin tur påverkar möjligheten att förstå 
de faktatexter som ryms i skolans ämnen. En förutsättning för att förstå en text är att man 
också förstår de flesta ord som texten innehåller12.  

Om mer än 20 % av orden i texten är okända förstår man inte mycket av texten48. 
Ordkunskap har av tradition lärts ut i form av "glosträning", att inte se ordet i sammanhang 
ger för eleven liten möjlighet att skapa inre bilder och länka till andra näraliggande ord. 
Detta gäller för alla och är extra viktigt för den som inte har svenska som första språk49.  

 

Förslag på träningsmaterial utifrån ordförråd:  

• Viktiga ord i svenskan, matten NO/SO ‐ Ericsson, N‐A./Natur & Kultur. Lär eleverna 
viktiga ord och begrepp i svenska, matematik och SO/NO. Eleverna kan öva, befästa 
och fördjupa sin förståelse av grundläggande ord och begrepp.  

• Gnugga ord 1‐3 ‐ Frennberg & Sondén / Natur & Kultur. Hjälper eleverna att 
systematiskt och strukturerat utveckla ordförrådet och sin säkerhet i att hantera 
det.  

• Läsning ur ett helhetsperspektiv, ordkunskap ‐ Franzén, L/Epago. Här läggs fokus på 
att göra ordlistor och diskutera dessa, finns också som spel.  

• Gustavas ordböcker/ www.svensktalteknologi.se digitala ordböcker som innehåller 
både svenska och engelska ord. Kan användas för att utöka ordförrådet och 
synonymer. Programmet korrigerar felstavningar och ger ordförslag.  

• Ord till ord‐korsord/ www.frolundadata.se ett talande korsordsprogram som 
utvecklar ordförrådet, stavningen och stimulerar tankeförmågan. Innehåller 200 
färdiga korsord med möjlighet att utforma egna.  

• Ordspråk/Idiom ‐ Luthman, H./Folkuniversitetet. Vardagsuttryck så kallade idiom 
sätter färg på språket, hjälper eleven att uttrycka mer komplicerade tankar och gör 
texter mer innehållsrika. För de lite äldre eleverna är detta ett roligt sätt att utöka 
sitt ordförråd på.  
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• Ordglad del 1 & 2 ‐ Rockberg, S./SRLäs, Ordkunskap med läsförståelse. 
Kopieringsmaterial för olika övningar finns med.  

• Ord, Ord, Ord ‐ Wolff, U./Natur & Kultur Undervisning där eleverna lär sig strategier 
att tillämpa då de stöter på nya och begrepp.  

Förslag på träning vad det gäller ordförråd:  

Högläsning främjar ordförrådets utveckling men också utvecklingen av ett språk, som inte, 
på samma sätt som samtalets språk, är bundet till här och nu. Här går det bra att använda sig 
av bok och band för de elever som föredrar detta.  

Litteraturtips:  

Hellsing, L. (1998) Ordspråk från när och fjärran, Alfabeta.  

Wolff, U. (2011) Ord, Ord, Ord‐ lärarhandledning, Stockholm. Natur & Kultur.  

 

Läsflyt 

För elever som ännu inte nått tillräckligt läsflyt är det viktigt att texterna inte är för svåra. 
Felprocenten bör inte överstiga 10 % och träning ska ges regelbundet i korta arbetspass. 
Läraren modellerar hur texten ska låta med rätt intonation och prosodi5. 

En del av läsflytet handlar om läshastighet, dvs. hur många ord eleven läser korrekt per 
minut. Om texten läses med många fel och utan rätt betoning och intonation, har eleven 
inte tillräcklig lässäkerhet14. Man ser detta då eleven ofta rör läpparna under läsprocessen. 
Har eleven bra läsflyt ändras läshastigheten utifrån svårighetsgrad på texten och eleven 
självkorrigerar vid felsägning.  

Läsflytet tillägnas gradvis genom mycket och omfattande lästräning. Eleven måste läsa ofta 
med lagom utmanade texter som är motiverande. Det är viktigt att träning sker i samspel 
med andra för att samtal om texten och läsningen ska kunna ske. Elever som har 
svårigheter med avkodningen ska ges möjlighet att få träna högläsning enskilt med en 
vuxen för att undvika att misslyckas inför kamraterna50.  

Högläsning i alla former är ett viktigt medel för främjande av läsflyt. För att förbättra flytet i 
läsningen måste eleven först få uppleva hur det ska låta. Har eleven svårt med betoning och 
intonation kan texten först läsas av pedagogen, sedan unisont av lärare och elev, för att 
slutligen läsas av eleven själv. Assisterad högläsning är den övning som ger signifikant bäst 
inlärningsresultat vid träning av läsflyt. Det innebär att elevens läsning är övervakad av 
läraren som fungerar som modell och ger hjälp och stöttning under läsprocessen51.  

Det är viktigt att eleven ser sina framsteg för att motiveras att träna. Tidtagning eller 
diagram över framstegen kan vara en väg som leder till framgång. Att spela in elever när de 
läser är roligt och eleven kan då också höra och märka framsteg. Samtal kring vad som är 
styrkan respektive svagheten i läsflytet kan göra eleven mer medveten om sin läsutveckling.  
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Det är av största betydelse att eleven är delaktig i valet av texter så att intresse och 
engagemang får styra eftersom träningen kan upplevas enformig och mödosam när det tar 
emot. Tyst läsning är inte att rekommendera till elever med avkodningssvårigheter då de 
inte gynnas av detta5.  

 

Förslag på träning av läsflyt:  

• Högläsning. Ett viktigt verktyg för främjandet av läsflyt är att läsa högt. Eleven måste 
dock få erfarenhet som visar hur flytande textläsning låter. Lämpligt är då att läraren 
läser först för att visa betoning och intonation och blir på så sätt modell för eleven.  

• Parläsning. Två elever läser växelvis varav den ena följer med och kontrollerar fel. 
Om det ökar motivationen kan lästiden registreras och redovisas.  

• Repeterad läsning. Eleven läser samma text flera gånger och känner och ser 
framgång snabbt.  

• Körläsning. En variant som många lässvaga elever ser som icke‐hotande och därför 
acceptabel. Hela gruppen och läraren läser tillsammans och man kan diskutera, 
förklara och reflektera över texten utan att behöva utmärka sig.  

• 100 ord. Eleven läser 100 ord i löpande text. Läraren markerar fel och noterar tid. 
Detta upprepas tills bättre resultat nås och eleven upplever förbättring.  

• Minutläsning. Hur många ord på en minut hinner eleven läsa? www.lukimat.fi på 
denna hemsida finns fler förslag.  

• Högläsning som spelas in och som sedan analyseras. Läraren och eleven analyserar 
resultatet tillsammans med fokus på läsflyt. De flesta elever tycker om att höra sig 
själva inspelade och särskilt roligt blir det när eleven hör skillnad. Idag finns 
inspelningsmöjligheter via både mobiltelefon, datorer, Ipad och fickminnen.  

Träningsmaterial gällande läsflyt:  

• Lästräning MG‐ Johansson MG/ Läs och skriv AB. Databaserade läslistor som mäter 
elevens läshastighet. Tiden registreras utan att eleven ser tidtagaruret vilket minskar 
stressen för eleven.  

• Bok & band www.inlasningstjanst.se  
• LEGIMUS, www.legimus.se finns massor av titlar att ladda ner för elever som har 

behov av att lyssna till text och samtidigt följa med i texten.  

Litteraturtips:  

Lundberg, I. (2006) Alla kan lära sig läsa och skriva. Stockholm. Natur & Kultur.  

Lundberg, I. (2006) Konsten att läsa faktatexter. Stockholm. Natur & Kultur.  

Lundberg, I. (2010) Läsningens psykologi och pedagogik, (kapitel högläsning), Stockholm. 
Natur & Kultur.  

 

   

127



 
 

37 
 

Skrivning 

Att skriva är att göra tänkandet synligt. Själva skrivandet bygger på att man har kunskaper 
lagrade i långtidsminnet om ämnet, mottagaren och olika texttyper. Eleverna bör 
uppmuntras i att tänka högt och göra upp tankekartor. Grafisk strukturering av vad man 
vill ta upp i sin text underlättar skrivandet och gör det lättare för eleven att hålla en "röd 
tråd" i sitt berättande33.  

Ett sätt att ge eleverna verktyg för sitt skrivande är att skriva enligt genremodellen. Varje 
genre har en övergripande struktur, ett specifikt syfte och specifika språkliga drag. 
Berättande, återgivande, instruktiva, argumenterande, förklarande och beskrivande texter 
är olika typer av texter eleverna ska behärska. Syftet med denna modell är att eleverna ska 
bli medvetna om olika språkmönster genom lärarens explicita undervisning. Läraren visar, 
alla arbetar tillsammans enligt modellen och sedan producerar eleven egna texter efter ett 
givet mönster. Lärare och elever bygger tillsammans upp ett metaspråk för att kunna 
diskutera och bedöma texterna. Därför är det viktigt att läraren funderar över vilka 
konsekvenser olika typer av skrivuppgifter får, så det finns ett tydligt samband mellan 
lärarens syfte med undervisningen och den skrivuppgift man väljer27. Undervisning i klasser, 
i vilka eleverna har klarat uppsatta mål på ett bättre sätt än förväntat, ser ut på följande 
sätt:  

• Det ska finnas tydliga kopplingar mellan ämnen och elevernas egna erfarenheter och 
kunskaper.  

• Eleverna arbetar tillsammans för att i interaktion utveckla förståelse för det som ska 
läras.  

• Färdigheter som ska läras in integreras i en helhet.  
• Eleverna lärs metakognitiva strategier för hur man tänker, planerar, och organiserar sitt 

arbete.  
• När eleven når ett uppsatt mål för läraren dem vidare i en djupare förståelse.  
• Förberedelser av prov och test är integrerade i undervisningen6. 

  

Lärandet går från att använda ett vardagsspråkligt sätt att uttrycka sig till att kunna 
behärska ett mer fackspråkligt och så småningom ett vetenskapligt språk. Att arbeta 
systematiskt med skrivandet innebär att eventuella missvisande ledtrådar eller 
textavvikelser ses som meningsskapande och inte fel av den elev som skriver. Texten rättas 
inte som förr med bockar i kanten utan genom responssamtal för att utveckla skrivandet52. 
Skrivteknik kan läras ut genom följande frågor och påståenden:  

För vem skriver du? Ljuda det du skriver.  

Varför skriver du? Dela upp ordet/skriv en del i taget.  

Gör en tankekarta. Stava på olika sätt och jämför!  

Läs igenom med j ämna mellanrum. Skriv de bokstäver du är säker på.  

Skriv så bra du kan. Fråga en kamrat om hjälp.  

Prova olika sätt att skriva. Slå upp i ordlista.  
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Skriv ner precis det du tänker. Dra ett streck så länge och försök senare.  

Läsa andras texter.  

Viktigt att elevernas texter används i det offentliga rummet och att eleverna får förbereda 
sitt skrivande genom t.ex. studiebesök, film eller drama. Eleverna får tala om sina texter, 
och beskriva vilket budskap texterna innehåller. Eleverna får generalisera, motivera, förklara 
och jämföra sina texter med varandra. 

Förslag på träningsmaterial gällande skrivning:  

• Zick Zack skrivrummet 4‐6 ‐ Fällman ‐ Bajagif, F/Sanoma Utbildning. Här får eleverna 
vidareutveckla sitt skrivande av återberättande, beskrivande, instruerande, berättande, 
argumenterande och förklarande texter. De lär sig om layout, syfte och språkliga drag. 
Checklista finns för bedömning.  

• Genrekoden, skriva ‐ Hedencrona & Gerdin ‐Smed/ Gleerups. Materialet ger eleven koden 
till hur olika texter skrivs, t.ex. blogg, krönika, debattartiklar och rapporter, allt med det 
genrepedagogiska draget. Konkreta skrivråd finns i resursdelen.  

• Stavningsraketen ‐ Frylmark, A/ Nypon Förlag. Ett verktyg för stavning, framtaget för 
elever i läs‐ och skrivsvårigheter/ dyslexi. Materialet tar ett djupare grepp kring språklig 
medvetenhet och morfologi. Dessa områden är särskilt svåra för dyslektiker och elever 
med språkstörning. Materialet innehåller tydliga dokumentationsråd.  

• Skrivundervisning enligt cirkelmodellen ‐ Gibbons, P. /se Genrepedagogik i Vänersborg/ 
www.skolverket.se ett sätt är att arbeta med skrivning på ett tydligt och strukturerat 
sätt. Materialet har en tydlig arbetsgång som är lätt att förstå och följa.  

• Skriva svenska A‐C genreskrivning ‐ Hydén & Martin/Adastra. Materialet innehåller olika 
texter att läsa och fundera kring. Efter varje text får eleven skriva en egen text i samma 
genre.  

• Lilla skrivredan, handbok för unga skribenter ‐ Lundhäll & Ericsson, Nordh/Natur & Kultur. 
För att skriva bra är det viktigt att känna till språkets regler. Här presenteras de enklaste 
och viktigaste reglerna som stöd och vägledning. Materialet lämpar sig för elever i årskurs 
3‐4. Innehåller stavnings‐ och skrivövningar.  

• Studieknep Läs och Stava, dataprogram/ www.softogram.se övar stavning av ord och 
fraser.  

• Fickhandbok vad det gäller stavning – Redin/Adastra‐ En "lathund" för eleven att ha i 
fickan vid stavning.  

• Lexia‐dataprogram www.lexia.nu i detta program finns många stavningsövningar. 
Läraren kan utarbeta individuella övningar till eleverna utifrån behov.  

Litteraturtips:  

Arvin, M. (2003) Börja skriva. Malmö. Gleerups.  
Johansson, B. & Sandell‐Ring, A. (2010) Låt språket bära, genrepedagogik i praktiken. 
Hallgren & Fallgren.  
Liberg, C. m.fl. (2010) Utmana, utforska, utveckla. Lund: Studentlitteratur.  
Lundberg, I. (2009). God skrivutveckling. Stockholm: Natur & Kultur. 
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Arbetsminne från förskoleklass till årskurs 6  

Arbetsminnet är en grundläggande kognitiv funktion som är nödvändig för att vi ska kunna 
göra en rad mentala aktiviteter, såsom läsa och skriva53,54. Med hjälp av arbetsminnet kan 
eleven hålla och använda en begränsad mängd information i minnet under en kort tid. Med 
bra arbetsminne kan eleven lättare koncentrera sig och hantera distraktioner55.  

Både korttidsminnet, upprepande av t.ex. siffror eller bokstäver, och arbetsminnet, 
processande av t.ex. siffror eller bokstäver, är viktiga funktioner i avkodning och 
förståelse. Elever med inlärningssvårigheter har ofta svårigheter med automatisering av 
läs‐och skrivprocessen och det kan vara kopplat till arbetsminnet. För de elever som visar 
på svårigheter med minnesfunktionerna bör åtgärderna i första hand gå ut på att läs‐ och 
skrivuppgifter utformas så att det ställer minsta möjliga krav på minnet. Texter bör därför 
inte innehålla långa och komplexa ord eller meningar5.  

Skolans ansvar är att utveckla effektiva strategier och kompensera för elevers brister i 
minnesfunktionerna. Läraren bör i sin undervisning utgå från det som för eleverna är 
välkänt, eftersom det sparar resurser i arbetsminnet, då ny kunskap ska introduceras. 
Eleven har då större chans att lyckas och motivationen höjs. För elever som har svårigheter 
med att minnas underlättas det hen hört genom att skolan kompenserar med visuellt stöd, 
instruktioner en till en, minnesanteckningar eller nyckelord av läraren av lektionens 
innehåll. Stödet kan också vara tydliga modeller och "lathundar", fickminnen och 
individuella arbetsscheman56.  

Förslag på träningsmaterial utifrån arbetsminne: 

• Lättare lärande‐Nordberg. S (2013) Studieteknik. 
Träna dina sinnen, auditiva sekvenser ‐ Wallenkrans, P./Warne Förlag. Eleven bör klara 
7/+‐2 enheter i sekvens från 11 år, de yngre något färre. Öva framlänges 
(korttidsminnet) och baklänges (arbetsminnet) vilket rör högre tankeprocesser och är 
mycket svårare. Uppmana elev att "se" siffrorna eller orden framför sig eller att göra 
om dem till större enheter 684258–68,42,58 eller 684,258.  

• Träna dina sinnen, visuell sekvenser ‐ Wallenkrans, P./Warne Förlag. Materialet visar 
eleven en bildsekvens under en kort stund, täck sedan över och låt eleven leta efter den 
rätta bland flera snarlika förslag. Låt eleven titta på ett antal föremål, eleven vänder sig 
bort och något tas bort. Eleven ska se vad som fattas.  

• Språklekar i skolan 4‐6 ‐ Frylmark, A. /OrdAF Kapitel Uppmärksamhet och minne. "Städa 
meningar", läraren läser meningar högt, lugnt och sakta, låt eleven säga meningen i rätt 
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ordning, om meningarna blir  långa  använd  stöd  i  form  av ordlappar.  "Minnesgympa" 
tränar eleverna att uppmärksamma och  komma  ihåg  i  vilken ordning orelaterade ord 
kommer. Lägg till och upprepa högt "Ett skepp kommer lastat"  

• Minneslek‐dataprogram www.minneslek.se Studier har genomförts på 55 barn som 
jobbat med Minneslek i 5 veckor där resultatet, enligt vissa, pekar på att arbetsminnet 
kan förbättras. Träningen ska ske dagligen under minst 5 veckor.  

 

Förslag på träning gällande arbetsminne:  

• Minnesavlastande kompensation. Ordlistor, på både svenska och engelska av olika slag 
uppsatta i klassrummet som "lathundar", detta gynnar alla elever men speciellt elever i 
svårigheter.  

• Tallinjer och  tabeller  som underlättar  för eleven  i matematiken. Tillgång  till allehanda 
"hjälpredor" i fickformat för att inte vara beroende av arbetsställe.  

• Läs ord högt och ta bort eller lägg till för att träna minnet. Börja med att göra korta listor 
och öka antalet eftersom.  

• Spela spel. Bra spel är, Lotto, Memory, Schack och Alfapet.  
• Återberätta utifrån nyckelord, bilder eller berättelser (som lästs av vuxen) för att minnas.  
• Högläsning för eleverna ger mycket bra träning av arbetsminnet.  

Litteraturtips:  

Ingvar, M. (2008) En liten bok om dyslexi, Stockholm: Natur & Kultur.  

Klingberg, T. (2009) Den översvämmade hjärnan. Stockholm: Natur & Kultur.  

Pettersson, S. (2004) Kom loss i läs och skrivutvecklingen. Serholt Läromedel.  

Wallenkrans, P. (1997) Träna dina sinnen/lärarhandledning. Partille: Warne Förlag.  
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2. Kartläggning och analys i arbetslaget tillsammans med 

specialpedagog för individuella anpassningar  
 

Om stödet inom klassens ram inte fått önskad effekt gör 
ansvarig pedagog och arbetslaget tillsammans med 
specialpedagog på skolan, en kartläggning av elevens behov 
som ska resultera i riktade insatser på individnivå. 
Rekommendation är att dessa insatser är intensiva och sker i 

avgränsade perioder. Sker insatsen inom ramen för den ordinarie undervisningen 
dokumenteras stödet som extra anpassningar i IUP57.  

 

 

I annat fall upprättas ett åtgärdsprogram i dialog med 
vårdnadshavare58. 

   

Hitta blanketterna på: 
Blankettarkiv 

Barn och Utbildning 
Grundskolan  
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3. Eleven lyfts på EHT, ev. ansökan till resursteam 
 

Om det visar sig att insatserna utifrån kartläggningen och analysen gjorda i arbetslaget inte 
gett önskat resultat ska elevens ärende behandlas på skolans elevhälsoteam (EHT). Där 
beslutas om man ska ansöka vidare hos kommunens resursteam. Ansökan om fördjupad läs‐ 

och skrivutredning kan antingen vara den primära ansökan eller 
som del i en allsidig elevutredning. Blanketter för ansökan hittas 
på kommunens hemsida. När ansökan har kommit till 
Resursteamet skickas bekräftelse tillbaka till skolans rektor/EHT. 

Utredningen görs primärt av specialpedagog med fördjupad 
kompetens kring läs‐ och skrivsvårigheter/dyslexi. I den fördjupade utredningen tittar man 
bl.a. på fonologi, arbetsminne, avkodning, läs‐, hör‐ och begreppsförståelse, stavning och 
skrivning samt ordmobilisering. 

I den fördjupade utredningen gör kommunens logoped en kompletterande språkbedömning 
gällande receptiv grammatisk förmåga/språkförståelse för att upptäcka eventuella 
indikationer på språkstörning. Frågetecken kring språkstörning kan ev. remitteras vidare till 
logopedmottagning i Uddevalla/Näl i samråd med elevens vårdnadshavare. 

För att få en helhetsbild av elevens styrkor, förmågor, svagheter kan det bli aktuellt med 
vidare psykologkontakt, detta görs alltid i samråd med elevens vårdnadshavare. 

Utredningen resulterar alltid i återkoppling till elev, vårdnadshavare och berörd personal 
och rektor på skolan via EHT. I utredningen finns alltid förslag på riktade åtgärder som bör 
ligga till grund för ev. åtgärdsprogram. I samband med återkoppling till skolan erbjuds 
pedagogerna handledning vid några tillfällen för att fördjupa deras kompetens kring läs‐ och 
skrivsvårigheter/dyslexi och för att öka möjligheten till individanpassning. Även föräldrar 
erbjuds möjlighet till uppföljningsmöte för att få svar på eventuella frågor kring 
utredningen59. 

   

Hitta blanketterna på: 
Blankettarkiv 

Barn och Utbildning 
Grundskolan  
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4. Resultat av utredning. 

 

Resultatet av utredning kan visa på flera olika orsaker till läs‐ och skrivsvårigheter. Det är 
viktigt att eleven får insatser utifrån det resultat som framkommer. 

För att tydliggöra de skillnader som finns mellan olika former av läs‐ och skrivsvårigheter har 
vi valt att ta med Jacobsens modell över olika bakgrundsfaktorer till läs‐ och skrivsvårigheter 
generellt, varav specifika läs‐ och skrivsvårigheter/dyslexi är en orsak60.  

 

Figur Jacobson, C. 2006  

 

Oavsett orsakerna till läs‐och skrivsvårigheterna är samverkan (hem, skola och eventuella 
externa aktörer) mycket viktig genom hela skoltiden för att skapa så optimal inlärning som 

möjligt. Ansvaret för god samverkan vilar alltid på skolan. En positiv självbild är viktig och 
nödvändig för god inlärning. Ett sätt att förstärka detta är att vuxna kring eleven ger positiv 
bekräftelse. 
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Framgångsfaktorer för elever i läs‐ och skrivsvårigheter 

Eleven ska stöttas i hur hen kan tänka, organisera och planera sitt skolarbete. Detta kan ske 
genom bland annat: 

För att elever i läs‐ och skrivsvårigheter ska tillgång till språkrytmen är högläsningen en 
mycket viktig faktor både i förskolan, skolan och i hemmet. Genom att eleven får lyssna till 
muntligt berättande ges kunskaper om strukturer i språket och ordförrådet byggs upp på ett 
naturligt sätt. Många elever med läs‐ och skrivsvårigheter har stora svårigheter med att läsa 
mellan raderna s.k. inferenser och ska därför tränas explicit på detta.  
För att eleven ska ges möjlighet att koppla texter till egna erfarenheter och referenser 
måste skolan ge stöd så att eleven klarar att skapa inre bilder, vilket underlättar för läsandet 
mellan raderna. 

Tydliga kopplingar mellan skolans olika ämnen och elevens egna förkunskaper och 
erfarenheter i och utanför skolan gör att elevens känsla för sammanhang ökar vilket gynnar 
inlärningen generellt. 

Planera undervisningen så det alltid finns tillgång till visuellt stöd. På varje skola finns 
Communicate In‐Print som är ett layoutprogram för att tillverka böcker, kort, scheman 
tidningar övningsmaterial och mallar med exempel 

Möjlighet att använda sig av kompensatoriska verktyg, dator, Ipad, smartphone, fickminne 
kamera mm. För att eleven ska uppleva verktyget positivt och avlastande måste eleven få 
möjlighet att pröva vilket av verktygen som passar just hen. Eleven måste få utbildning så 
att hen självständigt kan använda sig av detta i skolarbetet. Verktygen kommer att användas 
på olika sätt under skoltiden beroende på elevens ålder och erfarenhet. Munkedals 
kommun har avtal med MV‐Nordic.com, som innebär att samtliga elever har tillgång till ett 
stort antal pedagogiska program både i skolan och i hemmet. Talsyntes, rättstavning samt 
flera träningsprogram i olika ämnen finns att tillgå. 
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4a. Dyslexi/specifika läs‐ och skrivsvårigheter 

Vad är specifika läs‐ och skrivsvårigheter/dyslexi? 

Ca 5 – 8 % av alla elever är i specifika läs‐ och skrivsvårigheter/dyslexi10. 

När man läser om dyslexi använder olika forskare sig av olika definitioner, vi har valt att 
använd oss av samma definition som SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) 
använder sig av:  

"Dyslexi är en nedsättning i vissa språkliga funktioner, särskilt de fonologiska (fonologi avser 
språkets ljudmässiga form), som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer för 
kodning av språket. Nedsättningen ger sig i första hand tillkänna som svårigheter att uppnå 
en automatiserad ordavkodning vid läsning. Men den kommer också fram tydligt genom 

dålig stavning. Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med läsförståelse och 
begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och kunskap om 

omvärlden. Den dyslektiska nedsättningen går i regel igen i släkten, och man har anledning 
att anta en genetisk disposition som kan medföra neurobiologiska avvikelser. Karaktäristiskt 
för dyslexi är att den är varaktig och svårbehandlad. Även om läsningen efter hand blir 
acceptabel, kvarstår oftast stavningsproblem. Vid en mer grundläggande kartläggning av 
fonologisk förmåga finner man att svagheter på detta område kvarstår upp i vuxen ålder".  

1 Definitionen av dyslexi är hämtad ur Ingvar Lundbergs bok, Läsningens psykologi och pedagogik12. 

 

Fonologiska svårigheter innebär att eleven har svårare att uppfatta språkljud, hantera 
ordföljd mellan språkljud, koppla samman ljud och bokstav mm. 

 

4b. Andra läs och skrivsvårigheter 

Övriga faktorer enligt Jacobsons modell60 ovan är följande: 

Språkliga faktorer, försenad språkutveckling speciellt gällande syntax (hur man i ett givet 
språk sätter samman enskilda enheter till komplexa strukturer, satser och meningar) och 
gravare uttalssvårigheter är en riskfaktor. I denna grupp ingår de elever som har annat 
modersmål än svenska med svårigheter, de lär sig ofta att koda av orden korrekt men får 
problem med förståelsen. 

Begåvningsfaktorer, problemet ligger oftast på elevens läsförståelse. Dessa elever har 
svårare att kompensera och hitta alternativa inlärningsstrategier när de ställs inför 
svårigheter. 

Sociala faktorer, barnets olika miljöer påverkar läsinlärningen. Goda vuxna förebilder har 
alltid en positiv påverkan. 
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Emotionella faktorer, dessa är intimt sammankopplade med barnets sociala miljö. En positiv 
självbild är viktig och nödvändig i konsten att lära sig att läsa och skriva. 

Mognad, elevens mognad skiljer sig mycket vid skolstarten, att vara född tidigt eller sent på 
året är en orsak, kön en annan. Pojkar är generellt något senare än flickor. 

För lite övning, minimal stimulans gällande läsning i förskoleåren och eller dålig 
undervisning, många lärarbyten kan ha en negativ inverkan på läsinlärningen. 

Neuropsykiatriska svårigheter, gemensamt för dessa elever är svårighet med koncentration 
och uppmärksamhet vilket framförallt påverkar läsförståelsen. När en elev ska lära sig något 
nytt krävs att uppmärksamhet och koncentration riktas mot uppgiften. 

Fonologiska svårigheter, svårigheter med att uppfatta språkljud, hantera ordningsföljden 
mellan dem och koppla samman ljud med bokstav. Den enskilt viktigaste orsaken till dyslexi. 
 

4c. Sammansatt problematik 
Läs‐ och skrivsvårigheter kan innebära påtaglig funktionsnedsättning som ibland påverkar 
skolarbetet negativt. Många elever i läs‐ och skrivsvårigheter löper stor risk att även vara i 
annan problematik t.ex. uppmärksamhets och koncentrationssvårigheter (ADHD,ADD), 
räknesvårigheter (dyskalkyli), motoriska svårigheter (dyspraxi), språkstörning och/eller 
autismliknande svårigheter (Asperger, Tourettes och Autism).  
En god undervisning av läs‐ och skrivsvårigheter förutsätter en utredning där sammansatt 
problematik utesluts eller bekräftas. Att inte utreda sammansatt problematik kan resultera i 
missriktade insatser som i förlängningen inte leder till positiv utveckling för eleven.  
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5. Åtgärdsprogram upprättas utifrån utredning.  
Från och med 1:a juli 2014 har bestämmelserna om stödinsatser i skolan ändrats. 
Med stödinsats avses två olika former av insatser: extra anpassningar som dokumenteras i 
IUP (UNIKUM) och särskilt stöd som dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Extra anpassningar 
sker inom den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd handlar om insatser av mer ingripande 
karaktär som normalt inte kan göras inom den ordinarie undervisningen av lärare och övrig 
skolpersonal. Det är insatsernas omfattning och varaktighet som skiljer särskilt stöd från det 
stöd som ges i form av extra anpassningar. 

             

 

Kvalitetsarbete 
Genom att utarbeta en språkplan, del 1 och 2, och systematiskt arbeta utifrån MÅL ‐ PLANERING – 
GENOMFÖRANDE ‐ UTVÄRDERING – ANALYS – FÖRBÄTTRING. Språkplanen ska utgöra ett stöd i 
utvärderingen av det pedagogiska arbetet i förskolan och skolan. Pedagoger och lärare ska kritiskt 
granska och tillsammans diskutera sina valda metoder för att arbetet ska utvecklas.  

 

Mål

Planering

Genom‐
förande

Utvärdering

Analys

Förbättring
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Utvecklingsområden 
I det fortsatta språkarbetet i kommunens förskolor finns tre prioriterade områden. 

 Språkpuff. Språkpuff är ett projekt i Västra Götaland där logoped, bibliotek och ev. 
familjecentral samarbetar. Logopeden rekommenderar böcker utifrån olika språkliga 
svårigheter hos barnet. Böckerna lånas sedan hem och/eller till förskolan och läses 
tillsammans för språklig stimulans. Exempel på områden kan vara verb, prepositioner eller 
olika språkljud. 

 TAKK. Grundutbildning gällande TAKK. 
 ”Språkotek”. Resursteamet (logoped och specialpedagog) önskar bygga upp en bank av 

material för språkträning som pedagogerna i kommunen har möjlighet att låna. 
 

I den fortsatta språk‐, läs‐ och skrivundervisningen i kommunens skolor finns prioriterade områden. 

 IKT‐ att fortsätta det påbörjade arbetet med att utrusta skolorna digitalt. 
 Öka samarbetet mellan skolbiblioteket och elever och lärare. 
 Inventera och utveckla modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. 
 Inventera och utveckla svenska som andra språk‐SVA. 
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Samverkan kring organisation Personligt Ombud. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom en gemensam organisation för 
personligt ombud i kommunerna inom Fyrbodal samt att godkänna Trollhättan 
kommun som värdkommun för verksamheten.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta årliga medel till en gemensam organisation för 
personligt ombud med start 2019.   
 
Sammanfattning 
Under hösten 2015 identifierade och föreslog Kommunalförbundet Fyrbodals 
socialchefsnätverk området personligt ombud (PO) som ett verksamhetsområde som 
kan skulle kunna utreda möjligheten för de 14 medlemskommunerna att samarbeta 
kring.  
 
Ett förslag till gemensam organisation för personligt ombud har tagits fram av en 
arbetsgrupp bestående av kommunrepresentanter och under ledning av 
kommunalförbundets utvecklingsledare inom funktionshinderområdet.  
 
I korthet innebär förslaget att en sammanhållen verksamhet för PO bildas under en 
värdkommun. Sammanlagt omfattar verksamheten sju PO varav en även har 
uppdraget som chef. Tjänsterna fördelas på tre placeringsorter utifrån geografisk 
spridning. Kostnaden fördelas per capita utifrån medborgare 18 år och äldre. Avtal 
som reglerar samverkan, bl a eventuell justering av kostnad, ska upprättas mellan 
värdkommun och övriga kommuner. 
 
5 april 2017 presenterades arbetsgruppens förslag för Kommunalförbundet Fyrbodals 
Beredningen Välfärd som ställde sig bakom och skickade det vidare till direktionen 
för ställningstagande om att rekommendera kommunerna att göra detsamma. 8 juni 
2017 beslutade Kommunalförbundet Fyrbodals direktion att rekommendera 
kommunerna att ställa sig bakom förslaget med en sammanhållen organisation för 
personliga ombud med en värdkommun, sju tjänster och tre placeringsorter. 
 
Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas planeras för att den nya 
organisationen etableras under första kvartalet 2018. För att det skall kunna ske 
måste rekrytering av chef för verksamheten påbörjas under hösten 2017. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
En årlig ramhöjning i budget för sektor Omsorg med 82482kr/år från och med 2019. 

Folkhälsa  
Kommer att få en positiv påverkan för personer inom målgruppen. 
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Inga ytterligare konsekvenser 
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
      

Rickard Persson  Håkan Sundberg 
Sektorchef  Kommunchef 
Omsorg   
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Nya uppdraget och bakgrund till det 
Maria Klamas, Fyrbodals kommunalförbund fick 23/9-16 uppdraget att tillsammans med, av 

socialcheferna utvalda, representanter från kommunerna, göra en ny fördjupad utredning kring 

personliga ombud1 i Fyrbodal. Utgångspunkten i det nya uppdraget är den rapport om olika 

former av organisering av PO som presenterades för socialchefer och beredningen våren 20162.  

Det nya uppdraget består i att göra en fördjupad utredning kring organisationsformen 

”Personligt ombud organiserat via värdkommun”. Socialcheferna önskar ett förslag vad gäller; 

 Organisering och styrning, 

 Geografisk indelning,  

 Kostnader och kostnadsfördelning 

Kostnaderna ska baseras på befolkning 18 år och äldre, och utredningen ska även beskriva 

möjliga statsbidrag och annan möjlig finansiering. Ett tydligt brukarperspektiv ska genomsyra 

arbetet. Socialchefernas utgångspunkt är att alla Fyrbodals 14 kommuner ansluter sig till den 

Fyrbodalgemensamma organiseringen av PO, men ser inga hinder för att genomföra 

organisationsformen även om någon/några kommuner väljer att ställa sig utanför.  

Rapporten ska presenteras för socialcheferna 27 januari 2017 och för Beredningen Välfärd 16 

februari 2017. I arbetsgruppens uppdrag ligger inte att utreda eller föreslå vilken kommun som 

ska vara värdkommun för PO-verksamheten i Fyrbodal. 

Arbetsgruppen består av: 

Maria Klamas, Vetenskaplig ledare, Fyrbodals kommunalförbund 

Marie Olander, Samordnare socialpsykiatri, Vänersborgs kommun 

Tore Andersson, Personligt ombud Dalsland (Mellerud, Åmål, Bengtsfors, Dals Ed) 

Anneli Fredriksson, Personligt ombud Trollhättan 

Hampus Karlsson, Enhetschef (socialpsykiatri), Sotenäs 

Anna Svensson, Enhetschef (för bland annat personliga ombud), Uddevalla 

Lena Johansson, Förvaltningschef, Trollhättan 

 

Vid såväl arbetet med den förra rapporten kring PO i Fyrbodal och denna har information 

inhämtats från PO-verksamheten i Värmland, via Monica Hjelte, verksamhetschef för 

personliga ombud och hennes kollegor. Vidare har information inhämtats från Länsstyrelsen 

och Socialstyrelsen för att sätta samman denna rapport. 

1 Härefter förkortat PO 
2 Finns publicerad på 
http://www.fyrbodal.se/dettajobbarvimed/valfard/fousocialtjanst.4.77acda1714f3f698569c00b6.html 
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Rapportens disposition 
Rapporten inleds med en bakgrund där insatsen personligt ombud och organisationsformen PO 

via värdkommun beskrivs på ett övergripande sätt. Därefter följer del två som har sitt fokus på 

Fyrbodals fjorton kommuner och hur personliga ombud via värdkommun skulle kunna se ut 

beträffande organisering och styrning, geografisk indelning samt kostnader och 

kostnadsfördelning. Detta inkluderar även förslag kring ledningsgrupp, bemanning, lokaliteter 

och transportmedel. Rapporten avslutas med några sammanfattande ord kring 

organisationsförändringen vilket knyter an till den grundläggande tanke som 

socialchefsnätverket lyft fram i båda sina uppdragsbeskrivningar.  

 

1. Bakgrund 
I detta avsnitt ges en kort generell beskrivning av vad personligt ombud är samt av 

organisationsformen PO via värdkommun. Denna generella beskrivning ligger till grund för det 

förslag för Fyrbodal som presenteras i del två.  

 

1.1. Personligt ombud - vad är det? 

Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer 18 år och äldre, med långvarig och 

omfattande psykisk funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd för att kunna tillvarata 

sina rättigheter i samhället.  

År 2000 beslutade regeringen att verksamheter med personliga ombud skulle bli permanenta 

och landsomfattande (Regeringsbeslut S98/7454ST, S1999/4985ST). Verksamheten är frivillig 

för kommunerna. Den 1 augusti 2013 trädde förordning SFS 2013:522 i kraft, om statsbidrag 

till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. I förordningen anges bland annat att: 

Statsbidrag lämnas för verksamhet med personligt ombud som syftar till att den enskilde ska; 

- Ha bättre möjligheter att påverka sin livssituation och vara delaktig i samhället 

- Ha möjligheter att leva ett mer självständigt liv och få en förbättrad livssituation 

- Ges möjligheter att få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika 

villkor samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov. 

Verksamheten syftar även till att; 

- Få myndigheter, kommuner och landsting att samverka utifrån den enskildes önskemål 

och behov 
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- Ge underlag till åtgärder som kan förebygga brister i fråga om att den enskilde kan få 

tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning 

utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter. 

Ett personligt ombud ska; 

- Stödja den enskilde för att så långt det är möjligt uppnå ändamålen i § 3 förordningen, 

första stycket 

- Arbeta på den enskildes uppdrag 

Socialstyrelsens roll är att ansvara för samt stödja och utveckla verksamheterna i samverkan 

med länsstyrelserna och huvudmännen. Socialstyrelsen har även haft ansvaret för att definiera 

arbetsuppgifter och kriterier för arbetet som ombud samt ansvar för att ordna utbildningar för 

PO.  

 

1.2. Organisationsform – PO via värdkommun 

Oavsett hur PO-verksamheter organiseras ska utgångspunkten och fokus vara utifrån 

ovanstående, det vill säga, ett reellt brukarperspektiv. PO-verksamhetens och den enskilde PO:s 

ledstjärna ska i, såväl det strukturella som det klientnära arbetet, vara möjligheten för den 

enskilde att ta del av sina samhälleliga rättigheter.  

Organisering av PO via värdkommun innebär att flera kommuner går samman och skapar en 

gemensam PO-verksamhet. Denna PO-verksamhet förläggs organisatoriskt i en av de 

kommuner (den så kallade värdkommunen) som valt att gå samman och det är där samtliga PO 

blir anställda. En verksamhetschef tillsätts, denna kan utöver sitt chefskap även ha egna klienter 

som PO. De kommuner som valt att samorganisera sig finansierar verksamheten gemensamt 

utifrån en fördelning som de kommit överens om, exv. baserat på invånare 18 år och äldre.  

I Socialstyrelsens uppföljning av verksamheten med PO (2014-3-23) anges att de län som har 

en gemensam organisation av ombudsverksamheten har identifierat flera fördelar med det. Att 

arbeta flera tillsammans ger bredare kompetens. Verksamheterna blir inte lika sårbara vid 

sjukdom och/eller semester och det kan i vissa fall vara en fördel om klienten kan välja ett 

ombud bland flera. Det är också lättare att tillsätta en ledningsgrupp på länsnivå än på 

kommunal nivå. Just det med en fungerande ledningsgrupp är en viktig faktor att ha i beaktande 

då Socialstyrelsens uppföljning visade att det i många ledningsgrupper saknas viktiga 

samverkansparter. Vad gäller Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan så fanns de endast 

representerade i cirka en tredjedel av ledningsgrupperna. Saknas representation från vissa parter 

leder det till minskad samverkan, vilket givetvis får återverkningar ytterst för klienterna. Just 

de delar som gäller ledningsgruppen, aktörers representation, är något som Socialstyrelsen ser 

som ett viktigt område att förbättra inom PO-verksamheterna. 
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I Värmland drivs sedan 2002 PO i samverkan mellan alla deras16 kommuner och Karlstad är 

värdkommun för verksamheten. Socialstyrelsen lyfter fram de framgångsfaktorer som 

Värmland har angett med sin organisering av PO (Socialstyrelsen 2014-3-23) 

- PO fristående ställning 

- Fungerande ledningsgrupp och samlad länsorganisation 

- Tydligt formulerat uppdrag för PO 

- Klienten är uppdragsgivare  

- Klienten sprider positiva omdömen om hjälp och stöd som erhållits 

- PO arbetar långsiktigt och med kontinuitet för hållbar förändring 

- PO identifierar och påtalar brister, hinder och systemfel 

- PO bidrar till verksamhetens utveckling 

- PO erhåller kontinuerlig kompetensutveckling 

 

2. PO-verksamhet via värdkommun i Fyrbodal 
 

2.1. Inledning 

Uppdraget från socialchefsnätverket är att göra en fördjupad utredning kring 

organisationsformen ”Personligt ombud organiserat via värdkommun”. Denna utredning skall 

fokusera på; organisering och styrning, geografisk indelning samt kostnader och 

kostnadsfördelning.  

 

2.2. Organisering och styrning 

Socialchefsnätverkets målsättning är att samtliga 14 kommuner i Fyrbodal samorganiserar PO-

verksamheten via en värdkommun. Arbetsgruppen har inte haft i uppdrag att föreslå eller utreda 

vilken kommun som i så fall bäst skulle vara värdkommun.  

PO-verksamhetens yttersta ledning sker via den så kallade ledningsgruppen, däri ingår bland 

annat den verksamhetschef som håller samman verksamheten med dess personliga ombud.  

 

2.2.1. Ledningsgrupp 

Förslag; en central ledningsgrupp och fem lokala ledningsgrupper som följer den 

geografiska kluster-indelningen.  

Enligt 5 § i förordningen (SFS 2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver 

verksamhet med personligt ombud ska det finnas en ledningsgrupp med representanter från 

kommun, landstingets primärvård och psykiatri, arbetsförmedling och försäkringskassa. 

Patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas att delta i ledningsgruppen. 
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Ledningsgruppens uppgift är att leda ombudens arbete, men också att arbeta strategiskt med 

kvalitets- och utvecklingsarbete.  

Som tidigare nämnts har det visat sig exempelvis i Socialstyrelsens uppföljning att det i många 

ledningsgrupper saknas viktiga samverkansparter. Det är främst Arbetsförmedling och 

Försäkringskassan som lyfts fram som aktörer som ofta saknas i ledningsgrupperna i landet. 

Socialstyrelsen lyfter fram flera framgångsfaktorer i Värmlands organisering av PO, bland 

annat en fungerande ledningsgrupp och samlad länsorganisation.  

Arbetsgruppen ser det som värdefullt att ta vara på de erfarenheter Värmland har vad gäller 

tillskapande och upprätthållande av en fungerande central ledningsgrupp och deras lokala 

ledningsgrupper. Detta kan öka förutsättningarna för Fyrbodal att skapa detsamma.  

 

2.3. Bemanning 

Förslag till bemanning i Fyrbodal; Nio personliga ombud plus en verksamhetschef med 

egna klienter (dvs. viss del PO). 

Idag finns totalt sett sex personliga ombud inom Fyrbodalområdet; två i Uddevalla, ett PO 

vardera i Vänersborg, Trollhättan och Färgelanda. Mellerud, Åmål, Bengtsfors och Dals Ed har 

ett PO i samverkan. Detta ger att sex kommuner i Fyrbodal helt saknar personliga ombud. 

Bemanning av PO ska ses på tre nivåer;  

 Bemanning PO totalt i Fyrbodal 

 Bemanning PO i respektive kluster 

 Antal klienter/PO 

En av fördelarna med detta tänk är att det öppnar upp för flexibilitet och ökad effektivitet i 

användandet av PO där anpassning kan ske utifrån brukarnas behov i högre grad än vid 

organisering av PO i enskilda kommuner. 

Baserat på kommuninvånarantal 18 år och äldre i Fyrbodal som helhet föreslår arbetsgruppen 

nio personliga ombud i Fyrbodal plus en verksamhetschef som då kan ha ett visst antal klienter, 

dvs. arbeta både som PO och chef. Denna bemanning är baserad på 1 PO per 25 000 - 30 000 

invånare, en beräkning som de flesta kommuner använder. Fyrbodal har som helhet 266 337 

invånare varav 213 792 personer 18 år och äldre (år 2015 enligt www.kolada.se). 

(Antal/kommun redovisas i tabell 1). Hur bemanningen föreslås se ut i varje kluster presenteras 

i relation till stycke om geografisk indelning. 

Att räkna ut bemanning när det gäller PO innebär, som arbetsgruppen ser det, egentligen att ta 

fler aspekter i beaktande än enbart befolkningsmängd, något som poängterades även i förra 

rapporten. Dessa aspekter är betydelsefulla att ta hänsyn till för att uppdraget ska bli rimligt och 

trovärdigt för såväl PO som klienter. Vi menar att en beräkning baserad på befolkningsmängd 

är den beräkning som kan göras initialt, men att de andra aspekterna kan och borde tas i 
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beaktande när organisationen är ett faktum. Det är först då chefen tillsammans med nätverket 

av PO kan få kännedom om och kartlägga nedanstående aspekter på ett mer reellt sätt. Detta är 

också aspekter som är föränderliga över tid. Således behöver det finnas utrymme för flexibilitet 

när det gäller bemanningsfrågan. De aspekter arbetsgruppen vill betona som betydelsefulla vad 

gäller bemanning är; 

- Hur målgruppen ska avgränsas, här ska det vara förordningen som avgränsar 

målgruppen. 

- Tyngd/dignitet på ärendet (p.g.a. föränderlig problematik för målgruppen) 

- Avstånd mellan ärenden, d.v.s. hur lång resväg för PO 

- Nätverk som PO ska delta i 

- Uppsökande verksamhet (i vilken omfattning och på vilket sätt) 

- Samverkan med och tillgänglighet till andra aktörer (FK, AF, Kriminalvården, 

Frivården, Öppen och slutenvården, primärvården, socialtjänsten, kronofogden, 

konsumentkontor m.fl.) 

- Tillgång till stöd- och vårdverksamheter (boende, boendestöd, öppenvård, 

slutenvård etc.) 

- Deltagande i ledningsgrupp (lagtvång) 

Denna bemanning av PO totalt sett i Fyrbodal måste också brytas ner till vilket antal klienter/PO 

som är rimligt att ha. De ovanstående aspekterna kan då vara till nytta för en sådan beräkning. 

Vi har ingen anledning att tro att det kommer att bli extra många nya ärenden i de kommuner 

som tidigare inte haft PO. Sannolikheten är större att det istället krävs extra tid för PO och 

verksamhetschef att göra PO känt i dessa kommuner. Ett förslag är också att verksamhetschefen 

initialt har färre ärenden för att kunna lägga extra uppmärksamhet på att bygga upp den nya 

PO-verksamheten och då inledningsvis ledningsgrupp och verksamhetsplan.  

 

2.4. Geografisk indelning 

Förslag; Fyrbodal delas in i fem kluster, där det i varje kluster finns en så kallad 

placeringskommun. 

Den övergripande bemanningen i Fyrbodal som helhet bryts via kluster ner i delområden där 

antalet PO fördelas utifrån befolkningsmängd inom respektive kluster. Denna fördelning ska 

inte ses som statisk utan mer som en grund med möjlighet till flexibilitet utifrån skiftande behov 

hos klienterna inom Fyrbodal som helhet som beskrivits ovan. 

Valet av vilka kommuner som ska ingå i ett kluster har dels varit geografiskt, dels i vilken mån 

kända samarbeten kommuner emellan redan finns. Val av vilken kommun i respektive kluster 

som föreslås vara placeringskommun är geografiskt baserad för att öka möjligheterna för 

samarbete över klustergränser vid behov. Arbetsgruppen menar att det är en fördel om 

placeringskommunerna i möjligaste mån ligger så nära varandra som möjligt, istället för att de 

förläggs i ytterkant av klustren.  
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Det finns inga befintliga strukturer inom Fyrbodal som skulle kunna skapa naturliga kluster för 

PO-verksamheten, varför vi skapat nya kluster-formationer. 

I varje kluster finns en fetmarkerad kommun, vilken är den vi föreslår som placeringskommun. 

Placeringskommunen är den kommun där respektive PO/PO-grupp utgår från och har sin fasta 

lokal. Vi har också räknat samman hur många invånare respektive kluster har för att därigenom 

kunna beräkna bemanning av PO inom klustret. I den mån behov finns kommer PO att röra sig 

över klusterindelningarna. Det kan exempelvis handla om ökat behov av PO-stöd hos befintliga 

klienter eller ökat antal klienter i behov av PO. Det kan även handla om matchning av PO, 

ersättare vid sjukdom eller ledighet, alternativt behov av att vara två PO vid besök hos klienter. 

PO i kluster 1 och 2 kan eventuellt ha som arbetssätt att de jobbar ihop vissa dagar i kluster 1 

och vissa dagar i kluster 2 om behov finns. Utgångspunkten är att tillse att de personer som har 

behov av PO får detta och en samlad organisering av PO ökar förutsättningen för att nyttja PO-

resurserna mer effektivt. 

 

Kluster 1 

Tanum 

Strömstad 

25 309 invånare totalt varav 20 578 invånare 18 år och äldre 

1 PO 

 

Kluster 2 

Dals Ed 

Bengtsfors 

Åmål 

27 026 invånare totalt varav 22 041 invånare 18 år och äldre 

1 PO 

 

Kluster 3 

Uddevalla 

Färgelanda 

Orust 

75 685 invånare totalt varav 60 599 invånare 18 år och äldre 

3 PO 
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Kluster 4 

Vänersborg 

Trollhättan 

Mellerud 

104 642 invånare totalt varav 82 726 invånare 18 år och äldre 

3 PO 

 

Kluster 5 

Munkedal 

Sotenäs 

Lysekil 

 

33 675 invånare totalt 27 848 invånare 18 år och äldre 

1 PO 

Tillkommer gör en verksamhetschef med egna klienter vilken placeras i det kluster där 

värdkommunen är belägen.  

 

2.5. Lokaliteter 

Förslag; fem fasta lokaler samt nio disponibla lokaler.  

Denna typ av organisering kräver ett antal lokaler för PO i våra kommuner. Det krävs lokal i 

värdkommunen, där verksamhetschef samt den/de PO som är placerade i det kluster där 

värdkommunen ingår kommer att hålla till. Här kommer APT, andra möten mm hållas. Vissa 

klientmöten kan också förekomma. Detta innebär att lokalen behöver ha; konferensrum, kontor 

och samtalsrum utöver tillgång till toalett och köksdel/personalrum. 

Det krävs fyra fasta lokaler till, vilka ska finnas i de så kallade placeringskommunerna, där 

den/de PO har sin hemvist. Utifrån förslaget är detta; Tanum, Dals Ed, Uddevalla, Vänersborg 

och Munkedal. I övriga kommuner räcker det att det finns disponibla lokaler att nyttjas vid 

behov. Dessa kan vara inom kommunen, regionen, arbetsförmedling, försäkringskassa eller 

liknande.  

Det är en fördel om PO-verksamhetens fasta lokaler är belägna centralt, nära allmänna 

kommunikationer, allt för att underlätta för såväl klienter som PO att nyttja dessa. Ett annat 

önskemål är att lokalen är placerad på ett sådant sätt så att gruppen inte riskerar att pekas ut på 

ett negativt sätt. Det vill säga lokaliteternas placering ska inte bidra till ökad stigmatisering för 

gruppen personer med psykisk ohälsa. 
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2.6. Transportmedel 

Förslag; totalt sett tillgång till fem bilar, en i varje kluster. 

Utgångspunkten i förslaget är att PO-verksamheten i möjligaste mån använder allmänna 

kommunikationer och/eller cykel/el-cykel. Detta är givetvis inte alltid möjligt på grund av 

bristande kollektivtrafik, avstånd och tidsåtgång mm. Aspekter som behöver diskuteras vidare 

är i vilken mån verksamheten ska ha egna leasingbilar eller om det går att förhandla in sig på 

kommunens egna bilar och boka på samma sätt som andra gör idag. Ett annat förslag som bör 

diskuteras är i vilken mån egna bilar kan användas. I de fall egen bil används ska ett bilavtal 

upprättas, d.v.s. tillstånd från chef att använda privat bil i tjänsten. I den mån det är möjligt att 

använda kollektivtrafiken föreslås att busskort köps in till PO som nyttjar dessa i tjänsten 

(Göteborg har inga bilar utan samtlig personal har årskort på Västtrafik).  

 

2.7. Budget 

Detta är en preliminär budget för kostnader/kommun. Vissa punkter är svårare än andra att 

beräkna exv. vad gäller uppstartskostnader med mera.  

Statsbidrag ansöks om via Länsstyrelsen. Förutsättningarna för och ansökan om statsbidrag 

kommer att förändras. Den information vi fått från Ylva Fredén-Engvall (Länsstyrelsen) 

kommer den nya föreskriften träda i kraft 1 september 2017 och börjar tillämpas först i fråga 

om statsbidrag för 2018. Det innebär att 2017 års fördelning inte påverkas av de nya reglerna. 

I korthet innebär den nya föreskriften följande:  

 Att en kommuns ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 

1 mars samma år som länsstyrelsen fördelar statsbidraget. 

 Länsstyrelsen ska fördela statsbidraget med utgångspunkt från antalet årsanställningar 

på heltid eller deltid som personligt ombud. 

 Av länsstyrelsens beslut om fördelning av statsbidraget ska det framgå hur många 

årsanställningar på heltid eller deltid som personligt ombud som respektive kommun 

har beviljats statsbidrag för. 

 Socialstyrelsen beslutar om hur stort statsbidrag en årsanställning på heltid som 

personligt ombud motsvarar. 

  

Det är Länsstyrelsen som avgör i vilken mån statsbidrag kan erhållas för verksamhetschef. En 

viktig förutsättning för att få statsbidrag för verksamhetschef är dock att denna person har egna 

klienter och att man kan visa på hur verksamheten gynnas av en sådan position. Statsbidrag 

beviljas inte för enbart arbetsledning3. Arbetsgruppen ser det inte som troligt att ”enbart” vara 

verksamhetschef för PO skulle medföra 100 % -tjänst då arbetsgruppen är relativt liten, men 

3 För vidare diskussion hänvisas till Ylva Fredén-Engvall, Länsstyrelsen. 
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detta behöver givetvis diskuteras utifrån omfattning på de arbetsuppgifter som ska inkluderas i 

en sådan tjänst.  

Nedanstående budget är baserad på en differentiering av kostnad/kommun utifrån antal 

invånare 18 år och äldre. Ingen differentiering mellan kommunerna har skett relaterat till 

geografiska avstånd, kostnader för lokaler, kostnader för transporter eller faktiskt antal klienter. 

 

Budget   

Personalkostnader4 4910715 

Lokalkostnad 350000 

IT-kostnad5 150000 

Kontorskostnad 10000 

Arbetsmiljö, inventarier6 50000 

Bilkostnad7 375000 

Telefoni 80000 

Resekostnad8 50000 

Personalbefrämjande åtgärder 20000 

Handledning 50000 

Porto, annonser, tidningar, reklam9 20000 

Kurs-konferens kostnader10 50000 

Administrativ kostnad 6,1 % till värdkommun11 200000 

Summa kostnader 6 315 715 

  
  
Intäkter   

Statsbidrag 3024000 

Kommunbidrag 3291715 

Summa intäkter  6315715 
 

 

 

 

4 Inklusive personalomkostnadspålägg 
5 Leasingkostnad 15,000 per dator 
6 Investeringsbudget för uppstartskostnader 
7 Fem leasingbilar 
8 Transport och logi 
9 Broschyrer, annonser mm 
10 Anmälningskostnader 
11 6,1 % av kommunbidraget 
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2.7.1. Kostnadsfördelning/kommun baserat på invånare 18 år och äldre  

 

Kommun Invånare 18 år och äldre Del av totala kommunkostnaden 

 Bengtsfors 8011 123344 

 Dals-Ed 3883 59786 

 Färgelanda 5228 80495 

 Lysekil 11956 184084 

 Mellerud 7523 115830 

 Munkedal 8221 126577 

 Orust 12403 190967 

 Sotenäs 7671 118109 

 Strömstad 10306 158680 

 Tanum 10272 158156 

 Trollhättan 44912 691502 

 Uddevalla 42968 661570 

 Vänersborg 30291 466385 

 Åmål 10147 156231 

Totalt 213792 3291715 
 
 
   

3. Sammanfattande ord om organisationsförändring 
All typ av organisering innebär såväl möjligheter som svårigheter. I vissa fall kan dessa 

överblickas redan innan förändringen är genomförd, i andra fall kan de endast uppmärksammas 

under och ibland först efter förändringsprocessen. Det är, som arbetsgruppen ser det, 

betydelsefullt att sträva efter att utveckla en lärande organisation, där det finns en öppenhet för 

nya perspektiv och infallsvinklar, men också att aktivt utvärdera och reflektera över sin 

organisation och verksamhet för att tillse att den skapar förutsättningar för gott stöd till personer 

med psykiska svårigheter, en god arbetsmiljö för medarbetarna, en god samarbetsarena för 

andra samhälleliga aktörer inom verksamhetsområdet samt vara kostnadseffektivt. Totalt sett 

handlar det om att tillvarata resurser på bästa sätt på såväl samhällelig, organisatorisk som 

individuell nivå.  

Syftet med en organisationsförändring och utveckling av personliga ombud i Fyrbodal sattes av 

socialcheferna inför förra uppdraget som bestod i att utreda olika organisationsformer för PO-

verksamheten. Syftet som lyftes fram då och fortfarande varit arbetsgruppens utgångspunkt i 

utredningsarbetet är att;   

 Säkerställa den fristående ställning som personliga ombud ska ha gentemot 

socialförvaltningarna,  
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 Skapa samverkan mellan personliga ombud som kan främja kompetensutveckling, 

kollegialt stöd, säkerhet och trygghet för PO samt ökad tillgång till PO, kvalitet och 

kontinuitet för klienterna 

 Verka för en tydligare roll för personliga ombud i Fyrbodal, gentemot såväl klienter 

som andra aktörer runt klienten 

 Minska sårbarheten för verksamheten 
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Bilaga 1. 
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4. Kompletterande uppdrag PO i Fyrbodal 
 

4.1. Inledning 

Den 27 januari 2017 presenterades rapport ”Personligt ombud i Fyrbodal organiserat via 

Värdkommun – utredning på uppdrag av socialcheferna i Fyrbodals 14 kommuner” för 

socialchefsnätverket. Socialchefsnätverket var mycket positiva till förslaget i stort, men 

framhöll att kostnaderna skulle bli svåra att motivera. Arbetsgruppen fick därför ett 

kompletterande uppdrag att minska ambitionsnivån och se över samtliga utgifter.  

Arbetsgruppen sammanställde ett nytt förslag vilket presenterades för socialchefsnätverket 10 

mars 2017. Detta nya förslag biläggs i den ursprungliga rapporten. 

Det nya förslaget innebär förändringar inom tre aspekter;  

- Lägre antal PO. Detta förslag baseras på 7 PO totalt inklusive chef med egna klienter 

jämfört med förra förslaget som baseras på 10 PO totalt inklusive chef med egna klienter 

- Förändrad geografisk indelning och nya klusterindelningar 

- Budgetförändringar  

 

4.2. Klusterindelningar, nya förslag 

En förändring av antal PO totalt sett i Fyrbodal genererar förändringar i klusterindelningen. 

Arbetsgruppen har tagit fram tre nya förslag till geografisk indelning. Varje förslag bygger på 

att Fyrbodals 14 kommuner delas in i tre geografiska kluster. Siffran inom parentes avser antal 

PO i klustret. Skillnaderna i de tre olika förslagen är; 

 Vilka kommuner som bildar kluster 

 Vilken kommun som får funktionen ”placeringskommun” dvs. den kommun vilken 

respektive PO utgår från (se vidare i grundrapporten) 

 Hur många PO/invånare (18 år och äldre) klustret totalt sett består av 

 Fördelning av PO/invånarantal i respektive kluster 

 Geografiska avstånd mellan placeringskommunerna 

 Geografiska avstånd för PO att röra sig i för att nå klienterna 

 Antal PO i respektive kluster (anges inom parentes då antal PO/invånare presenteras) 

 

Kommentarer i relation till varje förslag och arbetsgruppens rekommendation ges i slutet av 

avsnittet.  
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4.2.1. Förslag nummer 1 

Kluster 1 

Uddevalla   42 968 

Tanum  10 272 

Munkedal   8 221 

Lysekil   11 956 

Sotenäs   7 671 

Orust   12 403 

Totalt   93 491 

Antal invånare/PO (3)  31 164 

 

Kluster 2 

Vänersborg  30 291 

Färgelanda  5 228 

Mellerud  7 523 

Trollhättan  44 912 

Totalt   87 954 

Antal invånare/PO (3)  29 318  

 

Kluster 3  

Dals Ed  3 883 

Åmål   10 147 

Bengtsfors  8 011 

Strömstad  10 306 

Totalt   32 347 

Antal invånare/PO (1)  32 3478 
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4.2.2. Förslag nummer 2  

Kluster 1 

Vänersborg   30 291 

Mellerud   7 523 

Dals Ed  3 883 

Åmål  10 147 

Bengtsfors   8 011 

Totalt   59 855 

Antal invånare/PO (2)  29 928 

 

Kluster 2 

Uddevalla   42 968 

Trollhättan   44 912 

Orust   12 403 

Färgelanda  5 228 

Totalt   105 511 

Antal invånare/PO (3)  35 170 

 

Kluster 3 

Munkedal   8 221 

Lysekil  11 956 

Sotenäs  7 671 

Tanum  10 272 

Strömstad   10 306 

Totalt   48 426 

Antal invånare/PO (2)  24 213 
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4.2.3. Förslag nummer 3  

 

Kluster 1 

Uddevalla   42 968 

Trollhättan   44 912 

Orust   12 403 

Vänersborg   30 291 

Totalt   130 574 

Antal invånare/PO (4) 32 644 

 

Kluster 2 

Munkedal   8221 

Strömstad   10 306 

Tanum   10 272 

Lysekil  11 956 

Sotenäs   7 671 

Färgelanda   5 228 

Dals Ed   3 883 

Totalt   57 537 

Antal invånare/PO (2)  28 769 

 

Kluster 3 

Mellerud   7 523 

Åmål   10 147 

Bengtsfors   8 011 

Totalt   25 681 

Antal invånare/PO (1)  25 681 
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4.2.4. Sammanfattande ord om de tre förslagen kring klusterindelning 

Förslag nummer 1 har en jämn fördelning av PO/invånarantal i var och ett av klustren. Ett PO 

arbetar ensam i sitt kluster. 

Förslag nummer 2 har placeringsorter som ligger relativt nära varandra vilket är en vinst då 

syftet är att PO ska stötta upp varandra i Fyrbodal som helhet vid behov. Inget PO är ensam i 

sitt kluster. Kluster två har något fler invånare/PO, men har dock mindre geografisk yta med 

två större tätorter, vilket kan leda till kortare restider och därmed lägre reskostnader. 

Förslag nummer 3 har ett mindre och betydligt mer invånartätt kluster och två kluster med större 

geografisk yta och lägre invånarantal. Ett PO arbetar ensam i sitt kluster 

Ett observandum är att i den kommun som blir värdkommun kommer chefen att placeras vilket 

ger ett PO ej på heltid i det klustret. Faktisk klusterindelning måste diskuteras utifrån vilken 

kommun som blir värdkommun, men också utifrån vilken faktor av tjänst chefskapet ska ha. 

Arbetsgruppens rekommendation är att anta förslag nummer 2. 

 

4.3. Sammanfattning – bemanning PO 

Det nya förslaget med 7 PO i Fyrbodal ska ses i ljuset av hur det ser ut idag och jämfört med 

förra förslaget på 10 PO i Fyrbodal. När bemanning ska diskuteras är det flera aspekter som ska 

tas i beaktande (vilket vi diskuterat i tidigare rapporter). För att ha någonting att utgå från 

använder vi oss av en beräkning av antal invånare per PO. Riktmärket som angavs under 

projekttiden då PO infördes i Sverige var baserat på totalt antal invånare, vi har dock valt att 

göra beräkningarna på invånare 18 år och äldre då det är de som kan få insatsen personligt 

ombud.  

Idag finns 6 personliga ombud i Fyrbodal; i Vänersborg, Trollhättan, Bengtsfors, Dals Ed, 

Mellerud, Åmål, Färgelanda, Uddevalla. Dessa kommuner har totalt 152 903 personer 18 år 

och äldre vilket ger 1 PO/25 483.  

Eftersom de kommuner som har PO idag inte samverkar med varandra (förutom delar av 

Dalsland) bör fördelningen av antal PO/antal invånare 18 år och äldre, ses utifrån respektive 

PO-bemanning i respektive kommun. Fördelningen ser då ut enligt nedan; 

• Uddevalla 2 PO på 42 968 = 1 PO/21 484 

• Vänersborg 1 PO/30 291 

• Trollhättan 1 PO/44912 

• Färgelanda 1 PO/5228 

• Mellerud, Åmål, Bengtsfors, Dals Ed 1 PO/29 564 
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Det första förslaget på 10 PO på 14 kommuner med totalt 213 792 invånare 18 år och äldre = 1 

PO/ 21 379 

Det reviderade förslaget med 7 PO på 14 kommuner med totalt 213 792 invånare 18 år och 

äldre = 1 PO/30 541 

För att beräkna bemanning av PO angavs ett riktmärke under projekttiden 1995-1998 som då 

var 1 PO/25-30 tusen invånare. Detta var då baserat på det totala antal invånare och inte enbart 

de som skulle kunna få insatsen PO. Om vi med den nya föreslagna bemanningen med 7 PO 

räknar på samma sätt har vi i Fyrbodal totalt 266 337 invånare vilket ger 1 PO/38 048 

Sett med dessa ögon innebär en bemanning på 7 PO totalt i Fyrbodal en lägre bemanning 

än vad Socialstyrelsen angav som riktmärke under projekttiden av personliga ombud. 

 

4.4. Budget – reviderat förslag baserat på 7 PO 
 

Personal 3463783 

Lokaler 250 000 

IT 105 000 

Kontorsmaterial 7000 

Arbetsmiljö inventarier 35 000 

Bilar 225 000 

Telefon 56 000 

Kurs och konferens 30 000 

Personalvård 15 000 

Handledning 30 000 

Trycksaker, annonsering etc 15 000 

Administration 30 000 

Summa kostnad 4261783 
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Intäkter 

Statsbidrag 2 116 800 (49,7 %) 

Kommunbidrag 2 144 983 (50,3 %) 

Summa intäkter 4 261 783 

 

4.4.1. Kommentarer till budgetförslaget 

 Lön 6x28 000 + 1x36 000 (avstämning är gjord med Vision och med PO i Värmland). 

Denna post påverkas givetvis beroende på vilken kompetens som kommer att krävas av 

såväl PO som chef. Summan som anges är inklusive personalomkostnadspålägg 

 

 IT 15. 000 kronor leasing/dator 

 

 3 kluster medför behov av 3 lokaler. Kostnaderna kommer att slå olika beroende på om 

man väljer att hyra fristående lägenheter i placeringskommunerna eller om man hyr in 

sig på kontor i socialtjänstens egna lokaler. Dessa kostnader skiljer säkerligen sig åt i 

var och en av våra kommuner. Som exempel ges kontor i stadshuset i Trollhättan där en 

”2-modulare” kostar 12. 546 kr. Sedan tillkommer en kostnad för del i övriga utrymmen, 

så total kostnad närmare 15. 000 kr/år. Vid resonemang om vilken typ av lokal som ska 

väljas bör utöver kostnaden hänsyn tas till den fristående ställningen för PO där 

placering i kommunhus kan vara problematiskt 

 

 Arbetsmiljö inventarier, mycket i denna post är uppstartskostnader, investeringsbudget 

 

 Budget baserad på tre leasingbilar a´ 75 000 kronor. Bilkostnad kan eventuellt sänkas 

om man kan åka mycket kollektivt eller cykla. Kan man kanske också låna kommunens 

egna bilar? Interndebitering kan då göras enbart vid de tillfällen bilen behövs. 

Vänersborg och Trollhättan gör så idag. Som parentes kan nämnas att PO i Trollhättan 

idag har enbart två klienter till vilka bil behövs.  

 

 Kurser, konferens, logi etc. är baserat på 4. 300 kr/anställd och år 

 

 Personalvård rehab, friskvård, glasögon m.m. är svårt att beräkna 

 

 Trycksaker, porto broschyrer, annonser, visitkort är mer en uppstartskostnad och i och 

med rekrytering av personal. 

 

 Administration; löner, fakturor, budgetuppföljningar etc. Detta är den summa 

värdkommunen ska ha för att hantera dessa frågor. 
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 Lägre statsbidrag p.g.a. färre ombud 

 

4.4.2. Fördelning kostnad per kommun 

Fördelningen av kostnad per kommun åskådliggörs i nedanstående tabell och är baserat på 

invånarantal 18 år och äldre. Tabellen visar skillnader i kostnad mellan det första förslaget på 

10 PO och det nya förslaget på 7 PO i Fyrbodal. Dessa siffror förutsätter att statsbidrag ges med 

den omfattning som står idag i budgetförslaget. Under 2018 kommer en förändring av 

statsbidraget att ske, detta kan innebära såväl ökade som minskade anslag.   

Invånare antal 18 år och 

äldre Fyrbodal  
Kommunkostna

d för 10 PO 
Kommunkostnad 

för 7 PO  Diff  

 Bengtsfors 8 011 

                                

123 344 kr  

                                 

80 375 kr          42 969 kr  

 Dals-Ed 3 883 

                                   

59 786 kr  

                                 

38 958 kr          20 828 kr  

 Färgelanda 5 228 

                                   

80 495 kr  

                                 

52 453 kr          28 042 kr  

 Lysekil 11 956 

                                

184 084 kr  

                               

119 955 kr          64 129 kr  

 Mellerud 7 523 

                                

115 830 kr  

                                 

75 479 kr          40 352 kr  

 Munkedal 8 221 

                                

126 577 kr  

                                 

82 482 kr          44 096 kr  

 Orust 12 403 

                                

190 967 kr  

                               

124 440 kr          66 527 kr  

 Sotenäs 7 671 

                                

118 109 kr  

                                 

76 963 kr          41 146 kr  

 Strömstad 10 306 

                                

158 680 kr  

                               

103 400 kr          55 279 kr  

 Tanum 10 272 

                                

158 156 kr  

                               

103 059 kr          55 097 kr  

 Trollhättan 44 912 

                                

691 502 kr  

                               

450 604 kr        240 898 kr  

 Uddevalla 42 968 

                                

661 570 kr  

                               

431 100 kr        230 471 kr  

 Vänersborg 30 291 

                                

466 385 kr  

                               

303 911 kr        162 474 kr  

 Åmål 10 147 

                                

156 231 kr  

                               

101 805 kr          54 426 kr  

  213 792 

                              

3 291 715 kr  

                  

2 144 983 kr   1 146 732 kr  
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4.5. Tankar på vägen 

I båda huvudrapporterna som arbetsgruppen skrivit, på uppdrag av socialcheferna, har underlag 

för beslut om en eventuell gemensam organisering av personliga ombud formulerats och 

argumenterats. Utifrån detta kompletterade uppdrag vill vi ytterligare betona ett par aspekter att 

ta hänsyn till i ert fortsatta resonemang och beslutsfattande kring PO i Fyrbodal.  

• Jämlik vård och stöd? Jämlikhet vad gäller PO? I landet, i Västra Götaland, i 

Fyrbodal… 

• Få väl fungerande ledningsgrupper och bättre uppmärksamma (och åtgärda) 

systembrister 

• Idag 6 ombud vilket innebär en (1) nyrekrytering med nya förslaget 

• Länsstyrelsen mycket positiva till vårt förslag 

• Statsbidrag förändring 2018 

o Ansöka mars 2018 

o Totala budget från departementet fördelas till de som sökt 
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Tid: Torsdagen den 5 april 2017, kl. 9.00–12.00 

Plats: Centrumhuset, Timmervägen 12, 458 31 Färgelanda 

Närvarande:  Erica Parkås (s) Trollhättan  

 Ann Sörqvist (c) Åmål  

 Stefan Skoglund (s) Uddevalla  

 Jörgen Molin (m) Strömstad 

 Ulla Gustafsson (m) Munkedal 

 Mikael Melby (s) Mellerud  

 Peter Trollgärde (s) Vänersborg 

Förhindrade:  Karl Kullgren (fp) Bengtsfors  

 Louise Thunström (s) Tanum  

 

Ordförande: Erica Parkås (s) Trollhättan  

Sekreterare: Charlotta Wilhelmsson 

Övriga deltagare: 

Lis Palm, FoU-strateg, Fyrbodals kommunalförbund  

Johan Lund, socialchef, Färgelanda kommun  

Christina Olsson, MAS, Färgelanda kommun  

Ärenden:  Information från och till direktionen  

 Förslag till sammanhållen organisation för personligt ombud  

 FoU-frågor  

 Dialog om ADL-intyg  

 Kunskapscentra psykisk hälsa i Västra Götaland 

 Verksamhetsplan 2018  

Sekreterare Charlotta Wilhelmsson 

Ordförande Erica Parkås (s), Trollhättan 
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1. Information från socialchefen i Färgelanda kommun   

Johan Lund, socialchef, Färgelanda  

Johan hälsar välkommen till Färgelanda där han varit socialchef sedan 3 oktober 2016. 

Christina Olsson, MAS och utvecklare informerar om kvalitétsveckan som införts från 2017. 

Verksamhetscheferna tar del av nationella och egna mätetal i syfte att identifiera ett eller ett 

par förbättringsområden. Dessa följs sedan upp och revideras vid behov.  

 

Färgelanda är en av kommunerna som ingår i Samverkande sjukvård. Christina menar att det 

går bra men att det är svårt att ta uppdrag på natten. Det är upp till varje sjuksköterska om hen 

vill ta uppdraget. En utmaning är boende för yngre personer inom LSS med väldigt särskilda 

behov. Detta klarar man inte själv i en liten kommun. Kan vi samverka i Fyrbodal?  

 

Lillan Falkstedt, folkhälsostrateg började sin tjänst i augusti. Hon berättar om 

folkhälsosatsningar inom sektor vård och omsorg. Man har man haft fokus på överrikt och 

fetma, psykisk ohälsa samt barn och unga. Inom socialpsykiatrin har man jobbat med grön 

rehabilitering med fokus på naturens hälsofrämjande effekt. Effekten hos brukaren har varit 

minskad stress och bättre återhämtning. Folkhälsorådet finansierar även familjecentralen 

under 2014–2018. Där jobbar man bl.a. med föräldragrupper för nyanlända med väldigt goda 

resultat.  

 

2. Föregående mötesanteckningar  

Godkänns och läggs till handlingarna  

 

3. Information från och till direktionen  

Erica Parkås, ordförande beredningen Välfärd  

Aktuellt från direktionen är kommunakademin och genomlysning av kommunalförbundets 

verksamhet – del 2. Förslag har varit ute på remiss hos kommunerna. Svaren kommer att 

presenteras för AU imorgon (6/4). Mer information kommer inom kort.   

 

4. Förslag till sammanhållen organisation för personligt ombud  

Lena Johansson, socialchef, Trollhättan  

Under hösten 2015 identifierade socialcheferna området personligt ombud som ett 

verksamhetsområde som man skulle kunna samarbeta kring i Fyrbodal. Beredningen välfärd 

ställde sig bakom detta i september 2015 och en arbetsgrupp tillsattes. Ett förslag har arbetats 

fram av en arbetsgrupp med Lena som ansvarig socialchef. Förslaget har diskuterats i 

socialchefsnätverket vid två tillfällen och är nu framme vid ett förslag som de vill föreslå 

politiken att ställa sig bakom.  

 

Förslaget innebär att sammanlagt sju personliga ombud, var av en är chef, anställs av en 

värdkommun i Fyrbodal. Tjänsterna fördelas på tre placeringsorter utifrån geografisk 

spridning. Kostnaden fördelas per capita.  

Beslut  

 Beredningen Välfärd beslutar att ställa sig bakom förslaget om sammanhållen 

organisation för personligt ombud med sju ombud fördelade på tre placeringsorter 

utifrån förslag två i utredningen.  

 Beredningen Välfärd beslutar att överlämna förslaget till direktionen för 

ställningstagande om att rekommendera kommunerna att göra det samma.   

 

5. FoU 

Lis Palm, FoU-Socialtjänst 
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a. Kommunakademin  

Högskolan Väst har i ett par år fått tillväxtmedel till att se på hur HV och 

kommunerna kan utveckla mer och bättre samverkan. Det finns ett förslag om att 

kommunerna skall medfinansiera tjänster på HV för en samverkansorganisation 

”Kommunakademi Väst”. Socialtjänsten har genom beredningen och FoU-Socialtjänst 

ett aktivt och gott samarbete med HV med utbildningar, forskning, seminarier, kurser, 

praktik etc.  

Hur ser beredningens ledamöter på behovet av att bygga upp en ny organisation på 

HV med kommunala medel? 

Beredningen ser Kommunakademin som en kommunledningsfråga. Beredningen är 

väl medveten om det goda och aktiva samarbete som finns mellan socialtjänstens alla 

delar och HV. 

b. Välfärdsteknik LSS.  

Ett forsknings och utvecklingsprojekt mellan sju kommuner, FoU- Socialtjänst och 

HV. Målgrupp är personer under 30 år i LSS verksamhet/boende och personal. 

Personalens kunskap och användning av välfärdsteknik ffa s kappar skall öka och 

forskar följer hur detta går till. Det finns en stor efterfrågan av erfarenheterna. 

c. Barnahus Fyrbodal 

80 % av alla barn i Sverige har tillgång till Barnahus. Nu har alla kommuner svarat på 

frågor om ekonomi på det förslag för Fyrbodal som presenterades i höstas, med att 

dels bygga ett Barnahus Uddevalla med norra Bohuslän och dels bygga upp en 

gemensam struktur - Barnahus Fyrbodal med bland annat styrgrupp och stöd till alla 

Barnhusen. Vi börjar så smått och räknar med att allt är på plats i oktober.  Orust är 

inte med och Lysekil kommer med nästa år. 

 

6. Verksamhetsplan 2018 – inför möte 3 maj  

Charlotta Wilhelmsson, beredningsansvarig och Lis Palm, FoU-socialtjänst 

Förbundsdirektören jobbar tillsammans med ledningsgruppen på verksamhetsplan för 

Fyrbodals kommunalförbund inför 2018. För att få en tydlig verksamhetsplan har ett antal 

övergripande mål identifierats. Till dess har kopplats strategier och mätetal. Varje beredning 

skall sedan ta fram en aktivitetsplan. Fördjupat arbete kommer att ske på förmiddagen den 3 

maj. På mötet kommer personal inom beredningen och två socialchefer att delta.  

 

7. Dialog om ADL-intyg (aktiviteter i det dagliga livet)  

Charlotta Wilhelmsson, beredningsansvarig  

I samband med att Vårdval Rehab infördes beslutade VGR att utfärdande av ADL-intyg inte 

skulle ingå i vårdvalsutbudet utan organiseras och tillhandahållas på annat sätt. Utfärdande av 

ADL-intyg är enligt Västra Götalandsregionen ingen hälso- och sjukvårdsinsats vilket då 

innebär att VGR inte har skyldighet utfärda ADL-intyg till personer som ansöker om LSS-

insats hos kommuner.  

 

Våren 2016 togs beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS att Västra Götalandsregionens 

koncernkontor skulle ta fram en överenskommelse med Närhälsan om utfärdande av ADL-

intyg. Syftet med överenskommelsen med Närhälsan är att ge kommuner möjligheten att till 

självkostnadspris beställa ADL-intyg hos Närhälsan. Kostnaderna (minst 7200 kr) för 

intygsskrivandet debiteras kommunerna. Patienten kan vid överprövning själv beställa ADL-

bedömning men får då själv betala kostnaden.  

 

Kommunerna menar att en ADL-bedömning är alltid en hälso- och sjukvårdsinsats och borde 

därmed utföras av den som har hälso-och sjukvårdsansvar. Att göra en ADL-bedömning och 

utfärda ett intyg kan inte utföras av annan än legitimerad personal. Utgångspunkten är att en 

person själv söker bistånd hos kommunen och behöver underlaget för sin ansökan. Sjukvården 

skriver inte för kommunen utan för patienten /brukaren. 
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SKL:s bedömning är att utfärdande av ADL-intyg inte är att anse som hälso- och sjukvård. 

Socialstyrelsen gör en annan bedömning och menar att sammantaget finns det mycket som 

talar för att en legitimerad arbetsterapeuts utredning och bedömning av en enskilds 

hälsotillstånd utgör hälso- och sjukvård. Från kommunsidan anser vi att den enskilde har lite 

möjlighet att påverka och riskerar att komma i kläm av den här hanteringen kring ADL-intyg. 

Beslut  

 Beredningen Välfärd beslutar att ställa sig bakom informationen och att understryka 

vikten av att ansvarsgränserna tydliggörs för att den enskilde medborgaren inte skall 

komma i kläm.  

 

8. Kunskapscentra psykisk hälsa i Västra Götaland  

Charlotta Wilhelmsson, beredningsansvarig och Lis Palm, FoU-socialtjänst  

Inom ramen överenskommelsen om Stöd till riktade insatser för psykisk hälsa 2017 har SKL 

tillförts 45 000 000 kronor under 2017 för att inrätta högst sex regionala resurscentrum. Syftet 

är att nå ökad vårdkvalitet och förbättrade vårdresultat samt ett mer effektivt utnyttjande av 

hälso- och sjukvårdens resurser inom området psykisk hälsa och ohälsa. Av medlen ska minst 

10 000 000 kronor användas för att stärka samverkan mellan resurscentrumen och 

kommunerna. För Västra Götalands del handlar det om ca 5 miljoner kronor. Ett första möte 

hållits med företrädare för SKL, VästKom, VGR och NSPHiG. Resultatet blev att ett avtal 

skall tecknas mellan huvudmännen efter förankring internt. Tanken är att bygga på befintliga 

FoU-verksamheter och den regionala stödstruktur vi har.  

 

9. Övriga frågor 

- En skrivelse har kommit till kommunalförbundet avseende ny fördelningsprincip av 

kostnaderna mellan huvudmännen för Vårdsamverkan Fyrbodal. Kommunerna har 

tidigare betalat 25% men regionen framför att de anser det rimligt att kommunerna står för 

50 %. Frågan skall beredas av socialcheferna och återkommer till beredningen vid nästa 

möte.  

 

10. Nästa möte  

3 maj, kl.9-12, Riverside, Uddevalla, lokal: Fyrstad 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 

  
  2017-09-26 Dnr: KS 2017-376
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Sammanträdestider för 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för  
Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens  
myndighetsutskott år 2018. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för år  
2018. 

Sammanfattning 
Administrativa enheten har i samråd med ekonomienheten tagit fram förslag till 
sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
arbetsutskott och kommunstyrelsens myndighetsutskott år 2018. Hänsyn har tagits 
till kommunens budgetprocess. 
 
Föreslagna sammanträdesdagar är följande: 
 
Kommunfullmäktige: kl. 17.00 
15/2, 28/3, 5/4 (dialog), 26/4, 27/6, 28/6, 27/9, 18/10 (nya fullmäktige), 19/10 
(dialog), 29/11 och 13/12. 
 
Kommunstyrelsen: kl. 09.00 
31/1, 1/3 (dialog), 14/3, 11/4, 16/5, 7/6 (dialog), 13/6, 12/9, 19/9 (dialog), 10/10, 
14/11, 5/12 (dialog) samt 12/12. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott: kl. 09.00 
17/1, 24/1 (dialog*), 28/2, 8/3 (dialog*), 9/3 (dialog*), 27/3, 2/5 (dialog*), 3/5, 
30/5, 29/8, 1/10, 24/10 samt 20/11. 
 
* Dialogdagarna är planerade inför bokslut, budget, mål mm. 
 
Kommunstyrelsens myndighetsutskott: kl.08.30 
11/1, 6/2, 6/3, 4/4, 15/5, 12/6, 14/8, 11/9, 17/10, 20/11 samt 11/12. 
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
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Beslutet expedieras till: 
Sekreterarna 
Sektorcheferna 
Kommunchefen 
Samtliga förtroendevalda 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Enhetschef Kommunchef 
Administrativa enheten  
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 2017-08-23  
  

                                                                                              Dnr KS 2017- 
  
 Kommunstyrelsen 
 Administrativa enheten 
 

Sammanträdesplan år 2018 

Sista dag för inlämnande av handlingar, beredning och möten 
gällande: 

 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden 

Lönenämnden (SML*) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Kommunstyrelsens myndighetsutskott 
Kommunstyrelsens personalutskott (vid behov)  

Folkhälsopolitiska rådet 
Folkhälsoforum i Munkedal 
Brottsförebyggande rådet 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Kommunala pensionärsrådet 

samt 
Facklig samverkan 

 

 

Samverkande nämnder Lysekil/Munkedal/Sotenäs (SML*): 
IT-nämnd (handläggs i Lysekil) 

Miljönämnd (handläggs i Sotenäs) 
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Kommunfullmäktige (KF) år 2018  
(antagen KF 2017-) 

 
Mötesdag/tid 
Kl 17.00 
Dialogdagar dagtid 
Kl 09.00 
Gullmarssalen 

Beredning-ej klar 
Kl. 14.30 
Wiknerrummet 
Torsdagar  
(3/12 är måndag) 

Kallelse 
publiceras 

Sista dag för 
inlämnande av 
handlingar 

Tor 15/2 1/2 8/2 Se KSAU tidsplan

Ons 28/3 15/3 22/3  
Tor 5/4 Dialog - 28/3  
Tor 26/4 12/4 19/4 KSAU och KS är 

Ons 27/6 allm. ärende 14/6(skolavsl  alt. fre 15/6 20/6 beredande av  

Tor 28/6 mrp,bugdet  14/6          eller mån18/6)  21/6 ärenden till KF 

Tor 27/9 Sista möte 13/9 20/9  
Nyvalda KF börjar mandatperioden 15/10 
Tor 18/10 Val ordf. vice ordf,valbered. 15/10  
Fre 19/10 Dialog Info, budget, styrdok mm 15/10  
Tor 29/11 15/11 22/11  
Tor 13/12 3/12 (månd)  6/12  
 
Rum bokade för gruppmöten inför KF   kl 15.30-17.00 (ej dialogdagar) 
Majoritet: Kockrummet ?? Sverre? 
Opposition: Tranefeldt 

 
 
 

Kommunstyrelsen (KS) år 2018 
(antagen KS 2017-) 

 
Mötesdag/tid 
Kl 09.00 
Gullmarssalen 

Kallelse 
publiceras 

Sista dag för 
inlämnade av 
handlingar 

Facklig 
samverkan 
inför möte 

Ons 31/1 23/1  
Se KSAU tidsplan- 
 
KSAU är 
beredande av 
ärenden till 
KS/KF 
 
 
 

 
Se KSAU tidsplan Tor 1/3 Dialog 23/2 

Ons 14/3 7/3 
Ons 11/4 4/4 
Ons 16/5 9/5 
Tor 7/6 Dialog 29/5 
Ons 13/6 5/6 
Ons 12/9 5/9 
Ons 19/9 Dialog 11/9 
Ons 10/10 3/10 
Ons 14/11 7/11 
Ons 5/12 Dialog 27/11 
Ons 12/12 4/12 
 
Rum bokade för gruppmöten inför KS kl 08.00-09.00  (ej dialogdagar) 
Majoritet: Kochrummet 
Opposition: Torildrummet 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) år 2018 
(antagen KS 2017-) 

Mötesdag/tid 
Kl 09.00 
Gullmarssalen  

Sista dag för 
inlämnade av 
handlingar 

Beredning 
Kl. 10.00-12.00 
Wiknerrummet 
 

Kallelse 
publiceras 

Ons 17/1 2/1 Mån 8/1 10/1 
Ons 24/1 Dialog* - - 16/10 
Ons 28/2 13/2 Mån 19/2 21/2 
Tor 8/3 Dialog* - - 2/3 
Fre 9/3 Dialog*  - - 2/3 
Tis 27/3 12/3 Tor 15/3 20/3 
Ons 2/5 Dialog* - - 24/4 
Tor 3/5 16/4 Ons 18/4 25/4 
Ons 30/5 14/5 Tor 17/5 23/5 
Ons 29/8 13/8 Tor 16/8 22/8 
Mån 1/10 12/9 Tis 18/9 24/9 
Ons 24/10 8/10 Tor 11/10 16/10 
Ons 20/11 12/11 Tor 15/11 21/11 
 
*Dialogdagarna är planerade inför bokslut, budget, mål mm 

 

Kommunstyrelsens myndighetsutskott (KSMU) år 2018 
(antagen KS 2017-) 

Mötesdag/tid 
Kl 08.30 
Sverrerummet  

Sista dag för 
inlämnade av 
handlingar 
 

Beredning 
kl 08.30  
Sverrerummet 
 

Kallelse utlämnas 

Tor 11/1 2/1 Tor 4/1  
Tis 6/2 23/1 Tis 30/1 Se berednings- 
Tis 6/3 21/2 Tis 27/2 dagar 
Ons 4/4 21/3 Ons 28/3  
Tis 15/5 2/5 Tis 8/5  
Tis 12/6 29/5 Tis 5/6  
Tis 14/8 1/8 Tis 7/8  
Tis 11/9 28/8 Tis 4/9  
Ons 17/10 3/10 Tis 9/10  
Tis 20/11 5/11 Mån 12/11  
Tis 11/12 27/11 Tis 4/12  

 
 

Kommunstyrelsens Personalutskott (KSPU)   
Sammanträder vid behov 

 
 

Facklig samverkan år 2018 
Samverkansgruppen har begärt möten den sista måndagen i månaden: 

29/1 26/2 26/3 23/4 28/5 25/6 
27/8 24/9 29/10 26/11 10/12  

Extra samverkanstider inför budget 2018-2019: 
12/4- info §19 BN, LN budget 2018-19 17/4- MBL §11 BN,LN budget 2018-19 

Protokoll går med handlingen för beslut 
i BN 13/4, LN 18/5 

17/4- info §19 BN, LN budget 2018-19
 
 

24/4- MBL §11 KS budget 2018-19 
Protokoll går med handlingen för beslut 
i KS 16/5 
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Byggnadsnämnden (BN) år 2018 
(antagen BN 2017-) 

Mötesdag/tid 
Kl 09.00 
 
Gullmarssalen  

Sista dag för 
inlämnade av 
handlingar 
 

Beredning 
kl 08.00 eller 13.00 
Thorildrummet 
 

Kallelse 
publiceras 

Tor 8/2 25/1 Mån 29/1    kl 31/1 
Ons 7/3 21/2 Mån 26/2    kl 28/2 
Fre 13/4 28/3 Tid 3/4       kl 6/4 
Fre 18/5 4/5 Ons 9/5      kl 11/5 
Tis 12/6 29/5 Tor 31/5     kl 5/6 
Ons 22/8 7/8 Tor 9/8       kl 15/8 
Tis 18/9 3/9 Ons 5/9      kl 11/9 
Tis 16/10 2/10 Tor 4/10     kl 8/10 
Ons 7/11 23/10 Tor 25/10   kl 31/10 
Tis 4/12 19/12 Tor 22/11   kl 27/11 

 
 
 
 
 

Lönenämnden (LN) år 2018 
(antagen LN 2017-) 

Samverkan - Sotenäs, Munkedal, Lysekil - Handläggs i Munkedal 
Mötesdag/tid 
Kl 09.00 
Löneenheten 
(postlokalen) 

Sista dag för 
inlämnade av 
handlingar 
 

Beredning 
kl 09.00  
hos lönechef 
 

Kallelse 
publiceras 

Tis 13/2 30/1 Tor 1/2 6/2 
Tis 8/5 23/4 Ons 25/4 27/4 
Tor 6/9 23/8 Tis 28/8 30/8 
Tis 13/11 29/10 Tor 1/11 6/11 

 
 

 
 
 
Folkhälsopolitiska rådet (FPR)         Folkhälsoforum i  Munkedal                        
år 2018                      (FFIM) år 2018                           
(antagen 2017-11-17)                             (antagen 2017-10-04)  
Mötesdag/tid 
Kl 09.00-12.00 
 

Mötesdag/tid 
Kl 09.00-12.00 

Tor 18/1 Tis 17/4 
Fred 13/4 Tis 30/10 
Ons 5/9 - 
Tis 6/11 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) år 2018   
Kommunala pensionärsrådet (KPR) år 2018 

(antagen KPR/KRF 2017-   ) 
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Mötesdag/tid 
09.00-13.00 

 
Gullmarssalen 

Beredning 
KRF 09.00-10.00 
KPR 10.00-11.00 

Kochrummet 

Sista dag för 
inlämnande av 

handlingar 

 
20/2   

KRF 09.00-10.00 
Gem 10.00-12.00 
KPR 12.00-13.00 
Planera utbildningsdag 

24/4 på gem tid 
 

 
9/2 

 
Kallelse utskickas  

12/2 

 
6/2 

 
24/4 

Gem KPR/KRF 
09.00-13.00 

 
09.00-10.00 

Information om  
KS bokslut 2017 

 
10.00-13.00  

Utbildningstillfälle 
 

 
12/4 

 
Kallelse utskickas 

16/4  
Bokslut/Årsredovisning 

2017 är klar till 
beredning och kallelse 

 
10/4 

 
1/6 

Gem KPR/KRF 
09.00-12.00 

Budget 2019-2020, plan 
2021-22 

 

 
21/5 

 
Kallelse utskickas 

 24/5 
KPR och KRF får ut 
budgetmaterialet i 

kallelsen.  
Råden bör lämna färdiga 
synpunkter på budget på 
mötet 1/6 om det skall 
ligga med i KS kallelse 

som utskickas 5/6 
 
 

 
17/5 

 
 

 
13/9 

KRF 09.00-10.00 
Gem 10.00-12.00 
KPR 12.00-13.00 

 
 

 
30/8 

 
Kallelse utskickas 

4/9  

 
27/8 

 

 
21/11 

KRF 09.00-10.00 
Gem 10.00-12.00 
KPR 12.00-13.00 

anta sammanträdestider 
2019 

 

 
8/11 

 
Kallelse utskickas 

12/11 

 
6/11 
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Sammanträdesplan 2017Sammanträdesplan 2018     
Januari Februari Mars April Maj Juni Budgetprocessen

Mån 1V1  Nyårsdagen Bokslut 2017
Tis 2 Sista dag KSAU/Sista dag KSMU 1 1 :a maj BN 8/2 klar 26/1 (till ksau 28/2 årsredo)

Ons 3 2KSAU-Dbudg19,mm/sis d KSMU LN 13/2 klar 26/1  (direkt till KF) 

Tors 4 Bered KSMU 11/1 -kallelse ut 1 Ber LN 13/2 / Ber KF 15/2 1 KS-D bokslut kommunkonc bolag 3 KSAU budg 19 resmål/LN delår klar Beslut SML, klar 26/1

Fre 5 2 2 Kallelse KSAU-D 8-9/3 ut 4 Sista dag BN 18/5          extra uts1 KPR/KRFsynp budg. KF/KS pres 22/2  Bokslutsdialog

Lör 6  Trettondag jul 3 3 5 2 sektorchefer,sml‐redov.bokslut

Sön 7 4 4 1 Påskdagen 6 3 (mål o ekonomi)

Mån 8V2  Beredning KSAU-pres 5V6 5V10 2V14  Annandag påsk 7V19 4V23 KSAU 28/2 klar 20/2 (ks bokslut)

Tis 9 6KSMU/kallLN ut/sist da KPR/KRF 6 KSMU 3 Beredning BN 12/4 8LN budg 19,delår/ Ber KSMU-ut 5kall ks ut/kall bn ut/ber ksmu-ut  bolag+ förbund separat handling 

Ons 10 Kallelse KSAU 17/1 ut 7 Krisledning Joakim prel. 7 BN / kall KS 14/3 ut 4 KSMU /Kallelse KS 11/4 ut 9 Kall KS 16/5 ut /Bered BN 18/5 6  Sveriges nationaldag KS‐dialog 1/3  Bokslutsdialog ‐

Tors  11 KSMU 8 BN Bokslut 17 / Kallelse KF ut 8KSAU-D Resulmål budg 19 mm 5 KF-D 10  Kristi himmelsfärdsdag 7 KS-D kommunkoncern och bolag            

Fre 12 9 Beredning KPR/KRF 20/2 9KSAU-D Budg 19 mål mm 6  Kallelse BN 13/4 ut 11 Kall BN 18/5 ut -BN delår klar 8 KS 14/3  ks bokslut, bolag, förbund

Lör 13 10 10 7 12 9 KF 29/3 bolag, förbund, utfärda

Sön 14 11 11 8 13 10 ombudsinstruktion

Mån 15V3 12 Kallelse KPR/KRF 20/2 ut 12 Sista dag KSAU 27/3 9V15  14V20 sista dag KSAU 30/5 11V24 KSAU 27/3 Årsredo,sml., klar ‐ 22/3 ‐

Tis 16 Kallelse KSAU D 24/1 ut 13 LN Boksl 17/sist dag KSAU 28/2 12 10 Sista dag KPR/KRF 24/4 15 KSMU  12 BN / KSMU extra utskick

Ons 17  KSAU / KS pres 14 Kallelse KS/KF pres. 22/2  ut 14 KS Bokslut KS, bolag 11 KS Årsredov. Inkl. SML 16 KS Budget 19, ram, mål mm 13 KS mrp,budg 19,skatt,borg,delårKS 11/4 årsredovisning,sml

Tors 18 FPR 15 KF 15 Ber KSAU-ks pres / Ber KF 29/312 Ber KPR/KRF / Ber KF 26//4 17 Ber KSAU /Sis da KPR/KRF 14 Bered KF 27-28/6 KF 26/4 årsredovisning,sml

Fre 19 16 16 13 BN / FPR 18 BN budg 19, delår april 15 Budget 2019 plan 2020-21
Lör 20 17 17 14 19  Pingstafton 16 KSAU dialog 24/1 budget 2019

Sön 21 18 18 15 20  Pingstdagen 17 plan 2020‐21, tidsplan, process

Mån 22V 19V8 Beredning KSAU 19V12 16Sist dag KSAU/kall KPR/KRF ut 21 delår KS klar/ Bered KPR/KRF 18V25 KSAU dialog 8‐9/3 budget 2019

Tis 23 KS pres/Kall KS ut/si d KSMU 20 KPR/KRF/KS bokslut mm klar 20 Kallelse KSAU 27/3 ut 17 FFIM 22 mrp,budg19,skatt,borg, mm klar19 plan 2020‐21, tidsplan, process och

Ons 24 KSAU-D budget 2019 21Kall ksau ut/sist dag bn/sis d ksm21 Sista dag KSMU 4/4 18 Ber KSAU / KS budg klar 23 kallelse KSAU 30/5 ut ut 20 Kallelse KF 27/6 ut resultatmål 19, för ev justering

Tors 25 Sista dag BN 8/2 22 22Kall KF ut/årsred klar-extra utskic19 Kall KF 26/4 ut 24 KS/KFpres/ Kall KPR/KRF ut 21 RF Kallelse KF 28/6 ut KSAU dialog 2/5 budget

Fre 26 BN o LN bokslut klar 23 KS/KF pres Bokslutsdialog 23 20 LN o BN budg klar 25 22  Midsommarafton 2019 plan 2020‐21, tidsplan, process och

Lör 27 24                             /kall KS-D ut 24 21 26 23  Midsommardagen ny skatteprognos för 2019

Sön 28 25 25 22 27 24 LN 8/5 budget 2019 plan 20‐21

Mån 29 Beredn BN 8/2 26  Bered BN 7/3 26V13 23 Sista dag LN 8/5 28 delår kommun klar-extra utskick 25V26 anta konsekvensbeskr  prel ram, samt

Tis 30 Sist dag LN/ Ber KSMU 6/2 27 Ber KSMU-kall ut 27 KSAU Årsredov.inkl SML 24 KPR/KRFboutb/Kall KSAU-D ut 29 Sisd bn/sisd ksmu/kall KS-d ut 26 resultatmål  ‐klar 20/4  

Ons  31 KS / Kallelse BN 8/2 ut 28 KSAU boksl 17 KS,bol,förbund m28 KF/sis bn/ber ksmu/kall kfd ut 25 Ber LN 8/5 /Kall KSAU 3/5 ut 30KSAU mrp,budg 19,skatt,delår 27 KF allmänna ärenden BN 18/5 budget 2019 plan 20‐21

Tors kallelse BN 7/3 utskickas 29     Bolag o förb-omdudsinstrukt. 26 KF Årsredo inkl SML 31 Beredning BN 12/6 28 KFmrp,budg 19,skatt,borg,delår anta konsekvensbeskr  prel ram, samt

Fre 30  Långfredag 27 Kallelse LN 8/5 ut 29 resultatmål  ‐klar 20/4  

Lör 31  Påstafton 28 30 KSAU 3/5 Budget KS 2019 plan 20‐21

Sön 29 anta konsekvensbeskr  prel ram, samt

Mån 30V18  Valborgsmässoafton resultatmå ‐klar 18/4

Tis KS 16/5 Budget KS 2019 plan 20‐21 och

KSAU 9 möten 2018 KS 9 möten 2018 KF 6 möten 2018 BN 10 möten 2018 FFIM 2 möten 2018 Delårsbokslut april 2018 anta konsekvensbeskr  preliminär ram,

KSAU dialog 4 möten 2018 KS 4 dialogmöten 2018 KF 1 dialogmöte 2018 LN 4 möten 2018  FPR 4 möten 2018 LN 8/5 ‐klar 3/5 extra utskick resultatmål 

KSMU 11 möten 2018 Nya KF 3 möten 2018 BRÅ 4 möten 2018 BN 18/5 ‐klar 11/5 MRP‐Kommunens mål o resursplan 

Nya KF 1 dialogmöte 2018 KPR/KRF 5 möten 2018 KSAU 30/5 ‐ delår KS klar 21/5 budget 2019 plan 2020‐21,

SAM‐Facklig samverkan 2018: delår kom, klar 28/4 extra utskick skattesats 2019, fastställa

Samverkanstider har begärts på måndagar:  KS 13/6 ‐ delår KS och kommunen borgensavgift 2019

29/1, 26/2, 26/3, 23/4, 28/5, 25/6 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 10/12 KF 28/6 delår kommunen KSAU 30/5 klar 22/5

Extra samverkanstider budget:  KS 13/6

 12/4 ‐info § 19 ‐ BN, LN budget 2018‐19 ‐ 17/4 ‐MBL §11 BN, LN budget 2018‐19 KF 28/8 

 17/4 ‐info § 19 ‐ KS budget 2018‐19 ‐ 24/4 ‐MBL §11 KS budget 2018‐19
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Sammanträdesplan 2017Sammanträdesplan 2018
Juli Augusti September Oktober November December Budgetprocessen

Mån 1 KSAU delår ks o kommun Delårsbokslut augusti 2018

Tis 2 Sista dag BN 16/10 LN 6/9 ‐klar 3/9 (SML) extra utskick

Ons 1 Sista dag KSMU 14/8 3 Kall KS ut/sista dag KSMU 17/10 BN 18/9 ‐klar 6/9

Tors 2 4 Beredning BN 16/10 ut 1 Ber LN 13/12 KSAU 1/10 delår KS klar 14/9

Fre 3 5 2 delår kommun klar 26/9  ‐extra utskick

Lör 4 1 6 Alla helgons dag 1 KS 10/10 delår KS o kommun aug

Sön 1 5 2 7 4 2 KF 29/11 delår kommun aug

Mån 2V27 6V32 3 LN delår klar /Sista dag BN 18/9 8Sis da KSAU 24/10/Kall BN 16/10 5V45 sista dag KSMU 20/11 3 Bered KF 13/12 Kommunkoncern, bolag och 

Tis 3 7 Sista dag BN/ber KSMU-kall ut 4 Ber ksmu-kall ut/kall kpr/krf ut 9 Ber ksmu-ut/mrp,budg, mm klar 6 FPR/Kall LN ut/sis da KPR/KRF 4BN Återk/ber ksmu ut/ kall Ks ut samverkanspartner,budget 19

Ons 4 8 5 FPR/Kall KS ut/Ber BN 18/9 10 KS delår KS o kommun 7 BN / Kallelse KS 14/11 ut 5 KS-D viktiga principbeslut,styrdok.
Tors 5 9 Beredning BN 22/8 6 LN delår aug/BN delår klar 11 Ber KSAU / KS/KF-pres 8 Beredning KPR/KRF 6 Kallelse KF ut nya KF‐dialog 19/11

Fre 6 10 7 12 9 7 Planeringsförutsättningar

Lör 7 11 8 13 10 8 budget 2020‐21 plan 2022‐23

Sön 8 12 9  Valdagen KF mandatperiod slut 11 9 ekonomiska resultatmål

Mån 9V28 13 sista dag KSAU 29/8 10 15Ny KF-Kall KF 18/10,19/10 ut 12sisd ksau/kall kpr ut/Ber ksmu-ut10V50  befolkningsutveckling, 

Tis 10 14 KSMU 11 KSMU/ Kall BN ut/kall KS-D ut 16 BN / Kallelse KSAU ut 13 LN Återkoppl. budget 19,mål mm11 KSMU tidsplan budgetprocess

Ons 11 15 Kallelse BN 22/8 ut 12 KS / sista dag KSAU 1/10 17 KSMU 14 KSmrp, budg19mm/återkbud kla12 KS Återkoppl budg KS mm Nya KF tar sin budget
Tors 12 16 Beredning KSAU /KS/KF -pres 13 KPR/KRF Bered KF 27/9 18Ny KF valberedning, ordf väljs15 Ber KSAU 28/11 /Ber KF 29/11 13 Ny KF val till nämnder mm KSAU 28/11  

Fre 13 17 14 KS delår aug klar 19 KF-D konc,bola,budg,verks mm 16 14 KS 14/11

Lör 14 18 15 20 17 15 KF 29/11 

Sön 15 19 16 21 18 16 Återkoppling nämnd: 

Mån 16V29 20V34 17 22V43 19 Sista dag BN 4/12 17V51 detaljbudg 19 plan 2020‐21

Tis 17 21 18 BN delår aug /Bered  KSAU 23 Sista dag BN 7/11 20 KSMU /BN Återk bud mm klar 18 verksamhetsmål, intern‐

Ons 18 22 BN / Kallelse KSAU 29/8 ut 19 KS-D /Kall KSAU 26/9 ut 24 KSAU mrp, avst.budg19  mm 21 KPR/KRF /Kallelse KSAU ut 19 kontrollsplan 2018 plan 2019

Tors 19 23 Sista dag LN 6/9 20 Kallelse KF 27/9ut 25 Beredning BN 7/11 22 Kallelse KF ut/ Bered BN 4/12 20 LN 13/11 klar 26/10

Fre 20 24 21 26 LN Återk budget19,mål mm klar 23 21 BN 4/12 ‐klar 20/11

Lör 21 25 22 27 24 22 KSAU 28/11   klar 

Sön 22 26 23 28  Vintertiden börjar 25 23 KS 12/12

Mån 23V30 27 Sista dag KPR/KRF 24 Kall KSAU 1/10 ut 29 Sista dag LN 13/11 26V48 24V52 Julafton KF=Kommunfullmäktige

Tis 24 28 Ber LN 6/9/sis da KSMU 1179 25 30 FFIM 27Kall bn ut/sistd ksmu/Kall KS-D u25  Juldagen KS=Kommunstyrelsen

Ons 25 29 KSAU 26 Kommun delår klar-extra utskick31 Kallelse BN 7/11 ut 28 KSAU Återkoppl budg KS mm 26   Annandag jul BN=Byggnadsnämnden

Tors 26 30 Kall LN 6/9 ut/Bered KPR/KRF 27 KF Sista/Sista dag BN 11/10 29 Ny KF plan budg 20-21,skatt mm27 LN=Lönenämnden

Fre 27 31 28 30                         delår kommun a28 KSAU= KS arbetsutskott

Lör 28 29 29 KSMU=KS myndighetsutsutskott

Sön 29 30 Sammanträdestider 2019 tas i nov 30 KPR=Kommunala pensionärsrådet

Mån 30V31 för att omfatta nya KF 31V53  Nyårsafton KRF=Kommunala rådet för

Tis 31 mandatperiod slut funktionshinderfrågor

KSAU 9 möten 2018 KS 9 möten 2018 KF 6 möten 2018 BN 10 möten 2018 FFIM 2 möten 2018 FPR=Folkhälsopolitiska rådet

KSAU dialog 4 möten 2018 KS 4 dialogmöten 2018 KF 1 dialogmöte 2018 LN 4 möten 2018  FPR 4 möten 2018 Val till utskott, råd, mm  FFIM= Folkhälsoforum i M-dal

KSMU 11 möten 2018 Nya KF 3 möten 2018 BRÅ 4 möten 2018 sker i början av SAM= Samverkan facklig

Nya KF 1 dialogmöte 2018 KPR/KRF 5 möten 2018  januari 2019
SAM‐Facklig samverkan 2018:
Samverkanstider har begärts på måndagar: 
29/1, 26/2, 26/3, 23/4, 28/5, 25/6 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 10/12 Antagen av KF 2017‐ Antagen av FPR 2017‐11‐17 

Extra samverkanstider budget:  Antagen av KS 2017‐ Antagen av FFIM 2017‐10‐04

 12/4 ‐info § 19 ‐ BN, LN budget 2018‐19 ‐ 17/4 ‐MBL §11 BN, LN budget 2018‐19 Antagen av BN 2017‐ Antagen av BRÅ 2017‐ 

 17/4 ‐info § 19 ‐ KS budget 2018‐19 ‐ 24/4 ‐MBL §11 KS budget 2018‐19 Antagen av LN 2017‐

Antagen av KPR/KRF 2017‐
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Presidieträffar KS                                                                       år 2018
 
Gemensamma presidieträffar KS/KF 
 

 
KS Onsdag 17/1 (efter KSAU möte) 

KS/KF Fredag 23/2 - Bokslutsdialog heldag (enligt budgetprocessen) 

KS  Torsdag 15/3 (efter KSAU beredning) 

KS/KF Torsdag 24/5 Kl 15.00 

KS/KF Torsdag 16/8 Kl 15.00  (KSAU har beredning före) 

KS/KF Torsdag 11/10 Kl 15.00  (KSAU har beredning före) 
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Joakim Hagetoft 
Säkerhetssamordnare 
Administrativa enheten 

Handlingsplan POSOM 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättad handlingsplan för POSOM. Dokumentet 
ersätter tidigare ”Handlingsplan och organisation för POSOM” som antogs efter beslut 
av kommunstyrelsen 2006-09-12. 
 

Sammanfattning 
Handlingsplan POSOM fastställer hur POSOM organiseras inom Munkedals kommun, 
vilken sektor som har ansvaret för POSOM-gruppens sammansättning och vilken 
funktion som ansvarar för att POSOM-gruppen upprätthåller en förmåga att 
omhänderta drabbade personer.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Vid aktivering av POSOM-gruppen på icke ordinarie arbetstid kan en extra 
lönekostnad uppstå för de sektorer inom kommunen som har medarbetare inom 
POSOM-gruppen. 
 

 

    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Sektor Barn och utbildning 
Sektor Omsorg 
Säkerhetssamordnaren 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Kommunledningskontoret  
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Krishantering i Munkedals kommun 

Grundläggande principer i krishantering 
Ansvaret flyttar inte vid en kris. Den som har ansvaret för en verksamhet under normala 
förhållanden har det också vid en kris. Enligt grundprinciperna för svensk krishantering 
ska en kris så långt som möjligt hanteras av den som drabbats. 

Ansvarsprincipen Principen innebär att den som ansvarar för en verksamhet under 
normala förhållanden, ska ha motsvarande ansvar under en 
krissituation. I ansvaret ligger även att samverka och samordna 
arbetet med andra aktörer för att samhällets samlade resurser ska 
kunna tillvaratas på bästa sätt och användas effektivt. 

Likhetsprincipen Principen innebär att organisationen och arbetssättet under en kris 
bör så långt som det är möjligt bygga på det som gäller under 
normala förhållanden. 

Närhetsprincipen  Principen innebär att en kris ska hanteras där den inträffar, av de 
närmast berörda och ansvariga. 

 

Ansvar vid en kris 
POSOM aktiveras i samband med en inträffad händelse där kommunen, polisen, 
räddningstjänsten eller annan aktör ansvarar för hanteringen av själva händelsen. 

När POSOM aktiveras är det för att omhänderta ett större antal drabbade personer. 
POSOM ansvarar för att organisera omhändertagandet i samråd med den aktör som 
ansvarar för den övergripande hanteringen av händelsen. 

 

Exempel på aktivering av POSOM 
Enligt angivna ramar för POSOM Munkedal framgår att händelser som kan påkalla 
POSOM-gruppens insatser kan till exempel vara större händelser av allvarligare art som 
genererar omfattande stödinsatser av psykosocial karaktär. 

Exempel på dessa är; 

 Händelse i Munkedals kommun med sådana följder att många människor drabbats 
direkt eller indirekt. 

 Inträffad händelse på annan plats i Sverige eller utomlands under samma 
omständigheter som ovan. 

 Olyckshändelse där PKL-gruppen aktiverats och där POSOM–verksamheten lämnar 
bistånd efter begäran. 

 Händelser där POSOM kan verka stödjande till andra aktörer inom psykosocialt 
omhändertagande. 
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Bakgrund POSOM 
Med stöd av Socialstyrelsens allmänna råd 1991:2 (Psykiskt och socialt 
omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer) beslutade Munkedals kommun 1993 
att inrätta en POSOM-grupp för psykiskt och socialt omhändertagande (Kommunstyrelsen 
1993-09-14, § 169) och uppdraget gavs till räddningstjänsten, skolan och socialtjänsten.  

Detta beslut är grunden till dagens POSOM. Mandatet att sammankalla POSOM-grupp i 
Munkedals kommun åligger sektor omsorg.  

POSOM-arbetet ska organiseras och planeras gemensamt med övriga lämpliga och 
intresserade företag och myndigheter. Dagens upplägg för POSOM-arbetet beaktar de 
kraven. 

 

Syfte 
Syftet med handlingsplanen för Munkedals kommuns POSOM-grupp är att: 

 före krisen inträffar klargöra gruppens krishanteringsorganisation och förtydliga 
dess uppgifter och ansvarsförhållanden vid en kris eller extraordinär händelse, 
 

 under krisen ha en god förmåga att organisera omhändertagandet, samt 
 

 efter krisen tillvarata erfarenheterna från händelsen och dra lärdom av dessa.  

 

Målsättning 
POSOM-gruppens målsättning är att: 

 kunna organisera ett strukturerat omhändertagande, 
 

 kunna samverka och samarbeta med andra involverade aktörer samt 
 

 verka för att de drabbade vid en händelse får lämpligt stöd och hjälp samt att de 
efter händelsen fångas upp av den ordinarie vårdkedjan. 
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Organisation av POSOM 
POSOM-gruppen är en del av Munkedals kommuns krisledningsorganisation. Gruppen kan 
aktiveras av kommunens krisledningsstab eller avdelningschefen för Individ och 
Familjeomsorgen eller dennes ersättare. Vid en händelse inom kommunens verksamheter 
för vilken POSOM aktiveras svarar POSOM under krisledningsstab eller krisledningsgrupp 
inom drabbad sektor. 

Men POSOM-gruppen är även en tillgänglig resurs för räddningstjänsten och polisen och 
agerar då friställt från kommunens krisledningsorganisation. POSOM-gruppen lyder då 
under räddningstjänstens räddningsledare alternativt polisens polisinsatschef. 

POSOM-grupp Munkedals kommun 

En arbetsgrupp 
POSOM-gruppen i Munkedals kommun består av endast en arbetsgrupp som 
återkommande under året möts för att utveckla sitt arbetssätt och sin kunskap gällande 
områden som har anknytning till POSOMS verksamhet. 

Anledningen till att endast ha en arbetsgrupp, som utgör både styrgrupp och 
resursgrupp, är att erfarenhet visar att det vid inträffade händelser är viktigare med få 
personer som vet vad de ska göra, än ett stort antal personer som inte har någon 
kontinuerlig anknytning till POSOM och dess verksamhet och inte är införstådda med 
arbetssättet.  

Vid en inträffad händelse där ett omhändertagande måste genomföras över tid finns ändå 
möjlighet att kontakta arbetskamrater, med lämplig kompetens och/eller erfarenhet för 
POSOMS uppdrag, för att stärka upp organisationen. 

Sammankallande 
Sektor omsorg är sammankallande och ansvarig för att POSOM-gruppen i Munkedals 
kommun är sammansatt enligt denna handlingsplan och att arbetet med och i POSOM-
gruppen i övrigt bedrivs enligt denna handlingsplan. Inom sektor omsorg är 
avdelningschefen för Individ- och Familjeomsorgen, eller dennes ersättare, ansvarig för 
att sektor omsorg följer handlingsplanen. 

Beslutsfattare aktivering POSOM-grupp 
 Avdelningschefen för individ och familjeomsorgen, eller dennes ersättare 
 Socialchef, eller dennes ersättare 
 Kommunchef (i samband med att Lysekils kommuns krisledningsstab är 

aktiverad) 

Ersättning vid POSOM-arbete på icke kontorstid 
Inom Munkedals kommun ska ersättning utgå till de kommunanställda medarbetare som 
larmas ut på POSOM-uppdrag på icke arbetstid enligt ordinarie lönevillkor. Dessa 
lönekostnader ska medarbetarens ordinarie arbetsgivare bekosta. 

Övriga POSOM-resurser från externa aktörer har ej rätt till löneersättning av Munkedals 
kommun med anledning av POSOM-uppdrag. 
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Medlemmar 
POSOM-gruppens medlemmar är utvald att ingå i POSOM-gruppen utifrån lämplig 
kompetens eller erfarenhet av POSOM-uppdraget. Den som är sammankallande för 
gruppen har också ett övergripande ansvar att tillse att nödvändiga externa 
aktörer/organisationer är med i gruppen. 

Exempel på lämpliga aktörer: 

 Närhälsan 
 Svenska kyrkan 
 Polismyndigheten 

 Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän 

 Röda Korset
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Organisationsbild POSOM-grupp 

 

 

Funktioner och deras ansvarsområden i POSOM-grupp 

POSOM-ledare 
POSOM-ledare utgörs av avdelningschef för Individ och Familjeomsorgen, eller dennes 
ersättare. 

POSOM-ledarens uppgifter är att; 

 Inhämta lägesbild  
 Leda och fördela arbetet i POSOM-gruppen 
 Leda gruppens diskussioner och ta beslut om inriktning och åtgärder  
 Besluta om upprättande av stödcenter 
 Säkerställa att alla ekonomiska utgifter som uppkommer på grund av den 

inträffade händelsen redovisas i särskild ordning under POSOM-arbetet 
 Kontinuerlig avstämning med POSOM-gruppens övriga funktioner 
 Vid behov utgöra eller utse representant för att representera POSOM i 

stabsorienteringar som annan aktör genomför 
 Dokumentera händelseförloppet genom att föra anteckningar 

Stöd 
Stödfunktionen utgörs av någon ur POSOM-gruppen. Ju större antalet drabbade är, desto 
fler måste utgöra stödpersoner. Stödfunktionen leder stödpersonernas arbete. 
Stödpersonernas arbete bygger på nedan punkter, men de närvarar i normalfallet inte 
vid POSOM-ledarens avstämningsmöten om dessa genomförs på ett upprättat 
stödcenter. 

Stödfunktionens uppgifter är bland annat att; 

 Prioritera mottagandet av de drabbade och deras anhöriga 
 Ge särskild uppmärksamhet till drabbade barn 
 Dela ut informationsbroschyrer  
 Förse varje drabbad med numrerat armband (sker i samtycke med den drabbade) 

och bistå med att notera åtgärder i logg 

  

POSOM‐
ledare

Stöd Samordning
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Samordning 
Samordningsfunktionen bemannas av någon ur POSOM-gruppen. 

Samordningsfunktionens uppgifter är att; 

 Prioritera utförandet av samordningsuppgifter och undvika att man ”fastnar” hos 
en drabbad som behöver stöd 

 Vid behov upprätta kontakt med PKL eller andra vårdinstanser 
 Utgöra kontaktväg in i POSOM-gruppen för andra aktörer och för anhöriga 
 Samordna stöd från annan viktig funktion. (T.ex. fastighetsjour för tillgång till 

kommunal fastighet på obekväm arbetstid) 
 Samordna logistiska lösningar vid transportbehov 
 Planera förplägnadsbehov och samordna införskaffandet av förplägnad och 

materiel 
 Om möjlighet finns iordningsställa telefoner för de drabbade på det upprättade 

stödcentret 
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Vid inträffad händelse 

Initiering 
Andra aktörer som exempelvis räddningstjänsten och polisen kan initiera POSOM, det vill 
säga påkalla behovet av POSOM-gruppens arbete och resurser. Detta kan göras genom 
Munkedals Tjänsteman i Beredskap (TiB). 

Beslut om aktivering av POSOM-grupp 
Efter en sådan initiering beslutar avdelningschefen för IFO, eller dennes ersättare, om att 
aktivera POSOM-gruppen. POSOM-gruppen larmas genom att gruppens medlemmar rings 
upp enligt larmlista och informeras om tid och plats för samling.  

Inställelse 
Om inte annat anges inställer sig de larmade medlemmarna på Forum, kommunhuset i 
Munkedal. Egna tjänstetelefoner ska medtas. Beslutsfattaren för POSOM, eller 
dennes ersättare, utgör alltid funktionen POSOM-ledare i POSOM-gruppen. POSOM-
ledaren bemannar POSOM-gruppens övriga funktioner och redogör för situationen.  

Förmedla kontaktväg  
Så snart det är möjligt ska kontaktvägen in till POSOM-gruppen förmedlas till den 
krishanterande aktören som initierat behovet av POSOM. (Samordningsfunktionen utgör 
kontaktväg in i POSOM-gruppen.) 

Beslut om stödcenter 
Utifrån platsen för händelsen utses en lämplig lokal som får utgöra stödcenter. Om 
gruppen inte har egen nyckel tas hjälp av fastighetsjour. 

Bedömning av behov av insatsåtgärder 
Utifrån de lämnade uppgifterna vid initieringen av POSOM-gruppen görs en första 
bedömning av vilka insatser som kan bli aktuella vid det blivande stödcentret. 

Utrustning medtas 
Utrustning packas ihop utifrån behovet och tas med till det blivande stödcentret. 

Upprättande av stödcenter 
Gruppen ska ordna för ett organiserat mottagande. Stödcentret bör vara i en lokal med 
flera rum där det finns möjligheter att samlas i grupp eller sitta mer avskilt.  

Det ska finnas en tydligt anvisad informationsplats. Det ska finnas möjligheter för 
drabbade att ringa. Delge kontinuerligt tillgänglig information till drabbade om vad som 
kommer att ske. 

Mat, kläder, filtar 
Kontakt tas med lämpligt kök eller servering för att ordna varm dryck och smörgåsar. 
(Undvik kaffe, te och större mängder choklad. Koffein kan förstärka de traumatiska 
upplevelserna). Vid behov skaffas filtar och kläder. 

Mottagande av drabbade och anhöriga 
Drabbade och anhöriga ska mötas direkt i entrén. Om möjligt, försök att hålla isär 
anhöriga till döda, skadade och oskadade. Håll samman familjer. 
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Numrerat armband 
Samtliga drabbade får ett numrerat armband. Utifrån numret noteras åtgärder, som 
exempelvis meddelande till anhörig, i en särskild logg. (Armband tilldelas och logg förs i 
samtycke med den drabbade. Personuppgifterna vidarebefordras därefter i vårdkedjan 
för att möjliggöra att de drabbade fångas upp efteråt.) 

Samordning av arbetet 
Samordningsfunktionen prioriterar att få alla praktiska delar på plats på stödcentret och 
skapa samordning i det fortsatta arbetet. Allt ifrån förplägnad till logistiklösningar. 

Ge stöd 
Stödfunktionen prioriterar att stödja de drabbade som befinner sig på stödcentret och 
arbetar utifrån nedanstående fyra punkter; 

 Alla bör få stöd som förmedlas på empatiskt sätt 
 Stödet kan vara praktiskt, emotionellt och socialt 
 Särskild uppmärksamhet ska riktas mot barn 
 Vid möjlighet, ge information om vanliga reaktioner och råd för bemästring 

För att underlätta arbetet med den sista punkten ska broschyr med kontaktuppgifter och 
kort beskrivning om vanliga reaktioner upprättas och tillhandahållas de drabbade. 

Reaktionerna efter en dramatisk händelse kan variera mycket. Allt från att bli apatisk till 
att gråta eller prata intensivt. Grip inte in för mycket. Närhet är i detta läge viktigast. 
Varsam kroppskontakt och lyssna på den drabbade. 

Förläggning av drabbade 
Planera förläggning för drabbade från annan ort. Om möjligt ska de drabbade hållas 
samman och förläggas på samma ställe. 

Hemresor 
Inför hemresa för drabbade från annan ort ska kontakt tas med POSOM på den 
drabbades hemort för att säkerställa mottagande vid hemkomsten. 

Rast – vila 
Medarbetarna i POSOM-gruppen ska gemensamt vara observanta på sina kollegors 
reaktioner och välmående. Alla i gruppen ska med jämna mellanrum ta rast och försöka 
gå undan en stund. 

Avlösning 
Vid POSOM-insats som varar över tid, det vill säga mer än 10 timmar, ska 
samordningsfunktionen planera för avlösning och ringa in personal. 

Dokumentera 
POSOM-ledaren ansvarar för att fattade beslut och vidtagna åtgärder dokumenteras 
genom egna anteckningar. 

Avslut 
Efter avslutad insats ska gruppsamtal med medarbetarna i POSOM-gruppen genomföras. 
Gruppsamtalet leds av POSOM-ledaren.  

En rapport över händelsen och POSOM-gruppens arbete upprättas efter händelsen och 
utgör del i en årlig uppföljning av POSOM-verksamheten.  
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Utvärdering av POSOM-insatsen 
Varje POSOM-insats ska på enklaste sätt utvärderas för att tydliggöra vad som gjordes 
bra och vad som gjordes mindre bra för att ständigt utveckla POSOM-gruppens arbete. 
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Andra aktörer och resurser 

Företagshälsovård – Krisstöd 
Munkedals kommun har genom avtal Avonova som ansvarar för kommunens 
företagshälsovård.  

POSOM – PKL  
Samtliga kommuner i vårt närområde har egna POSOM-grupper. Om behov av ett stort 
antal POSOM-medarbetare uppstår på kort tid finns alltid möjligheten att be 
grannkommunerna om biträde.  

PKL är sjukvårdens motsvarighet till POSOM. NU-sjukvården har egen PKL-grupp som 
aktiveras vid behov. De är endast verksamma innanför sjukhusets dörrar. 

Kunskap 
För att kunna utföra ett professionellt och strukturerat omhändertagande är det viktigt 
att medarbetarna i POSOM-gruppen har nödvändig kunskap om gruppens arbetssätt vid 
en händelse, men även kunskap om människors reaktioner i kris och andra ämnen som 
berör krishantering och krisstöd. För att kontinuerligt öka vår kunskap och dra lärdom av 
andras erfarenheter är målsättningen att minst en gång per år verka för ökad kunskap 
genom att exempelvis ordna föreläsningar i aktuellt ämne. Säkerhetssamordnaren 
ansvarar för planering och genomförande. 

Övning 
Övning ger färdighet. För att skapa förmågan att utföra ett professionellt och strukturerat 
omhändertagande måste detta övas. Minst en gång per år ska POSOM-gruppen övas. 
Detta kan ske genom larmövningar, startövningar, seminarieövningar eller 
motspelsövningar. Säkerhetssamordnaren ansvarar för planering och genomförande. 

Revidering 
Detta dokument ska revideras vartannat år eller vid upptäckt behov. Avdelningschefen 
för IFO ansvarar för att revidering sker. 
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Definitioner 

Extraordinär händelse 
Händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande 
risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser 
av en kommun1. 

Kris – Samhällsstörning 
Kris, ibland benämnd samhällsstörning, är en händelse som drabbar många människor 
och stora delar av samhället och som kan hota grundläggande värden (som vår 
demokrati) och viktiga samhällsfunktioner (som elförsörjningen). Kris är ett tillstånd som 
inte kan hanteras med normala resurser och organisationer. En kris är oväntad, utanför 
det vanliga och vardagliga och att hantera krisen kräver samordnade åtgärder från flera 
myndigheter, organisationer och företag och på alla nivåer i samhället2. 

Lägesbild 
En lägesbild kan enklast beskrivas som en sammanställning av uppgifter för att få en bild 
av vad som har hänt, vilka effekter det har fått och vad konsekvenserna har blivit eller 
förväntas bli.  

En lägesbild är ständigt föränderlig. Därför är det viktigt att lägesbilden uppdateras med 
jämna mellanrum vid krisledningsarbete. 

Funktioner 
Funktioner är roller som bemannas upp av en eller flera medlemmar ur en fastställd 
grupp, exempelvis POSOM-gruppens ordinarie medlemmar. 

En funktion kan bestå av en eller flera personer och behöver inte utgöras av samma 
person från händelse till händelse.  

Fördelen med funktioner är att krisledningsorganisationen inte är sårbar för 
personalförändringar eller motsvarande. Med funktioner skapas en struktur för 
krishanteringsarbetet och man fastställer även ansvarsområde och arbetsuppgifter för 
krisledningsorganisationen. Risken för att missa viktiga krishanteringsåtgärder minskar. 

PKL 
PKL är sjukvårdens motsvarighet till POSOM. NU-sjukvården har egen PKL-grupp som 
aktiveras vid behov. De är endast verksamma innanför sjukhusets dörrar. 

Munkedals kommuns krisledning 
För mer information finns Munkedals kommuns krisledningsplan tillgänglig på 
www.munkedal.se.  

 

                                          
1 1 kap 4 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap. 
2 ”Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull” prop. 2007/08:92 s. 77 
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  2017-10-12 Dnr: KS 2017-36 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Kristin Karlsson  
Upphandlare/ekonom 
Ekonomiavdelningen 
 
Benita Falk 
Assistent, inriktning juridik 
Individ- och familjeomsorgen

Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 
antagen 2017-02-22 § 23 avseende ekonomi och 
upphandling samt individ och familjeomsorg (IFO) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar delegationsordningen enligt förslag för 
avsnitt ekonomi gällande nr 2.5.1.7 övergår till Individ och familjeomsorg samt för 
avsnitt upphandling och inköp nr 2.5.2.5 d) och nr 2.5.2.8 c). 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar och tillägg i delegationsordningen 
enligt förslag för avdelning Individ-och familjeomsorg i punkterna; 
5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.2.14, 5.2.1.24, 5.2.1.25, 5.2.1.28, 5.2.1.69, 5.2.1.78, 
5.2.1.89, 5.2.1.122, 5.2.1.128, 5.2.1.X som överförs från ekonomi (2.5.1.7).  
Punkten 5.2.1.122 (anmälan Lex Sarah) finns angiven i fler verksamheter inom 
sektor omsorg och ändras till samma delegat; avdelning Stöd nr 5.3.1.1, avdelning 
Vård och äldreomsorg nr 5.4.1.8, samt Medicinskt ansvarig sjuksköterska nr 5.5.1.4. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i delegation nr 5.2.1.3 a, 
tas ersättning/taxa ut av dödsboet för kommunens faktiska kostnader för 
gravsättning och tvångsgravsättning enligt gällande lag, under förutsättning att 
medel finns i dödsboet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i delegation nr 5.2.1.28 a, 
tas ersättning/taxa ut av dödsboet vid provisorisk dödsboförvaltning till 
självkostnadspris för handläggarens omkostnader enligt beräknad schablon som 
debiteras per timma, under förutsättning att medel finns i dödsboet. 
 
Sammanfattning  
 
Ekonomienheten kapitel 2.5: 
 
Delegation enligt nr 2.5.1.7 flyttas till avsnitt 5.2 avdelning Individ- och 
familjeomsorg (IFO), då beslut fattas enligt ny lagstiftning i socialtjänstlagen som 
omfattar IFO:s verksamhet. 
Avseende avsnitt upphandling och inköp nr 2.5.2.5.d och nr 2.5.2.8 c har 
felaktigheter upptäckts efter senaste uppdateringen 2017-06-14. Detta gör det 
otydligt hur delegationsordningen ska tolkas avseende tecknande av 
tilldelningsbeslut och avtal vid upphandlingar över 5 000 000 kr, därför behöver 
justering göras.  
 
 
Avdelning Individ- och familjeomsorg kap 5.2: 
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Avdelning IFO har sett över avdelningens delegationskapitel och föreslagit ändringar 
och tillägg. Förslaget innebär att i ny delegation nr 5.2.1.3 a, utnyttjar kommunen 
sin lagliga rätt att ta ut ersättning av ett dödsbo för kommunens faktiska kostnader 
vid gravsättning, tvångsgravsättning och dödsboförvaltning. 
I ny delegation 5.2.1.28 a, gäller att kommunen nyttjar sin lagliga rätt att ta ut 
ersättning av dödsboet till självkostnadspris för de omkostnader handläggningen 
inneburit såsom handläggarens arbetstid, reskostnader, kontorshyra, dator samt 
övriga kostnader. Ersättningen beräknas som schablonersättning och debiteras per 
timma. 
 
I bifogat förslag beskrivs ändringar och tillägg med röd text. Under varje delegation 
ges en närmare förklaring till föreslagna ändringar.  
 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar   

Ekonomi 
Kommunen utnyttjar sin rätt att ta ut ersättning vid tvångsgravsättning och 
dödsboförvaltning för faktiska kostnader och omkostnader.  
 
 
 
    
  
    

 

 
Beslutet expedieras till: 
Nämndsekreterare adm fvb till; 
Ekonomienheten      
Avdelning IFO 
Avdelning Stöd 
Avdelning Äldreomsorg 
Medicinskt ansvarig   

Maria Strömberg Håkan Sundberg 
Tf Ekonomichef Kommunchef 
Kommunledningskontoret  
  
  
Clarie Engström   
Avdelningschef  
Individ och familjeomsorg  
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2017-09-29  Dnr KS 2017-36   

Ekonomienheten: Förslag på ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning 

antagen 2017-02-22 § 23 

  

2.5.1 Ekonomi  

Nr Ärende Lagrum Delegat 

2.5.2.7 Besluta om skuldsanering enligt 

skuldsaneringslagen 

 Ekonomichef 

Delegationen flyttas till avsnitt 5.2 Avdelning Individ- och familjeomsorg 

 

2.5.2 Upphandling och inköp 

Nr Ärende Lagrum Delegat 

2.5.2.5 Anta leverantör; för tilldelning (anbud) 

 

a) 25 000 kr – 534 890 kr 

 

 

 

b) 534 891 kr – 3 000 000 kr 

 

 

c) 3 000 001 kr – 5 000 000 kr 

 

d) Överstigande 5 000 000 kr 

(notering: kommunstyrelsens ordförande 

och kommunchef 

undertecknar avtalet tilldelningsbeslutet) 

  

a) Enhetschef/rektor 

 Ersättare: 

Sektorchef 

Ersättare i Sektor 

omsorg: 

Avdelningschef 

 

b) Sektorchef 

Ersättare: 

Kommunchef 

 

c) Kommunchef 

 

d) Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

    

2.5.2.8 Teckna avtal som inte avses ovan; 

a) 25 000 kr – 534 890 kr 

 

 

 

b) 534 891 kr – 3 000 000 kr 

 

 

c) 3 000 001 kr – 10 000 000 kr      

Överstigande 3 000 000 kr 

 

  

a) Enhetschef/rektor 

 Ersättare: 

Sektorchef 

Ersättare i Sektor 

omsorg: 

Avdelningschef 

b) Sektorchef 

Ersättare: 

Kommunchef 

 

c) Kommunchef 
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Sektor Omsorg / Individ- och familjeomsorg: Förslag på ändringar i 

kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2017-02-22 § 23 

Begravningslagen 

5.2.1.3 
 

Beslut att ordna gravsättning 
 
 

TILLÄGG 
a) Beslut om tvångsgravsättning                                                                                                              
 
(notering: Kommunen har rätt till 
ersättning för faktiska kostnader av 
dödsboet enligt 5 kap 2 § 
Begravningslagen, som debiteras enligt 
5.2.1.128a) 

 
(enligt beslut i KF XXXXXX) 

 

5 kap 2 § 
Begravningslag 
 

 
5 Kap 2§ 
Begravningslag 
 

Handläggare IFO 
 
 

 
Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

* 5.2.1.3 Gällande tvångsgravsättning: Då tvångsgravsättning innebär ett beslut som är 

ingripande och kan föregås av stridigheter i dödsboet så bör detta beslut, enligt SKL:s 

riktlinjer, beslutas av kommunstyrelsens myndighetsutskott och inte fattas av enskild 

handläggare. Kommunen har rätt enligt 5 kap 2 § Begravningslagen att ta ut 

ersättning/taxa för faktiska kostnader för utförda åtgärder gällande gravsättning och 

tvångsgravsättning av dödsboet om det finns tillgångar i dödsboet.  

Dock behöver kommunen fatta beslut om att kostnad skall tas ut från dödsboet för 

nedlagt arbete/förvaltning (debiteras enligt delegation nr 5.2.1.128 a).  

Kommunfullmäktige föreslås besluta att denna ersättning/taxa tas ut av dödsboet.  

 

 
Ärvdabalken ÄB 

5.2.1.128    Avyttrande av dödsbo 
 
NY 

a) Besluta att ta ut ersättning från 
dödsbo gällande provisorisk 
dödsboförvaltning 
 
(notering: Kommunen har rätt till 
ersättning för faktiska kostnader av 
dödsboet enligt 18 kap 2 § ÄB) 

 
(enligt beslut i KF XXXXXX) 

 

18 kap 2 § ÄB 
 
 

18 kap 2 § ÄB 

Handläggare IFO 
 
 

a)Handläggare IFO 

*5.2.1.128 Avgift vid provisorisk dödsboförvaltning av kommunen.  

Enligt 18 kap 2 § ÄB så har socialnämnden rätt, om det finns medel i boet, att ta ut 

ersättning ur dödsbo för de omkostnader som dödsboförvaltningen medför  

Den avgift som får tas ut skall motsvara kommunens självkostnad i ärendet, således en 

timkostnad baserad på kostnader för handläggaren, arbetsmaterial, eventuell körkostnad 

samt andra utgifter som drabbar dödsboet. Dock behöver kommunen fatta beslut om att 

ta ut kostnad ur dödsboet för att detta skall vara möjligt och fastställa taxan.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta att denna ersättning/taxa tas ut av dödsboet. 

 

 
Namnlagen Ny namnlag sedan 2017-07-07 (2016:1013) Lag om personnamn 

5.2.1.69 Yttrande enligt namnlagen 14 och 46 §§ 44§ 
Namnlagen 
Lag om 
personnamn 

Socialsekreterare 

*Ny namnlag, justering av lagrum. 
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Brottsbalken (BrB) 

5.2.1.4 Yttrande till allmän domstol när den 

som begått brottslig gärning kan bli 
föremål för LVM-vård 
 

TILLÄGG 
a) Yttrande till domstol i brottmål 
 
 
b) Yttrande till åklagarmyndigheten 
gällande den under 21 år  
 

31 kap 2 § 1 st. 

BrB 
 
 

 
31 kap 1 § 1 st. 
BrB 
 
32 kap 1 § BrB 

Socialsekreterare 

 
 
 

 

Socialsekreterare 

 

 

Socialsekreterare 

* 5.2.1.4 Tillägg för resterande andelen yttrande till domstol gällande brottsmisstänkt 

enligt Brottsbalken 

 

 
Föräldrabalken, FB 

5.2.1.14 Yttrande i ärenden om förordnande av god 

man eller förvaltare för någon som har 

fyllt 16 år  
 
(Ny notering: kan finnas framtidsfullmakt 
med önskemål som måste respekteras) 
 
Ny bestämmelse som trädde i kraft  
2017-07-01 

 

11 kap 16 § 

2 st. FB 

Socialsekreterare 

* 5.2.1.14 Här tillkom 2017-07-01 framtidsfullmakter som man numera skall ta hänsyn 

till i bedömningen. Det kan även finnas önskemål om person som skall övervägas 

lämpligheten på. 

 

 
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 

5.2.1.28 Beslut om vilken tjänsteman som skall vara 
kontaktman och svara för kontakterna med 

missbrukaren och olika vårdgivare 
 
Paragrafen upphävd genom lag (2005:467) 
 

8 § LVM Socialsekreterare 

*5.2.1.28 Upphävt lagrum. 

 

 
Socialtjänstlagen, SoL 

5.2.1.89 Beslut om bistånd i form av 
öppenvårdsinsatser för missbrukare 
 
a) Beslut om köp av öppenvård i annan 

kommun eller hos annan vårdgivare 
 

4 kap 1 § SoL 
 
 
4 kap 1 § SoL 

Socialsekreterare 
 
 
Avdelningschef IFO 

*5.2.1.89 Här har frågan uppkommit om tolkning av delegationen angående öppenvård 

för missbrukare. Då det inte finns några begränsningar i nuvarande delegation så torde 

delegationen innefatta samtliga möjligheter till öppenvård hos såväl kommunala som 

externa och privata vårdgivare. Om en annan delegat anses behövas för den externa och 

privata vården då dessa kostnader kan bli högre, anses detta beslutas av avdelningschef 

IFO. Alternativ delegat kan vara myndighetsutskottet eller att sätta in en beloppsspärr 

för kostnaden av vården enskild socialsekreterare har att besluta över. 

a) Här föreslås att avdelningschef IFO beslutar om köp av extern vårdgivare. 
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Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL 

5.2.1.24 

 
 

Yttrande till åklagarmyndigheten med 

anledning av ev. utredning beträffande 
misstänkt under 15 år 
  

Begäran om utredning enligt LuL för den 
som inte fyllt 15 år 
 
Notering: Utredningen skall ha betydelse för 
socialtjänstens avgörande om behovet av 
insatser för den unge 

 

33 § jmf 

med 31 § 
LUL 
 

31 § 2 st LuL 
 
 

Socialsekreterare 

 
 
 

Socialsekreterare 

5.2.1.25 Begäran hos åklagare om förande av 
bevistalan 

 
Ändrat paragraf  
 

37 § LUL 
 

 
38 § LUL 

1:e 
socialsekreterare 

 

* 5.2.1.24 Polis får inleda utredning mot barn under 15 år om straffet för brottet inte 

föreskrivs lindrigare straffsats än ett års fängelse enligt 31 §, annars kan socialnämnden 

inleda en utredning. Lagrummet som anges stadgar att föräldrarna skall bli underrättade 

vilket troligen inte är syftet var med delegationen. 

Är däremot syftet bevistalan, 38 § LuL ” Misstänks någon för att före femton års ålder ha 

begått ett brott får åklagare, om det krävs ur allmän synpunkt, efter framställning av 

socialnämnden, Socialstyrelsen eller vårdnadshavarna för den unge, begära prövning hos 

domstol huruvida den unge har begått brottet (bevistalan).” OM det är bevistalan som 

åsyftas finns det redan i 5.2.1.25.  

Delegationen är vidare kompletterad med särskild begärd utredning för att fastställa 

lämplig vård av minderårig som misstänks begått brott. Under 12 år skall synnerliga skäl 

föreligga och att fastställa vårdbehov kan vara ett sådant skäl.  

*5.2.1.25 Justering av lagrum. 

 

 
Socialtjänstlagen, SoL 

IFO 
5.2.1.122 

 
LSS 
5.3.1.1 

 
MAS 
5.5.1.4 
 
ÄO 
5.4.1.8 

 

 Anmälan om missförhållande i 
verksamheten 

Se Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 
 
a)Beslut att inleda utredning  

efter utredning av anmälan samt  
avgöra om anmälan ska inlämnas till 
tillsynsmyndighet  
 
b) Beslut att vidtagna åtgärder är 
tillräckliga så att ärendet kan 

överlämnas till tillsynsmyndighet  
 
(notering: Samtliga till områdeschef/MAS 
sektorchef omsorg anmälda händelser skall 
delges kommunstyrelsens 
myndighetsutskott) 
(notering: tillsynsmyndighet är 
Inspektionen för vård och omsorg IVO) 
(finns även i MAS kapitel, avdelning Stöd 
(LSS/socialpsyk.) och Vård-och 
äldreomsorg) 

 

14 kap  
2-7 §§ SoL 
 
14 kap 6,7 §§ SoL 
 
 
 
14 kap 7 § SoL 

 

 
 

 
 
 
a) Medicinskt   ansvarig 
sjuksköterska (MAS) 
Sektorchef omsorg 
 
 
b)Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

*5.2.1.122 Här har ändringar gjorts av delegat MAS, då ansvar för denna uppgift istället 

går över på Sektorchef omsorg. Ny formulering i a) är gjord. 

Ändringen omfattar även övriga enheter inom sektor omsorg, där delegationen finns 

inlagd som förtydligande till verksamheterna av handläggning i ärenden enligt Lex Sarah. 
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Socialtjänstlagen, SoL 

5.2.1.78 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ny a) 

Beslut om tillfällig vistelse i jourhem 

eller akuthem för barn och ungdom 
 
(notering: Inte varaktig vård, högst tre 
månader) 

 
TILLÄGG ny formulering -kompletterad 
med tillfällig placering i familjehem: 

 
Beslut om tillfällig vistelse i jourhem, 
tillfällig placering i familjehem för barn 
och ungdom, tillfälligt under utredning 
max 4 månader 
 
(ny notering: Inte varaktig vård, högst 

fyra månader under lagstadgad 
utredningstid) 

 
 

   a) Beslut om tillfällig placering i 
jourhem eller tillfällig placering i 
familjehem, särskilt beslut under 
utökad utredningstid/ överslussning till 
stadigvarande placering, som längst 2 

månader utöver utredningstiden 
 

4 kap 1 § SoL 

 
 
 

 
 
 
 
 
4 kap. 1 § SoL 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 kap 1 § SoL 

1:e 

socialsekreterare, 
Socialsekreterare i 
socialjouren 

 
 
 
 
1:e 
socialsekreterare, 
Socialsekreterare i 

socialjouren 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

*5.2.1.78 Här föreslås att tillfällig placering i familjehem ska skrivas in. Detta med 

anledning av att socialsekreterarna idag enligt gällande delegationsordning inte har 

möjlighet att placera tillfälligt i kommunens egna familjehem. Förändringen skulle 

innebära att handläggarna kan göra en tillfällig placering under utredningstiden i 

kommunens egna familjehem om något av dem skulle passa, vilket skulle innebära 

minskade dygnskostnader i de flesta fallen varefter en besparing görs. Dessutom har 

förslag lagts att deras möjlighet till placering skall förlängas 1 månad till 4 månader mot 

3 idag. Detta skulle innebära att de har möjlighet att placera tillfälligt under 

utredningstiden samt att färre beslut behöver fattas av utskottet. Dessutom blir det en 

smidigare handläggning då det frilägger arbetstid för samtliga parter.  

I de fall det placerade barnet/ungdomen behöver kvarstanna i den tillfälliga placeringen 

under tiden som eventuell utredning färdigställs avseende matchning till stadigvarande 

placering, alternativt flytt tillbaka till familjen, så skall det för förlängningen krävas ett 

nämndbeslut (myndighetsutskottet), som längst 2 månader utöver utredningstiden. 

 

 
Socialtjänstlagen, SoL 

2.5.1.7 
 
 
Ny IFO 

 
 
 

Besluta om skuldsanering enligt 
skuldsaneringslagen 
 
Besluta och lämna budget- och 

skuldrådgivning till skuldsatta 
personer  

 
 
 
5 kap 12 § SoL 

Ekonomichef 
 
 
Budget- och 

skuldrådgivare 

* 2.5.1.7 Övergår från ekonomienheten till Individ- och familjeomsorg då ny lagstiftning 

trätt i kraft 
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  2017-10-09 Dnr: 2017-322 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Catharina Sundström 
Folkhälsostrateg 
Administrativa enheten 

Handlingsplan Barnkonventionen 2018-2019 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan Barnkonventionen 2018-2019. 
 

Sammanfattning 
FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen, innehåller 
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen definierar barn som 
alla människor under 18 år och den slår fast att varje barn har rätt att leva och 
utvecklas samt att barnets bästa alltid ska komma i första hand.  
 
Sverige ratificerade Barnkonventionen 1990, vilket innebär att vi förbundit oss 
juridiskt och är skyldiga att tillgodose barns rättigheter enligt artiklarna i 
konventionen. Sverige arbetar också för att göra Barnkonventionen till nationell lag 
från 2020 för att stärka barns rättigheter ytterligare.  
 
Barnkonventionen har kommit till med anledning av att barn anses vara en särskilt 
utsatt grupp och därför i behov av extra skydd. Trots att det gått många år sedan 
konventionen ratificerades i Sverige får vi återkommande kritik för att barns 
rättigheter kränks och att vi inte gör tillräckligt för att tillgodose barns rättigheter. Vi 
behöver därför arbeta mer strukturerat med dessa frågor på lokal såväl som på 
nationell nivå. Denna handlingsplan ska lägga grunden för att stärka barns 
rättigheter i vår kommun.   
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Arbetet med att driva på genomförandet av åtgärderna i handlingsplanen kommer 
att ledas av folkhälsostrategen och inrymmas inom dennes befintliga tjänst och 
budget. Därtill kommer verksamheterna att behöva avsätta tid för 
utbildningsinsatser och översyn av styrdokument och rutiner. Att förutse den totala 
kostnaden av att genomföra handlingsplanen är i dagsläget svårt, dock är arbete 
med barns rättigheter ett främjande och förebyggande arbete och som sådant en 
investering i barns framtid och på sikt mycket troligt kostnadsbesparande.    

Folkhälsa 
Barnkonventionen handlar om att barn genom sina rättigheter ska få möjlighet att 
känna sig trygga och kunna utveckla sin fulla potential. Det är ett viktigt arbete ur 
ett folkhälsoperspektiv eftersom det är grundläggande förutsättningar för en god 
hälsa. Om barns rättigheter tillgodoses, och genom det ger barn bra och jämlika 
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förutsättningar i livet, lägger vi en viktig grund för deras fysiska, psykiska och sociala 
hälsa genom livet.   
  

Barnkonventionen 
Handlingsplanen lägger en viktig grund för kommunens arbete med 
Barnkonventionen och barns rättigheter. Genom att ha en plan och därmed också 
strategier för att tillgodose barns rättigheter i våra verksamheter kan vi arbeta för 
att säkerställa att arbetet sker i enlighet med artiklarna i konventionen. 
Handlingsplanen är också viktig så att vi har en samsyn i arbetet och att det sker 
med jämlika förutsättningar.  
 
 
 
 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Folkhälsostrategen 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Kommunledningskontoret  
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Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen, innehåller 
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen är ett rättsligt 
bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna 
rättigheter. Sverige ratificerade1 Barnkonventionen 1990 och har lagt ett förslag på 
att den ska bli nationell lag från 2020. Barnkonventionen är den konvention som 
flest länder anslutit sig till. 196 stater har ratificerat konventionen och idag är det 
bara USA som hittills inte gjort det.  

Konventionen definierar barn som alla människor under 18 år. Den innehåller 54 
artiklar och tre fakultativa protokoll2 som alla är lika viktiga och bildar en helhet, 
men artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. De fyra 
huvudprinciperna ska användas i tolkningen av de andra artiklarna. 

 
 
 

 

”Alla ska få vara sig själva utan att någon säger att det är  
något fel med det. Och alla är lika värda.” 

 
Elev åk. 3 i Munkedal. 

 
 
Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att leva och utvecklas och att 
barnets bästa alltid ska komma i första hand. Varje barn har rätt att respekteras, 
att växa upp i trygghet och i frihet från våld och övergrepp. De ska ges möjlighet 
att utrycka sina åsikter i frågor som berör dem och deras åsikter ska också 
beaktas. Barn har rätt till utbildning, social trygghet, skälig levnadsstandard, sitt 
eget språk, kultur och lek och fritid.  

 

                                          
1 Att ratificera en konvention innebär att staten förpliktigar sig att följa konventionen och att den blir 
juridiskt bindande. 
2 Ett fakultativt protokoll är ett tilläggsprotokoll som har samma juridiska status som konventionen. 
Sverige har hittills ratificerat två av de tre fakultativa protokollen.  

Artikel 2 Artikel 3 Artikel 6 Artikel 12

Alla barn är lika 
mycket värda 
och har samma 
rättigheter. 
Ingen får 
diskrimineras. 

Barnets bästa 
ska komma i 
främsta 
rummet vid alla 
beslut som rör 
barn. 

Alla barn har 
rätt till liv, 
överlevnad och 
utveckling. 

 

Varje barn har rätt 
att uttrycka sin 
mening och höras i 
alla frågor som rör 
barnet. Barnets 
åsikt ska beaktas i 
förhållande till 
barnets ålder och 
mognad. 
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De länder som anslutit sig till Barnkonventionen ska utnyttja sina tillgängliga 
resurser maximalt för att följa Barnkonventionen och tillgodose barnets rättigheter. 
 

”Att man inte ska bli mobbad över hur man ser ut, hur man beter 
sig, vilken religion man tillhör eller inte bli mobbad alls.” 

 
Elev åk. 6 i Munkedal. 

 

Vi i Munkedals kommun har ett ansvar för varje barn i vår kommun och att 
Barnkonventionen efterlevs. I vårt kommunala uppdrag ingår att arbeta för barnets 
bästa och att ge förutsättningar för varje barn att få sina rättigheter tillgodosedda.  
 
 

Olika perspektiv 
I arbetet med barn och barns rättigheter brukar man prata om tre perspektiv – 
barnets perspektiv, barnperspektiv och barnrättsperspektiv. Det är viktigt att skilja 
mellan de olika perspektiven.  

Barnets perspektiv 
Barnets perspektiv är barnets egen berättelse, tolkning och uppfattning av sin 
situation. För att få reda på barnets perspektiv måste man prata med barnet och 
det ska göras utifrån dess ålder och mognad. Vuxna är skyldiga att ta hänsyn till 
barnets perspektiv enligt artikel 12 i Barnkonventionen.  

Barnperspektiv 
Barnperspektiv innebär att en vuxen utifrån sina kunskaper och erfarenheter 
försöker sätta sig in i barnets situation för att själv bedöma vad som är bäst för 
barnet. Vuxna som arbetar med barn har en särskild barnkompetens som blir en 
del av deras barnperspektiv. Barnperspektivet innebär inte automatiskt att man 
arbetar med barnets rättigheter.  

Barnrättsperspektiv 
Ett barnrättsperspektiv innebär att både den enskilda medarbetaren och hela 
verksamheten arbetar utifrån rättigheterna i Barnkonventionen och har strategier 
för arbetet med att genomföra konventionen. Ett barnrättsperspektiv genomsyrar 
en verksamhet när man utgår från de fyra huvudprinciperna, artikel 2, 3, 6 och 
123.  
 

”Ett barnrättsbaserat synsätt kräver att varje barn erkänns,  
respekteras och skyddas som rättighetsbärare med en individuell  
personlighet, egna behov och intressen samt personlig integritet.” 

 
Barnrättighetsutredningen SOU 2016:19, sid. 286. 

                                          
3 Se sidan 1. 
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Kartläggning 
Inför framtagande av denna handlingsplan gjordes en kartläggning i kommunen om 
hur arbetet med Barnkonventionen ser ut idag och vilka förutsättningar kommunen 
har att utveckla arbetet. Kartläggningen gjordes i tjänstemannaledning, bland 
medarbetare, politiker och i barngrupper. Kartläggningen identifierade ett antal 
områden för utveckling för att möjliggöra en hållbar struktur och ett levande arbete 
för barns rättigheter.  

Kartläggningen pekade ut att de områden som bör inrymmas i 
implementeringsarbetet är: 

 Kunskapsbyggande och medvetenhet om Barnkonventionen. 
 Barnkonventionen i ledning och styrning. 
 Kultur för gemensamt ägande. 
 Barns prioriteringar. 
 Tydliggörande av ansvarsfördelning.  
 Uppföljning och återrapportering.  

 
Tidsplan 
Implementering av Barnkonventionen i Munkedals kommun sker i två steg: 

1. Inledande tvåårig handlingsplan för att bygga en struktur där hänsyn tas till 
resultatet av kartläggningen. Fokus är hållbara strukturer och ett 
ledningsperspektiv.  
 

2. Uppföljning efter två år och framtagande av ny tvåårig handlingsplan. Fokus 
då kommer vara på aktiviteter i verksamheterna och att ta fram en 
arbetsstruktur för barns inflytande, samt information till barn om 
Barnkonventionen och deras rättigheter.  

Denna handlingsplan utgör steg 1 i processen med implementering. Ytterst handlar 
arbetet med implementering om att vi ska tillgodose barns rättigheter och att 
förutsättningarna ska bli bättre för varje barn i kommunen. Vi behöver arbeta fram 
bra strukturer för att på sikt göra skillnad för alla barn och därför är steg 1 viktig 
att få till stånd först.  
 

Genomförande 
Implementering av Barnkonventionen är ett uppdrag som åligger alla verksamheter 
i Munkedals kommun. Samtliga verksamheter har ansvar för att prioritera frågorna 
och genomföra åtgärderna i denna handlingsplan. Det är av yttersta vikt att 
verksamheterna avsätter tillräckligt med tid och resurser för detta arbete.  

Folkhälsostrategen har ett särskilt uppdrag i att leda arbetet och stödja 
verksamheterna i genomförandet av åtgärderna. 
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Uppföljning 
Handlingsplanen beslutas av kommunfullmäktige.  

Uppföljning och avstämning sker till kommunstyrelsen efter halva tiden. 

Återrapportering sker till kommunfullmäktige i samband med framtagande av ny 
handlingsplan.  

Handlingsplanen ska integreras i ordinarie styr- och ledningssystem.   
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Kunskap och 
medvetenhet 
 
Barnkonventionen artikel: 
4, 6, 42. 
 
 
 
 
 
 
Målsättning: 
Barnkonventionen ska 
vara känd inom hela 
organisationen.  

 

 Bygga en gemensam kunskapsbas för både 
medarbetare, chefer och förtroendevalda. 
Använda webbutbildning om 
Barnkonventionen på arbetsplatsträffar som 
miniminivå och utröna målgrupper för 
ytterligare kunskapsnivåer.   
 

 Ta fram enkla hjälpmedel för 
informationsspridning i form av till exempel 
PowerPoint-presentationer och fråge-
/övningspaket till arbetsplatsträffar.  
 

 Säkerställa struktur för information och 
utbildning av nyanställda.  
 

 Identifiera och använda 
ombud/ambassadörer, till exempel ICDP-
kontaktpersoner, för att sprida kunskap inom 
organisationen.  
 

 Utveckla befintliga samverkansuppdrag för 
att inrymma erfarenhetsutbyte och dialog om 
Barnkonventionen. 

  

  

 
 
Ledning och 
styrning 
 
Barnkonventionen artikel: 
2, 4, 12. 
 
 
 
Målsättning: 
Barnkonventionen ska 
implementeras i 
styrdokument och 
beslutsunderlag.   

 

 Tydliggöra barns rättigheter i 
ärendehanteringen och ta fram struktur för 
analys och konsekvensbeskrivning av beslut 
som berör barn.  
 

 Översyn och uppdatering av relevanta 
styrdokument, reglementen och uppdrag för 
att säkerställa att barnrättsperspektivet 
inryms.     
 

 Översyn av hur befintlig statistik och kunskap 
om barns livsvillkor används inför beslut och 
planering.   
 

 Undersöka struktur för att möjliggöra barns 
inflytande och delaktighet.   
 

  

213



 

6 
 

  

  

 
 
Gemensamt 
ägande 
 
Barnkonventionen artikel: 
4, 6, 42. 
 
 
 
Målsättning: 
Barnkonventionen ska 
vara en ständigt aktuell 
och närvarande fråga i 
hela organisationen.  

 

 
 Gemensamt ansvar att sprida och förankra 

handlingsplanen.   
 

 Identifiera och sprida positiva och lärande 
exempel i organisationen.   
 

 Utveckla befintliga samverkansuppdrag för 
att inrymma erfarenhetsutbyte och dialog om 
Barnkonventionen. 

 
 

 

  

  

 
 
Barns 
prioriteringar4 
 
Barnkonventionen artikel: 
2, 19, 23. 
 
 
 
Målsättning: 
Säkerställa att barn i 
särskilt utsatta 
livssituationer får sina 
rättigheter tillgodosedda.   

 

 
 Utreda vilka barn som står längst ifrån att få 

sina rättigheter tillgodosedda och göra en 
översyn av arbetet med barn i särskilt 
utsatta livssituationer.  
 

 Översyn av arbetet mot mobbning, kränkning 
och diskriminering.     
 

 Sätta fokus på barns rätt till frihet från alla 
former av våld. Översyn av strukturer för att 
förebygga, samt se över att rutiner och 
information finns om anmälningsskyldighet.  

 
 

 
  

 

  

                                          
4 Prioriterade frågor vi bör sätta särskilt fokus på utifrån det som framkommit i kartläggningen bland 
barngrupper i kommunen.  
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  2017-10-09 Dnr: 2016-147 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Strömberg 
TF. Ekonomichef 

Delårsbokslut augusti 2017 Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Räddningstjänstförbundets upprättade delårsbokslut 
 

Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har inkommit med delårsrapport vilken 
antogs av Förbundsdirektionen 2017-09-22 § 23. Revisionsrapport har översänts. 
Slutsats och synpunkter från granskningen är att räkenskaperna bedöms vara 
rättvisande och upprättad enligt god redovisningssed. Bedömningen av resultatet är 
förenligt med budget och verksamhetsplan 2017 och mål för god ekonomisk 
hushållning ur både finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. 
 
Resultatet för perioden visar på ett underskott om -0,633 mnkr och en årsprognos 
på + 0,928 mnkr. 
 
Ekonomi 
Resultatet för perioden visar på ett underskott om -0,633 mnkr, (det 
beräknade/budgeterade -0,694 mnkr) vilket är 0,061 mnkr i bättre resultat än 
beräknad (budgetavvikelse). Avvikelsen innefattar dock en jämförelsestörande post 
om 0,100 mnkr i försäljningsintäkt av fordon. 
  
Under perioden har förbundet haft högre intäkter än beräknat, framförallt för avtal 
med New Wave för sprinklerservice, försäkringsersättning och ersättning från 
Försäkringskassan för nystartsjobb. Dessutom har försäljningar av 
anläggningstillgångar genomförts som genererat i en jämförelsestörande intäktspost. 
Förbundet har även haft högre drift -och bankkostnader för perioden än beräknat. 
 
Förbundet har investerat i arbetsmiljöåtgärder såsom slangtvätt och bättre 
kommunikationsutrustning vid rök- och kemdykning. Även investering av tre fordon 
och två båtmotorer. Under året har förbundet genomfört en upphandling av 
ledningsstöd för att knyta ihop hela förbundets operativa verksamhet. 
Utfall per augusti 1,064 mnkr. Årsprognos 1,566 mnkr.  
 
Måluppfyllelse 
Förbundet har för 2017 22 mål varav de första 9 målen är de samma som i 
handlingsprogrammets säkerhetsmål och 1 mål är ett finansiellt mål. Förbundet 
anses ha god ekonomisk hushållning när de 22 målsättningarna visar på god 
måluppfyllelse.  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Prognosen för förbundet visar på ett överskott för 2017. Hänsyn har tagits till detta i 
kommunstyrelsens delårsbokslut samt månadsprognoser.  

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 

 
Beslutet expedieras till: 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Kommunchef 
Ekonomiavdelning 

Maria Strömberg Håkan Sundberg 
TF. Ekonomichef/ Controller Kommunchef 
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  2017-10-10 Dnr: 2017-5 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, 
medlemsavgift 2018 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige fastställer den justerade medlemsavgiften för Mitt Bohuslän för 
2018 till 10,544 mnkr och för år 2019 till 11,023 mnkr.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera beslutet i mål och resursplanen 2018-2019 
plan 2020-2021 antagen 2017-06-29 § 61 punkt 10 till den justerade 
medlemsavgiften.  
 

Sammanfattning 
Medlemsavgift 2018 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har inkommit med förslag till budget 
2018 och plan 2019–2020. Förbundsdirektionen har godkänt förslaget 2017-03-10 
§13.  
 
Kommunfullmäktige fastställde 2017-06-29 §61 punkt 10 i kommunens Mål- och 
resursplan för 2018-2019 att medlemsavgiften utifrån förbundsdirektionens beslut 
att Munkedal medlemsavgift är:  
År 2018 2019 
Drift, mnkr 9,635 9,938 
Direkta pensioner, mnkr 0,680 0,855 
Pensionsavsättning, mnkr 0,196 0,210 
Summa budget 10,510 11,003

 
En ökning med 0,636 mnkr för budget 2018 och en ökning av budget 2019 med 
0,479 mnkr. Hänsyn är tagen till ökningen i Mål och resursplanen. 
Medlemsavgiften för Mitt Bohuslän ingår i kommunledningskontorets ram inom 
Kommunstyrelsen.  
 
I enighet med diskussioner inför och vid medlemsrådet 2017-03-31 har underlaget 
reviderats till att den löpande driften räknats upp med 2,9% istället för 2,7 % som 
var förbundets ursprungliga uppräkningsfaktor samt att de 100.000 kr som tidigare 
enbart belastat Lysekil från och med 2018 skulle ingå i totala medlemsavgiften och 
fördelas enligt nycklarna. Justeringen har gjorts på initiativ av 
medlemskommunerna. Detta beslutades av förbundsdirektionen 2017-04-24 §16. 
Detta innebär en justering av medlemsavgiften för Munkedals budget 2018 och 
2019.  

Justering av medlemsavgift 2018 
Enligt beslut 2017-04-24 §16 Förbundsdirektionen 
År 2018 2019 
Drift, mnkr 9,668  9,958 
Direkta pensioner, mnkr 0,680 0,855 
Pensionsavsättning, mnkr 0,196 0,210 
Summa budget 10,544 11,023
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Detta innebär en ytterligare ökning för budget 2018 med 0,034 mnkr i budget 2018 
samt 0,021 mnkr i budget 2019. Finansiering sker inom kommunledningskontorets 
ram. 
 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ökade kostnader jämfört med tidigare beslut. Finansiering sker inom 
kommunstyrelsens fastställda ram. 
 
 
 
  
   
 
   

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Kommunchef 
Ekonomienheten 

Maria Strömberg Håkan Sundberg 
TF. Ekonomichef/Controller Kommunchef 
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  2017-10-09 Dnr: 2017-459 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän finansiella 
mål och ekonomi 2018 plan 2019-2020  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns finansiella 
mål och ekonomi för budget för 2018 plan 2019-2020 

Sammanfattning 
 
Finansiella mål och ekonomi 2018 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har inkommit med finansiella mål och 
ekonomi 2018 med plan 2019–2020. Budgeten är beslutad av förbundsdirektionen 
den 2017-09-22 §24.  I enighet med överenskommelsen mellan förbundet och 
medlemskommunerna har medlemsavgift räknats upp och pensionsåtagande 
beräknats i enighet med KPA: beräkning. Detta ger för 2018 en total medlemsavgift 
på 74 621 tkr varav 4 815 tkr avser direkta pensionskostnader och 1 676 tkr avser 
pensionsavsättning. Utöver medlemsavgiften har förbundet övriga intäkter och 
kostnader. 
 
Totalt för 2018  
Intäkter   82 102 tkr 
Kostnader  -82 157 tkr 
Finansiella kostnader         -50 tkr 
Resultat            1 tkr

 
Utifrån överenskomna fördelningsnycklar innebär detta att Munkedals del av 
medlemsavgiften (14,13%) uppgår totalt till 10 544 tkr, inklusive pension och 
avsättning.  
 
Finansiella mål 
Finansiella mål är framtagna. 
 
Verksamhetsmål 
För verksamheten är framtaget en verksamhetsplanering utifrån 
handlingsprogrammets mål.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ökade kostnader jämfört med tidigare år. Finansiering inom kommunstyrelsens ram. 
  
 
   

 
Beslutet expedieras till: 

Maria Strömberg Håkan Sundberg 
TF. Ekonomichef/Controller Kommunchef 
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Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Kommunchef 
Ekonomienheten 
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  2017-09-26 Dnr: KS 2017-240
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Revidering av styrdokument för Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till förbundsordning för 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till reglemente för 
förbundsdirektionen i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till revisionsreglemente för 
Mitt Bohusläns räddningstjänstförbund 
   
Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna ändringar ska gälla från 1 januari 2018 
då ny kommunallag träder i kraft.        

Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har utökats med fler medlemmar respektive 
ägare de senaste åren. Utökningarna har medfört fler lekmannarevisorer. 
Samverkande kommunalråd har tagit initiativ till en översyn av antalet revisorer i 
syfte att effektivisera verksamheten och att hålla nere kostnaderna. Antalet revisorer 
styrs av förbundsordning  
 
Riksdagen har beslutat om ny kommunallag (SFS 2017:725) att gälla från 1 januari 
2018. Mot bakgrund av denna nya lag behöver ytterligare korrigeringar ske i 
räddningstjänstförbundets förbundsordning, reglemente för förbundsdirektionen i 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt i revisionsreglemente för Mitt 
Bohusläns räddningstjänstförbund, för anpassning till nya lagstiftningen.  
Kommunallagen reglerar vad som gäller för kommunalförbund, både vad som ska 
finnas i förbundsord och vilka regler som gäller för förbundets revisorer. Följande 
revideringar behöver göras; 
 
§ 7  revidering av hänvisningar till kommunallagen där kapitelindelningen 
har ändrats i nya kommunallagen jämfört med nuvarande. 
 
§ 11  ändrade regler för anslagstavlor medför att lydelsen kommer att vara 
”Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och 
övriga tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets anslagstavla. 
Kommunalförbundets anslagstavla ska finnas på kommunalförbundets webbplats. För 
kännedom ska länk till förbundets webbplats finnas på varje medlemskommuns egna 
webbplats”.  
Av säkerhetsskäl får inte informationen återges självständigt på flera webbplatser. 
För att informationen ska nå ut till medborgarna kan man skapa länkar från varje 
förbundsmedlems anslagstavla. 
 
§ 14 ändrade regler om sammanträdet där budgeten för nästkommande år 
ska fastställas leder till att paragrafens sista stycke får följande lydelse: 
”Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Sammanträdet ska 
tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla minst en vecka innan 
sammanträdet”. 
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Samverkande kommunalråd har tagit initiativ till en översyn av antalet revisorer i 
syfte att effektivisera verksamheten och att hålla nere kostnaderna. Detta leder till 
revidering av förbundsordningen enligt följande: 
 
§ 8 får ny lydelse i 1 stycket, ”Kommunalförbundet ska ha två revisorer. 
Uddevalla kommun väljer revisorer, efter nominering av medlemskommunerna”. 
 
§ 18 får ny lydelse eftersom krav på ersättare för revisorer försvann genom 
tidigare ändring av nuvarande kommunallag. ”Arvoden till ledamöter och ersättare i 
direktionen respektive revisorer ska utgå enligt den största kommunens 
arvodesbestämmelser”. 
 
Vid genomgång av förbundsordning har även noterats att laghänvisning till Plan- och 
bygglag behöver ändras till nu gällande lag. 
 
§ 4  2 stycket första punkten första meningen får följande lydelse: 
”Kommunernas plan- och byggverksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900)”.  
 
Ovanstående innebär att ändringar i reglemente för förbundsdirektionen i 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän behöver göras enligt följande: 
 
Hänvisning i dokumentets inledande punkt till kommunallagen (2017:725). 
 
§ 5  sista stycket ska ha lydelsen ”Direktionen ansvarar för att 
årsredovisningen finns tillgänglig för allmänheten på kommunkanslierna i 
medlemskommunerna”. 
 
§ 14 första stycket ska ha lydelsen ”Direktionen får besluta att sammanträde 
med direktionen ska vara offentligt. Budgetsammanträdet ska enligt 9 kap 10 § i 
kommunallagen vara offentligt. Kungörelse ska ske på kommunalförbundets officiella 
anslagstavla, minst en vecka före sammanträdesdagen”. 
 
Ovanstående innebär att ändringar i revisionsreglemente för Mitt Bohusläns 
Räddningstjänstförbund behöver göras enligt följande: 
 
§ 2 andra stycket första meningen ska ha lydelsen ”Den kommunala 
revisionen regleras i kommunallagen (2017:725), främst kapitel 12”. 
 
§ 3 första stycket ska ha lydelsen ”Räddningstjänstförbundet ska ha två 
revisorer. Uddevalla kommun väljer revisorer efter nominering av 
medlemskommunerna”. 
 
 fjärde stycket ska ha lydelsen ”Om en revisor avgår eller uppdraget på 
något annat sätt upphör under mandatperioden tillser Uddevalla kommun att det 
sker fyllnadsval”. 
 
§ 13 första stycket ska ha lydelsen ”Revisorerna väljer själva inom sig en 
ordförande”. 
 
§ 14 sista meningen ska ha lydelsen ”Skrivelsen ska undertecknas av båda 
revisorerna. 
 
   
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän föreslår också efter avstämning i 
medlemsråd 2017-03-31 att förbundsordningen ändras beträffande del av § 13 
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Kostnadsfördelning. Paragrafen innehåller bland annat den fördelningsnyckel som 
styr fördelningen av den årliga nettokostnaden samt pensioner mellan 
medlemskommunerna. Andra stycket i paragrafen har följande lydelse: 
”När ny brandstation i Uddevalla tas i drift ska ny fördelningsnyckel fastställas.” 
Syftet med skrivningen är att den tillkommande nettokostnaden för ny brandstation i 
Uddevalla ska fördelas på annat sätt än gällande fördelningsnyckel. Den nya 
brandstationen är helt eller till största delen Uddevallas angelägenhet och bör 
därmed belasta Uddevalla i annan utsträckning än vad gällande fördelningsnyckel 
innebär. Fördelningen av den tillkommande nettokostnaden och dess påverkan på 
fördelningsnyckeln får bli föremål för överenskommelse mellan 
medlemskommunerna när det blir aktuellt. 
Beträffande brandstationen i Ljungskile var de tillkommande kostnaderna för en ny 
station med i beräkningen av fördelningsnyckeln när Uddevalla inträdde i förbundet. 
I sista stund exkluderades den dock då det tillstötte vissa problem med ärendet om 
ny station. Den ekonomiska beräkningen som låg till grund för beräkningen av 
fördelningsnyckeln justerades medan däremot den nya förbundsordningen inte blev 
ändrad. Det skulle den egentligen blivit då förutsättningarna för stationen i 
Ljungskile i princip är desamma som för stationen i Uddevalla. 
 
Frågan om statusen för brandstationen i Lysekil var inte föremål för diskussion i 
samband med Uddevallas inträde i förbundet. Förbundet har dock under våren 2017 
aktualiserat åtgärder även vid Lysekils brandstation, förutom Uddevalla och 
Ljungskile. För att öppna upp för möjligheten att justera fördelningsnyckeln även 
beträffande denna station föreslås att § 13 kompletteras även i denna del. 
Förbundet föreslår att § 13, andra stycket, ändras till följande lydelse: 
”När nya brandstationer i Uddevalla resp. Ljungskile tas i drift ska ny 
fördelningsnyckel fastställas vid var tidpunkt. Om, och i så fall när, ny brandstation 
byggs och tas i drift i Lysekil ska ny fördelningsnyckel fastställas. Övriga framtida 
investeringar i samtliga brandstationer inom förbundet finansieras via förbundets 
budget genom vid var tid gällande fördelningsnyckel.” 
 
Förslaget till ny skrivning är ett förtydligande att när det gäller nya brandstationer 
ska respektive kommun ta ansvar för den kostnad som uppstår och därmed ta en 
större andel av fördelning av medlemsavgiften. Förslaget har förankrats i 
medlemsrådet och förvaltningen menar att det är bra att ett förtydligande sker.  
 
    
      
 
 
Håkan Sundberg 
Kommunchef 
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UaFS     

  Blad 1 

Förbundsordning för 
Räddningstjänstförbundet MITT BOHUSLÄN 
Förslag 

Godkända av kommunfullmäktige  oktober 2017 

Innehåll 
 
1   Bakgrund 
2   Medlemmar 
3   Namn och säte 
4   Uppdrag och ändamål 
5   Organisation  
6   Varaktighet 
7   Förbundsdirektionen 
8   Revisorer 
9   Initiativrätt 
10 Närvarorätt 
11 Anslag av kungörelser och andra tillkännagivanden 
12 Andel i tillgångar och skulder 
13 Kostnadsfördelning 
14 Budgetprocess 
15 Planeringsprocess 
16 Utträde 
17 Likvidation och upplösning 
18 Arvoden 
19 Tvister 
20 Ändringar i förbundsordningen 
21 Övre gräns för kostnader vid räddningsinsats 
22 Upptagande av ytterligare medlem i förbundet 
23 Arkivbildning 
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UaFS     

  Blad 2 

1 Bakgrund 
Kommunerna Lysekil, Munkedal och Uddevalla har beslutat att ingå ett 

kommunalförbund för frågor som rör räddningstjänst, stöd till kommunerna vid 

samhällsstörningar med mera (enligt § 4 nedan). 

Syftet är att tillgodose krav och intentioner i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

samt att skapa att goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i 

det komplexa samhället. 

 

2 Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Lysekils, Munkedals och Uddevalla kommuner. 

 

3 Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. 

Kommunalförbundet har sitt säte i Uddevalla.  

 

4 Uppdrag och ändamål 

Bastjänster 

Räddningstjänstförbundet ansvarar för  

 att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar 

kommunerna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt 

förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor med undantag  

a) att samordna olycksförebyggande verksamhet i kommunen (Lagen skydd 

mor olyckor, 1 kap §6) 

b)  att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (Lagen 

skydd mot olyckor, 3 kap §1) 

c) när kommunen är att betrakta som enskild (kap 2) 

 

 att svara för uppgifter enligt lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor med tillhörande förordning (SFS 2010:1075) som åvilar var 

och en av kommunerna i förbundet med undantag av 

 a) skyldigheter som åvilar kommunen i egenskap av verksamhetsutövare. 
 

 att lämna förslag till beslut till medlemskommunerna gällande taxor 

 

 att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar 

kommunerna avseende information till allmänheten (högre kravnivån) samt 

kommunens plan för räddningsinsatser enligt lagen (1999:381) om åtgärder 

för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 

(Sevesolagstiftningen) 
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Räddningstjänstförbundet biträder kommunerna i följande verksamhetsområden: 

 

 Kommunernas plan och byggverksamhet enligt plan- och bygglagen 

(2010:900). Kommunalförbundet biträder kommunerna i kommunernas 

planprocess genom att tidigt medverka i planfrågor samt utgör remissinstans i 

planfrågor. 

Kommunalförbundet biträder även kommunerna i kommunernas byggprocess 

främst i form av byggsamråd och granskning av brandskyddsdokumentation.  

 Medlemskommunernas POSOM-verksamhet. 

 Medlemskommunernas olycksförebyggande arbete. 

 

Särskilda uppgifter 

I kommunalförbundets uppdrag ingår utöver bastjänsterna ovan, rätten att utföra 

andra uppgifter som ansluter till ovanstående lagstiftning eller på annat sätt ansluter 

till säkerhet och trygghet i kommunerna. Dessa är främst följande: 

 

 Kommunernas krisberedskap enligt bestämmelserna i lagen (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap. Uppgifterna för kommunalförbundet avser i 

huvudsak stöd till kommunledningen inom områdena utbildning, övning, 

sårbarhetsanalyser och planering samt ledningsstöd vid behov. Uppgifterna 

skall närmare anges i särskild överenskommelse med medlemskommunerna. 

 Vara medlemskommunernas tjänsteman i beredskap (TIB) 

 Akut restvärdesräddning 

 Larmförmedling 

 Sanering efter olycka   

 Stöd till sjukvårdshuvudmannens ambulansverksamhet, tex IVPA, bärhjälp 

till ambulansen eller liknande 

 Lyfthjälp till offentlig och privat hemvård och hemsjukvård 

 Teknisk service till medlemskommunerna eller andra offentliga och privata 

aktörer 

 Utbildning och övning 

 

Dessa uppgifter skall i förekommande fall regleras genom avtal med de aktörer som 

efterfrågar tjänsterna. Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer i 

samhället ifråga om utvecklingsprojekt och frågor som är relaterade till lagstiftning 

och uppgifter i § 4. 

 

Om en förbundsmedlem önskar att räddningstjänsten i något avseende ska utformas 

eller dimensioneras på ett sätt som avviker från den för förbundet gemensamma risk- 

eller ambitionsnivån, får förbundet tillgodose dessa önskemål. Särskild avgift som 

motsvarar de faktiska merkostnaderna uttas av medlemmen. 

 

288



UaFS     

  Blad 4 

5 Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. 

För förbundsdirektionen gäller ”Reglemente för förbundsdirektionen i 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän” enligt bilaga till förbundsordningen. 

 

6 Varaktighet 
Förbundet är bildat på obestämd tid. 

 

 7 Förbundsdirektionen 
Förbundsdirektionen utgör gemensam beslutande nämnd för förbundsmedlemmarna 

enligt bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

 

Direktionen skall bestå av 6 ledamöter och 6 ersättare fördelat enligt följande: 

Lysekils kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Munkedals kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare. 

Uddevalla kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare. 

 

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m. 

den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela landet. 

I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen 

skall 9 kap 3 § och 9 kap 7 § 1 st kommunallagen tillämpas. 

 

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande, 1:e vice 

ordförande och 2:e vice ordförande. Ordförandeposten innehavs av Uddevalla 

kommun. Posten som 1:e vice ordförande ska växla mellan övriga 

medlemskommuner. 

Direktionen har rätt att utse utskott. 

 

Vid förfall för ledamot skall ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna 

inträder i den turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna har 

utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som 

beskrivs i lagen om proportionellt valsätt. 

 

8 Revisorer 
 

Kommunalförbundet ska ha två revisorer. Uddevalla kommun väljer revisorer, efter 

nominering av medlemskommunerna. 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen. 

 

Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 

Revisorernas berättelse skall tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 

medlemskommunernas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för 

direktionen i dess helhet.  
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9 Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen samt förbundsmedlem 

genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 

 

 10 Närvarorätt 
Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen skall vara offentligt.  

Offentlighet vid budgetsammanträdet regleras i § 14. 

 
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande och/eller ansvarigt kommunalråd 

hos förbundsmedlemmarna har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med 

förbundsdirektionen. 

Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 

direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

 

11 Anslag av kungörelser och andra 
tillkännagivanden 
 

Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och 

övriga tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets anslagstavla. 

Kommunalförbundets anslagstavla ska finnas på kommunalförbundets webbplats. 

För kännedom ska länk till förbundets webbplats finnas på varje medlemskommuns 

egna webbplats. 

 

12 Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar 

och skulder i förhållande till kostnadsfördelningen för respektive förbundsmedlems 

ansvar enligt § 4 bastjänster. Kostnadsfördelningen framgår av § 13 nedan. 

 

Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i 

enlighet med angiven fördelningsgrund. 

 

Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna 

tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas. 

 

13 Kostnadsfördelning 
Kostnaderna för Räddningstjänstförbundets verksamhet skall, i den mån de inte 
täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.  
Kostnaderna skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna enligt nedan.  
 

Bastjänster 

Lysekil  21,72% 

Munkedal  14,13% 
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Uddevalla  64,15% 

När ny brandstation i Uddevalla tas i drift ska ny fördelningsnyckel fastställas. 

 

Särskilda tjänster 

Om kommunalförbundet på begäran utför särskilda överlämnade uppgifter enligt § 4 

till någon eller några av förbundsmedlemmarna skall sådana särskilda uppgifter 

ersättas fullt ut. 

 

 

Lån och borgen mm 
Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 

förbundsmedlemmarna godkänt.  

Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan 

förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om 

ansvar fördelningsregeln. 

Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan 

förbundsmedlemmarnas godkännande. 

 

14 Budgetprocess 
Direktionen skall årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de 

ekonomiska ramar och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad 

förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar. Direktionen ska ta initiativ 

till att starta budgetprocessen med sina medlemskommuner. Ambitionen är att sådana 

ramar från förbundsmedlemmarna skall kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt 

gången. 

 

Målet är att budgeten för nästkommande år skall fastställas av direktionen före 

september månads utgång. 

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 

och en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden. 

Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Sammanträdet ska 

tillkännages på kommunalförbundets anslagstavla minst en vecka innan 

sammanträdet. 

 

15 Planeringsprocess 
Direktionen har att fastställa handlingsprogram för den förebyggande verksamheten 

och handlingsprogram för räddningstjänsten. 

Handlingsprogrammen skall upprättas i samverkan med förbundsmedlemmarna. 

Förändringar och tillägg till planerna skall också beredas i samverkan med 

förbundsmedlemmarna. 
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16 Utträde 
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat 

från slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska 

mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en 

överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar.  

 

Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade 

tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte annat 

avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 

 

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs 

med anledning av utträdet. 

 

17 Likvidation och upplösning 
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 

uppsägningstiden enligt 16 § är till ända, skall förbundet träda i likvidation. 

Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar skall fördelningsgrunden enligt 13 § 

tillämpas. 

 

När förbundet har trätt i likvidation, skall förbundets egendom i den mån det behövs 

för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller 

på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en 

ändamålsenlig avveckling. 

 

När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall direktionen 

avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över 

likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall också innehålla en redovisning för 

skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen skall fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 

 

Till slutredovisningen skall fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av 

förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till 

förbundets arkiv. 

 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges var och en av 

förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts 

skriftligen samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

 

18 Arvoden 
 

Arvoden till ledamöter och ersättare i direktionen respektive revisorer ska utgå enligt 

den största kommunens arvodesbestämmelser. 
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19 Tvister 
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar skall, om parterna inte kan nå en 

frivillig uppgörelse, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. 

 

20 Ändringar i förbundsordningen 
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen skall antas av direktionen och 

fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 

 

21 Övre gräns för kostnader vid räddningsinsats 
För olyckshändelser inom respektive kommun, som medför betydande kostnad för 

räddningsinsats, får räddningstjänstförbundet ersättning av respektive kommun, för 

den del av räddningskostnaderna som överstiger två basbelopp för varje tillfälle. 

Ersättningsbeloppet framräknas enligt beräkningssätt som framgår av gällande 

allmänna råd från MSB, förutvarande SRV allmänna råd, i SRVFS 2004:11. 

 

22 Upptagande av ytterligare medlem i förbundet 
Ansökan från en ytterligare kommun om att bli medlem i förbundet skall hanteras 

enligt följande. 

 Ansökan tillställs förbundets Direktion 

 Direktionen bereder frågan och föreslår ny medlem till 

medlemskommunernas kommunfullmäktige 

 Medlemskommunernas kommunfullmäktige fattar beslut om ny medlem samt 

 Beslutar om erforderliga ändringar i förbundsordningen. 

 

23 Arkivbildning 
Direktionen är arkivmyndighet enligt Arkivlagen (1990:782). Direktionen får genom 

avtal med resp. medlemskommun överlåta sitt ansvar såvitt gäller den beredande och 

verkställande funktionen samt att vara arkivdepå. 

 

 

 

Antagen: 

Kommunfullmäktige i Lysekil 2009-11-26, § 143 

Kommunfullmäktige i Munkedal 2009-11-25, § 65 

Kommunfullmäktige i Uddevalla 2014-06-11, § 116 

 

 

Reviderad: 

Kommunfullmäktige i Lysekil 2010-09-23, § 118 – 4:2 

Kommunfullmäktige i Munkedal 2010-09-29, § 47 – 4:2 

Kommunfullmäktige i Lysekil 2014-06-26, § 79 

Kommunfullmäktige i Munkedal 2014-06-18, § 44 
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REGLEMENTE FÖR FÖRBUNDSDIREKTIONEN I 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDETMITT BOHUSLÄN 
Förslag 
Godkända av kommunfullmäktige den 11 juni 2014, § 116 oktober 2017 
 
Bilaga till förbundsordningen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Förkortas 
RMB. 
 
Utöver vad som anges om kommunalförbund i kommunallagen (1991:9002017:725) 
eller annan författning eller vad som regleras i förbundsordningen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 
 
Allmänna bestämmelser 
 
Politisk organisation 
 
§ 1 
Direktionen är förbundets styrelse och beslutande församling. Direktionen fullgör de 
uppgifter som ankommer på både kommunfullmäktige och sådana nämnder som 
föreskrivs i de lagar och förordningar som reglerar förbundets verksamhet.   
 
Direktionen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets ut-
veckling och ekonomiska ställning samt hos förbundsmedlemmarna och statliga 
myndigheter göra de framställningar som direktionen anser påkallade. 
 
§ 2 
Det åligger direktionen att: 
 
 Fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och 

ekonomi, samt redovisa detta för förbundsmedlemmarna (kommunstyrelserna). 
 Övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs. 
 Informera förbundsmedlemmarna (kommunstyrelserna) om den allmänna 

planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk 
eller organisatorisk betydelse. 

 Se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och att verksamheten 
bedrivs effektivt. 

 Verka för sådana förenklingar i verksamheten som kan underlätta enskildas 
kontakter med förbundet. 

 Informera allmänheten och förbundets anställda om den egna verksamheten. 
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Medelsförvaltning 
 
§ 3 
Direktionen skall sköta förbundets medelsförvaltning så att krav på god avkastning 
och säkerhet tillgodoses. 
 
Direktionen kan meddela föreskrifter om medelsförvaltningen. 
 
Direktionen skall utfärda attest- och utanordningsregler samt utse attestanter. 
 
Direktionen skall besluta om anstånd med betalning eller avskrivningar av för-
bundets fordringar. 
 
Räkenskapsföring och redovisning 
 
§ 4 
Direktionen skall fortlöpande föra räkenskaper över de medel som den förvaltar. 
 
Direktionen skall avsluta räkenskaperna med ett årsbokslut och sammanfatta detta i 
en årsredovisning. 
 
Årsredovisningen skall upprättas med iakttagande av god redovisningssed. 
 
§ 5 
I årsredovisningen skall upplysning lämnas om utfallet av verksamheten, verksam-
hetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. 
 
Sedan årsredovisningen godkänts av direktionen skall den snarast överlämnas till 
förbundets revisorer och senast den 15 april till varje förbundsmedlem (kommun-
styrelserna). 
 
Direktionen ansvarar för att årsredovisningen finns tillgänglig för allmänheten på 
kommunkanslierna i medlemskommunerna. Direktionen ansvarar för att det på varje 
förbundsmedlems officiella anslagstavla kungörs var årsredovisningen finns till-
gänglig.Direktionen ansvarar för att årsredovisningen finns tillgänglig för 
allmänheten på kommunkanslierna i medlemskommunerna. 
 
Egendomsförvaltning 
 
§ 6 
Direktionen skall vårda och förvalta förbundets egendom väl. 
 
Direktionen skall se till att förbundets behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 
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Personalpolitik 
 
§ 7 
Direktionen skall anställa den personal som erfordras för verksamhetens bedrivande 
varvid de kommunala kollektivavtalen skall gälla. Direktionen är förbundets 
personal- och arbetsgivarorgan samt löne- och pensionsmyndighet.  
 
Direktionen skall följa de förhållanden som kan inverka på förbundets personal- och 
lönepolitik, och hos förbundsmedlemmarna samt myndigheter och organisationer 
göra de framställningar som är påkallade. 
 
På tjänstemannanivå leds förbundet av en verkställande tjänsteman, vilken bland 
annat har till uppgift att: 
 
 Närmast under direktionen och i enlighet med förbundets ändamål ansvara för 

förbundets förvaltning och ekonomi samt ta erforderliga initiativ i dessa av-
seenden. 

 Befrämja erforderlig samverkan mellan direktionen och förekommande bered-
ningar, lokala styrelser och självförvaltningsorgan. 

 Externt företräda förbundet om direktionen inte för särskilt fall beslutar annor-
lunda. 

 
Övrigt 
 
§ 8 
Direktionen skall  
 
 Avge yttranden som ankommer på förbundet. 
 Besluta om delegationsbestämmelser. Beslut i delegationsärenden skall 

anmälas vid nästkommande direktionssammanträde. 
 I övrigt handha förvaltningens av sådana förbundets angelägenheter som inte 

har uppdragits åt annan. 
 Vara personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som 

styrelsen ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och 
medlen för. 

 
Förbundets arbetsformer 
 
Tjänstgöring för ledamot och ersättare 
 
§ 9 
I enlighet med förbundsordningen gäller att vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare 
från samma kommun som ledamoten. 
 
Om inte ersättarna valts proportionellt skall de tjänstgöra enligt den av respektive 
kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot eller ersättare bör inte inträda i tjänstgöring under pågående handläggning 
av ett ärende. 
 
En ersättare som är närvarande vid ett sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att 
delta i överläggningarna men inte i besluten. 
 
Inkallande av ersättare 
 
§ 10 
Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av det, skall leda-
moten snarast möjligt meddela detta till förbundets kansli. Ledamoten ansvarar själv 
för att den ersättare, som står i tur att tjänstgöra, inkallas till sammanträdet. Mot-
svarande gäller för en ersättare som har kallats att tjänstgöra. 
 
Ersättare för ordföranden 
 
§ 11 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller 
i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten ordförandens upp-
gifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för en längre tid får direktionen utse en annan ledamot från Ordförande 
kommunen att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 
samtliga uppgifter. 
 
Tidpunkt för sammanträden 
 
§ 12 
Direktionen bestämmer tid och plats för sina och eventuella utskotts eller beredning-
ars sammanträden. Sammanträde skall också hållas när ordföranden eller minst två 
av direktionens ledamöter begär det. 
 
En begäran om ett extra sammanträde skall göras skriftligen, ställas till ordföranden 
och ges in till direktionens kansli. En sådan begäran skall innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som ledamöterna önskar att direktionen skall behandla. 
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Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 
vice ordföranden. 
 
Om det föreligger särskilda skäl för det får ordföranden, efter samråd med vice ord-
föranden, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för ett sammanträde. 
Om så sker, skall ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 
beslutet. 
 
Kallelse till sammanträde 
 
§ 13 
Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller under ordförandens över-
seende. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla direktionen till 
sammanträde skall den till åldern äldsta ledamoten göra det. 
 
Kallelse skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för samman-
trädet. Kallelse bör återföljas av föredragningslista, om inte särskilda skäl föranleder 
annat. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett 
ärenden på föredragningslistan skall bifogas till kallelsen.  
 
Kallelsen skall senast sju dagar före sammanträdet på lämpligt sätt sändas till varje 
ledamot och ersättare samt andra förtroendevalda som direktionen medgivit rätt att 
närvara vid dess sammanträde. 
Om direktionen inte beslutar annat, behandlar direktionen ärendena i den turordning 
som de har tagits upp i föredragningslistan. Om direktionen inte beslutar annat, be-
stämmer ordföranden när ett ärende som inte är upptaget på föredragningslistan skall 
behandlas under ett sammanträde. 
 
Närvarorätt 
 
§ 14 
Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen skall vara offentligt. 
Budgetsammanträdet skall enligt 8 kap 22 § i kommunallagen vara offentligt. 
Kungörelse skall anslås på medlemskommunernas officiella anslagstavla.  
Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentligt. 
Budgetsammanträdet ska enligt 9 kap 10 § i kommunallagen vara offentligt. 
Kungörelse ska ske på kommunalförbundets officiella anslagstavla, minst en vecka 
före sammanträdesdagen. 
 
Respektive medlemskommuns kommunstyrelseordförande, vice ordförande och/eller 
ansvarigt kommunalråd samt respektive kommuns ledande tjänsteman har närvaro- 
och yttranderätt vid sammanträde med förbundsdirektionen. 
  
Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 
Protokoll 
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§ 15 
Vid ett sammanträde med direktionen skall ordföranden på sitt ansvar låta föra 
protokoll. Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot som utses av direktionen 
eller berört organ. 
 
Direktionen och övriga organ kan besluta att en paragraf skall justeras omedelbart. 
Den aktuella paragrafen skall redovisas skriftligt innan den justeras. 
 
Om direktionen beslutar att vid ett sammanträde justera protokollet från ett före-
gående sammanträde, bestämmer direktionen för varje sådant tillfälle hur justeringen 
skall gå till. 
 
Protokollet från varje sammanträde skall tillställas kommunstyrelsen i respektive 
medlemskommun och förbundets revisorer. 
 
Utdrag ur protokoll skall tillställas de kommunala nämnder, andra myndigheter och 
enskilda som berörs av besluten i protokollet. 
 
Reservation 
 
§ 16 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen skall 
detta göras skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts 
för justering av protokollet. Om direktionen beslutar att omedelbart justera den para-
graf i protokollet som omfattar det beslut som reservationen gäller, skall motivering-
en lämnas innan sammanträdet avslutas. 
 
En ledamot har rätt att anteckna sin mening till protokollet (särskilt uttalande). 
Anmälan om anteckning skall göras, innan sammanträdet avslutas. 
 
Delgivning 
 
§ 17 
Delgivning med förbundet sker med ordföranden eller anställd som direktionen be-
stämmer. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
§ 18 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen skall under-
tecknas av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden 
eller av en särskilt utsedd ledamot och kontrasigneras av anställd som direktionen 
bestämmer. I övrigt bestämmer direktionen vem som skall underteckna handlingar. 
 
Samråd 
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§ 19 
Direktionen skall samråda med medlemmarna i frågor om avtal av större dignitet, 
beslut av principiell/strategisk betydelse, större investeringar, större ändringar av 
verksamheten eller annat av större vikt. I detta syfte får direktionen från 
medlemmarnas styrelser och nämnder samt tjänstemän inhämta de yttranden och 
upplysningar, som behövs för att direktionen skall kunna fullgöra sina uppgifter. 
Medlemmarna har även rätt att inhämta yttranden och upplysningar från direktionen. 
 
Tjänstemans deltagande i sammanträde 
 
§ 20 
Vid direktionens sammanträden får, om inte direktionen fattar särskilt beslut om 
annat, den verkställande tjänstemannen för förbundet vara närvarande med rätt att 
delta i överläggningarna. 
 
Övriga tjänstemän inom förbundet är skyldiga att närvara och föredra ärenden vid 
sammanträden med direktionen i den omfattning direktionen beslutar. 
 
Direktionen har rätt att kalla tjänstemän hos medlemskommunerna till sammanträde 
för att föredra ärenden eller lämna upplysningar i ärenden som direktionen har att 
behandla. 
 
Handlingar 
 
§ 21  
Inkommande, utgående och upprättade handlingar som är av vikt, skall genast 
registreras.   
 
Processbehörighet 
 
§ 22 
Direktionen och verkställande tjänsteman för förbundet får själv eller genom ombud  
föra förbundets talan i alla mål och ärenden inom domstol och annan myndighet samt 
vid förrättningar av skilda slag, om inte någon annan skall göra det på grund av 
föreskrift i lag eller förordning. 
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Ikraftträdande 
 
§ 23 
Detta reglemente träder i kraft när den har godkänts av förbundsmedlemmarnas 
kommunfullmäktige och gäller från och med den 1 januari 2015.2018. 
 
 
Antagen av Lysekils kommunfullmäktige den 2009-11-26  
Antagen av Munkedals kommunfullmäktige den 2009-11-25 
 
Reviderad av Lysekils kommunfullmäktige, 2011-10-27, § 145 
Reviderad av Munkedals kommunfullmäktige, 2011-10-27, § 67 
 
Reviderad av Förbundsdirektionen, 2011-08-25, § 44 
 
 
Reviderad av Lysekils kommunfullmäktige, 2014- 
Reviderad av Munkedals kommunfullmäktige, 2014- 
Antagen av Uddevallas kommunfullmäktige den 2014- 
 
___________________ 
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Reglemente för revisorer i Mitt Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 
 
Revisionens roll 
§ 1 
Revisionen är förbundsmedlemmarnas fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska 
instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i förbundsdirektionen. 
Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all 
verksamhet som kommuner och landsting ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i 
den lokala självstyrelsen. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, 
men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan 
revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling. 
 
Den övergripande revisionsuppgiften i kommunalförbund är att granska om verksamheten 
följer förbundsdirektionens beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom 
givna ekonomiska ramar. En väsentlig del är att främja arbetet med styrning och kontroll av 
verksamheten. 
 
Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med 
oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 
 
Revisionens formella reglering 
§ 2 
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed och detta reglemente. 
 
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9. Den kommunala 
revisionen regleras i kommunallagen (2017:725), främst kapitel 12. Förbundsordningen i 
kommunalförbundet ger de grundläggande förutsättningarna i Mitt Bohusläns 
Räddningstjänstförbund. 
 
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och 
tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. 
 
Den goda seden uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom 
processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i kommunalförbundet. 
God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 
Revisionsarbetet i kommunalförbundet ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda 
sed som senast är uttolkad i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” 
(Sveriges Kommuner och Landsting). 
 
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också 
regelverket för beslutsfattande m.m. i kommunallagen och kommunalförbundets 
förbundsordning och delegationsordning. 
 
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – 
tryckfrihetsförordningen och sekretesslag, förvaltningslag, personuppgiftslag, lagen om 
offentlig upphandling m.fl. Likaså har de att följa förbundsövergripande riktlinjer. 
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Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning som de 
behöver vara orienterade om för sin insikt om hur de styr och påverkar de organ revisorerna 
granskar. 
Revisorernas antal och organisation 
§3 
Räddningstjänstförbundet skall ha sex revisorer. Medlemskommunerna utser två revisorer 
vardera Räddningstjänstförbundet ska ha två revisorer. Uddevalla kommun väljer revisorer 
efter nominering av medlemskommunerna. 
 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen. 
 
Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen 
av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i 
mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer. 
 
Om en revisor avgår eller uppdraget på något annat sätt upphör under mandatperioden tillser 
respektive medlemskommun att det sker fyllnadval. Om en revisor avgår eller uppdraget på 
något annat sätt upphör under mandatperioden tillser Uddevalla kommun att det sker 
fyllnadsval. 
 
§ 4 
Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget. 

 
Revisorernas uppgifter 
§ 5 
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 
 
Revisorernas ekonomi och förvaltning 
§ 6 
Revisorernas budget fastställs av medlemssamrådet. Revisorernas arvoden följer den största 
kommunens arvodesregler.  
 
§ 7 
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 
regler som gäller för en kommunal nämnd. 
 
§ 8 
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som 
förbundsdirektionen utsett för revisorernas budget. 
 
§ 9 
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning. 

Revisorernas sakkunniga biträde 

§ 10 

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den 
omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid 
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upphandling tillämpar revisorerna kommunalförbundets upphandlingsregler. Revisorerna 
beslutar om upphandling med förvaltningsbeslut. 
 
§ 11 
Revisorerna är anställningsmyndighet för de sakkunniga biträdena som anställs 
i kommunalförbundet för att komplettera upphandlade konsulttjänster. Revisorerna beslutar 
om lön och anställningsvillkor inom kommunalförbundets gemensamma villkor. 
§ 12 
Bestämmelser i kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de 
sakkunniga som biträder revisorerna. 
 
Revisionens arbetsformer 
§ 13 
Revisorerna väljer själva inom sig en ordförande och en vice ordföranden. Ordförande ska 
komma från Lysekil eller Munkedal. Revisorerna väljer själva inom sig en ordförande. 
 
Ordförande kallar revisorerna till sammanträden. Till sammanträdena får även kallas de 
sakkunniga och andra experter som behövs för föredragning eller för att lämna upplysningar. 
 
Ordföranden utser sekreterare vid revisorernas sammanträden. Sekreteraren för protokoll över 
beslut avseende revisionsuppdraget, revisorernas förvaltning och jäv. Protokollet justeras av 
ordförande och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska 
justeras omedelbart. Paragrafen redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 
 
I övrigt ska minnesanteckningar föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 
Ordförande ansvarar för att anteckningar upprättas. 
 
§ 14 
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla 
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av sammankallande och av 
ytterligare en person som revisorerna utser. Skrivelsen ska undertecknas av båda revisorerna. 
 
Revisionens rapportering 
§ 15 
Revisionsberättelsen ska lämnas till förbundsmedlemmarnas fullmäktige samt 
förbundsdirektionen senast två veckor efter årsredovisningens färdigställande. 
 
§ 16 
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till förbundsmedlemmarnas fullmäktige 
samt förbundsdirektionen senast två veckor efter delårsrapportens färdigställande. 
 
§17 
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till förbundsdirektionen. De 
sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs 
förbundsdirektionens presidium så snart en granskning är avslutad. Presidiet ansvarar för 
vidare spridning till förbundsdirektionens alla ledamöter. 
 
Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas 
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till 
förbundsdirektionen och som formellt hör till revisionsberättelsen. 
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Revisorerna och direktionen 
§ 18 
Revisorerna och förbundsdirektionens presidium har regelbundna överläggningar, minst en 
gång varje år. 
 
 
§ 19 
Revisorerna kan initiera ärenden i förbundsdirektionen i anledning av sin granskning och om 
sin förvaltning när de bedömer att så behövs. 
 
Förbundsdirektionens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart 
som möjligt efter att beredning har skett. 
 
Revisorerna rapporterar till förbundsdirektionen om de i sin granskning funnit att 
misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän 
förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om förbundsdirektionen inte vidtagit 
tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till 
förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Förbundsmedlems fullmäktiges ordförande svarar för att 
sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt efter att beredning har skett. 
 
Revisorernas arkiv 
§ 20 
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och av 
förbundsdirektionen fastställt arkivreglemente. 
 
Reglementens giltighet 
§ 21 
Reglementet och eventuella revideringar gäller från det att samtliga förbundsmedlemmars 
fullmäktige fastställt densamma. 
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  2017-10-12 Dnr: KS 2017-448

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
Handläggare: Maria Strömberg 
TF ekonomichef/Controller  
Ekonomienheten

Planeringsförutsättningar Budget 2019 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättade förslag till planeringsförutsättningar för 
budget 2019 

Sammanfattning 
Planeringsförutsättningarna är uppstarten på kommande budgetprocess. I 
förutsättningarna görs antagande om:  
 

 Finansiella resultatmål för budget 2019 
 Befolkning (invånarantalet för beräkning av skatteintäkterna) 
 Tidsplan för budgetprocessen  

 
Ekonomiska ramar och mål är antagna för budget 2018–2019. Beslut togs i 
kommunfullmäktige juni 2017. Detta utifrån den styrmodell Munkedals kommun har 
om två-årsramar. Detta till trots måste varje budgetår föregås av ett separat 
budgetbeslut. Då ramar och mål redan är beslutade för budget 2019 innebär det att 
dessa planeringsförutsättningar inklusive inriktningsmål är en avstämning. För tidigare 
gjorda antaganden finns nu möjlighet att göra justeringar/omprövningar. 
 
I förslaget till planeringsförutsättningar för budget 2019 föreslås att inriktningsmål 
och finansiella resultatmål ska vara oförändrade. 
 
Antagandet av befolkningsutvecklingen för budget 2019 är 10 260 invånare och är 
beslutat men föreslås i planeringsförutsättningarna justeras upp då det faktiska 
invånarantalet har avsevärt förändrats under 2016 och 2017. Utfallet per september 
2017 ligger invånarantalet på 10 392. Uppskattningen är att invånarantalet kan 
höjas något för budget 2019. Förslaget är att öka med 60 invånare till 10 320 
invånare för budget 2019. Det innebär en förstärkning av budgeten med 3,145 mnkr. 
 
I förslaget ingår också antagande av tidsplan för budgetprocessen under 2018, för 
budget 2019. Tidsplanen är gjord utifrån föreslagen sammanträdesplan för 2018. 
 
I underlaget finns en beskrivning av kommunens finansiella och verksamhetens 
inriktningsmål för planperioden samt de nedbrutna finansiella resultatmål som tagits 
fram för budgetåren 2018–2019. Här finns även uppföljning hur väl man uppfyllt de 
finansiella målen under 2017. Även vilka förutsättningar som finns inför budget 2019 
gällande utvecklingen av skatteintäkter/bidrag, kommunens befolkningsutveckling, 
och hur planeringen av investeringar och löneavsättningar har bedömts. En kort 
beskrivning redovisas hur kommande planeringsförutsättningar och budgetprocess 
påverkas inför valet 2018. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Planeringsförutsättningarna utgår från god ekonomisk hushållning.  

Inga ytterligare konsekvenser 
  
 
     

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Kommunledningsgruppen 

Maria Strömberg Håkan Sundberg 
TF. Ekonomichef Kommunchef 
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Sammanfattning	
Planeringsförutsättningarna är uppstarten på kommande budgetprocess. I förutsättningarna görs antagande 
om befolkning, finansiella resultatmål samt tidsplan.  
 
I underlaget finns information om utveckling av skatteintäkter/bidrag samt förutsättningar för kommande år 
avseende investeringar och löneavsättningar. 
 
Långsiktiga inriktningsmål både för verksamhet och finans har beslutats i mål- och resursplan 2017 samt 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Samtliga mål finns beskrivna i denna handling.  

Inledning		
Ekonomiska ramar och verksamhetsmål är antagna för budget 2018-2019. Beslut togs i Kommunfullmäktige 
i juni 2017. Detta till trots måste varje budgetår föregås av ett separat budgetbeslut. Då ramar och mål 
redan är beslutade för budget 2019 innebär det att dessa planeringsförutsättningar är en avstämning av 
antaganden samt också en möjlighet att göra justeringar/omprövningar av verksamheternas 
resurstilldelning beroende på hur förutsättningarna har förändrats vad gäller finansiering, lagstiftning, 
befolkning, mm. 
 
I dokumentet finns information om utveckling och uppföljning för att se om det finns behov av att 
justera/ompröva befolkning, finansiella mål inför budget 2019. 
 
I förslaget till planeringsförutsättningar för budget 2019 föreslås att inriktningsmål och finansiella 
resultatmål ska vara oförändrade. 
 
Antagandet av befolkningsutvecklingen för budget 2019 är 10 260 invånare och är beslutat men föreslås 
justeras upp då det faktiska invånarantalet är avsevärt förändrats under 2016 och 2017. Förslag för 
befolkningsutvecklingen i Munkedal för budget 2019 föreslås till 10 320 invånare. Det innebär en 
förstärkning av budgeten med 3,145 mnkr. 
 
I förslaget ingår också antagande av tidsplan för budgetprocessen under 2018, för budget 2019. Tidsplanen 
är gjord utifrån föreslagen sammanträdesplan för 2018. 
 
Bakgrund 

Kommunens mål- och resursplan (MRP) är planen för kommunens verksamhet och ekonomi för de 
kommande två kalenderåren samt plan för de därefter kommande två åren. Uppföljning av mål sker tre 
gånger per år och uppföljning av resurser sker månatligen. Planen beslutas av Kommunfullmäktige i juni 
varje år. 
 
Budget 2019 är det sista året för denna planeringsperiod och utgår från majoritetens programförklaring. För 
varje planeringsperiod antar kommunfullmäktige finansiella inriktningsmål och inriktningsmål för 
verksamheten.   
 
Kommunens långsiktiga mål (inriktningsmål) för både de finansiella och för verksamheten bryts ned till 
resultatmål och gäller över två-årsperioder.  Den första två-årsplanen var budget 2016–2017 med 
avstämning 2017. Nästa två-årsplan var budget 2018-2019 med avstämning 2019.  
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Fortsatt process – våren 2018 

Första steget efter att planeringsförutsättningar antagits är att beräkna skatteintäkterna för budgetåren.  
Beräkningen bygger på antagande av befolkningsutvecklingen (antal invånare per 1 nov) för Munkedal. 
Munkedal utgår från de prognoser SKL (Sveriges kommuner och Landsting) presenterar. Första 
skatteprognosen kommer i februari är underlaget för beräkningarna. Den skatteprognosunderlag som 
kommer i april är styrande och ska tas med i slutliga beräkningarna för budget 2019. 
 
Därefter görs avsättning till resultat samt de övriga antagna finansiella resultatmålen. Efter att ha avsatt 
medel för de politiska antagna målen görs nedanstående avsättningar för:  
 
 Demografiförändringar utifrån resursfördelningsmodell inom valda områden 
 Avsättningar till löneökningar 
 Prisuppräkning 
 Finansiella poster 
 Kapitalkostnader 

Vid implementering av ny resursfördelningsmodell kommer resurser from budget 2018-2019 delas in i två 
kategorier;  
1 Fördelning av resurser/kommunbidrag som fast anslag 
2 Fördelning av resurser/kommunbidrag som demografibaserat anslag (ca 51 %) 
För budget 2019 har en resursfördelning gjorts under 2017 men kommer uppdateras med den nya 
befolkningsprognosen från SCB i mars månad. 
 
En preliminär fördelning av ramar/anslag görs i början av mars.  
 
De preliminära ramarna ska konsekvensbeskrivas och lämnas till nämnden för beslut senast april månad. 
Parallellt med detta arbete ska nämnden arbeta med resultatmål. Detta ska ske med utgångspunkt från 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål. Målen bör tas fram i god dialog med verksamhetsföreträdare. Målen 
ska också ha en tydlig koppling till tilldelade resurser.  
 
I slutet av april lämnar nämnderna in budgetskrivelser med förslag till drift och investeringsbudget, med 
konsekvensbeskrivningar utifrån förutsättningarna samt förslag till resultatmål. I maj behandlar 
kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och lönenämnden sina budgetskrivelser.  
 
I juni fastställer kommunfullmäktige kommunens mål- och resursplan (MRP) budget 2019. Här ingår även 
de resultatmål som kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och lönenämnden arbetat fram. 
 
Under september/oktober upprättar sektorerna verksamhetsmål utifrån nämndens resultatmål samt tar 
fram en detaljbudget. Under oktober/december sektorerna ansvarar för att arbeta fram aktiviteter på 
respektive enhet. I december godkänner kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och lönenämnd (nov) sin 
detaljbudget samt verksamhetsmål.   
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Målsättningar		

Verksamhetens	inriktningsmål	för	planperioden	2016‐2019	
Nedanstående inriktningsmål är beslutade av Kommunfullmäktige. Målen utgår ifrån kommunens vision, 
programförklaringen samt omvärldsanalys (framtagen av förvaltningen). Målen bryts sedan ned till delmål 
s.k. resultatmål i två-årsperioder med avstämningar.   
 
Målen reviderades 2017 fram till 2019 från nio till åtta samtidigt som två mål togs bort formuleras två mål 
om och ett tillkom. (beslut i MRP budget 2017 KF 2017-03-01). 

Alla  
1. Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  

 
2. Implementera de 4 övergripande miljömål med detaljerade mål i verksamheten antagna av 

kommunfullmäktige 2016-06-08 §38  

Utbildning  
3. Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och 

socialt från förskola och framåt. 
 
Vård och Omsorg 
4. Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får det stöd som behövs, när det behövs och utifrån 

behov. 
 
Näringsliv och arbete 
5. Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för 

näringslivets utveckling.   
 
Samhällsbyggnad och infrastruktur 
6. Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom att erbjuda bra boende och trygga 

boendemiljöer samt god infrastruktur. 
 
Fritid och Kultur 
7. Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens invånare erbjudas idrott, fritids -och 

kulturaktiviteter av varierande karaktär och god kvalitet. 
 
Alla   
8. Alla i arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår kommun. Antaget av KF 2017-03-01 

Verksamhetens	resultatmål	2019	
Med utgångspunkt från ovannämnda inriktningsmål har nämnderna tagit fram resultatmål för budget 2018-
2019. Arbetet genomfördes under våren 2017 och beslutades i Mål -och resursplan budget 2018-2019 som 
antogs av kommunfullmäktige 29 juni 2017.  

Inför budgetarbetet för år 2019 sker det en avstämning av de beslutade resultatmålen för budget 2019.  
Det är viktigt att koppla de politiska ambitionernas nivå med resursfördelningens resurser.  
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Finansiella	inriktningsmål	för	planperioden	2015‐2019		
Nedanstående finansiella mål är antagna i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning för åren 2015-2019. 
Inför budget 2017 skedde en översyn av målen. Revidering gjordes av de finansiella inriktningsmålen och 
gäller för 2017-2019. Revidering av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och hantering av RUR beslutas 
av KF 2017-03-01 §17. 
 

Resultatmål  
På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet, i förhållande till skatteintäkter samt generella stats-
bidrag och utjämning, uppgå till 2 % 
  
Soliditetsmål  
Soliditeten ska förbättras 
 
Investeringsmål  
Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %. 

Finansiella	resultatmål	2019	
De finansiella resultatmålen är en nedbrytning, delmål, för de finansiella inriktningsmålen. 
Med utgångspunkt från ovannämnda inriktningsmål resultatmål tagits fram för budget 2018-2019. Arbetet 
genomfördes under våren 2017 och beslutades i Mål -och resursplan budget 2018-2019 som antogs av 
kommunfullmäktige 29 juni 2017. Inför processen av budget 2019 sker det en avstämning av de beslutade 
finansiella resultatmålen. Ingen förändring föreslås inför budget 2019.  19. 

Resultatmål  

Årets resultat: skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och generellt statsbidrag.  
År 2019: 13,2 mnkr 
  
Effektiviseringsmål: Verksamhetens nettokostnad för individ och familjeomsorgen ska minska. 
Utgångsvärde 2015 51,6 mnkr. 
År 2019: mindre än 42,9 mnkr 
  
Soliditetsmål  
Låneskulden ska över tid minska genom amortering. Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr 
(mnkr) 
År 2019: amortering 4,3 mnkr  
  
Investeringsmål  
År 2019: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 % 
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Förutsättningar	

Befolkningsutveckling	(invånarantalet)	
Antagandet om befolkningstalet ligger till grund för beräkning av skatteintäkterna för de kommande 
budgetåren. För budget 2019 fastställdes invånarantagandet till 10 260 invånare.  
 
Varje invånarförändring (ökning eller minskning) innebär att intäkterna förändras med ca +- 40 tkr.  
 
Ett viktigt datum för det kommande året är den 1 november då invånarantalet fastställs för det nästkommande 
årets ekonomiska skatteberäkning. Prognosen för befolkningsutvecklingen görs utifrån kommunens egen 
bedömning och inte från rikets prognos. Nedan finns en beskrivning av hur det sett ut över tid avseende 
kommunens egna budgetantaganden och hur utfallet 1 november har sett ut samt SCB prognos. 
 
SCB beräknar invånarantalet baserat på ett riksgenomsnitt. För budget 2018/2019 beräknar SCB befolkningen 
till 10 488/10 594. SCB:s prognos har varit mycket högre än vad det faktiska utfallet har varit de senaste 
åren. En viss försiktighet bör därför beaktas vid antagande av invånarantalet.  

En rejäl ökning av antalet invånare skedde under 2016 och har legat kvar på samma nivå under året 2017. 
Utfallet per 2017-09-30 visar på 10 392 invånare i Munkedal.  

Utfallet 2017 är ca 130 personer mer än det antagandet som gjordes för budget 2019. Detta indikerar att 
befolkningsantalet för beräkning av skatteintäkterna för budget 2019 samt plan 2020–2021 skulle kunna 
justeras upp om nivån ligger fortsatt stadigt under 2017 och 2018.  

Utifrån kommunens positiva befolkningsutveckling föreslås i planeringsförutsättningarna för budget 2019 en 
revidering av befolkningsantagandet från 10 260 invånare per 1 nov 2018 till 10 320 invånare per 1 nov 
2018 i budget 2019. Det är en ökning med 60 invånare. Det innebär också en förstärkning i budget 2019 
med +3,145 mnkr. Därefter ökas invånarantalet med 10 invånare per år. 

  
Budget 

2015 
Budget 

2016
Budget 

2017
Budget 

2018
Budget 

2019
Plan 

2020 
Plan 

2021

Enligt rikets prognos     10 492 10 488 10 594 10 701 10 811

Fastställt antal invånare  
1 nov 

 
 

10 204 
 

 10 360

Utfall
 Sept 
2017 

10 392

Prognos 
nov 2018

10 320  

Egna budgetantaganden 10 200 10 220 10 220 10 260 10 320
 
10 330 10 340

Förändring budget/utfall 1 nov 26 -16 140 102  
Förändring budget/budget  
mellan år 10  20 0 40 60 10  10
Befolkningsprognos 
 2017-09-30 10 392                   

 
Uppföljning per månad 2010-2017 
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Utveckling	av	skatter	och	statsbidrag	2019	plan	2020‐2021	
 
Högkonjunkturen förstärks i år 2017 och nästa år 2018 (Cirkulär SKL 17:47 september) 
Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på BNP och arbetade timmar är 
högre än i en neutral konjunktur. Det finns tydliga tecken på att det är svårare än normalt för arbetsgivarna 
att besätta lediga platser. Särskilt svårt inom delar av offentlig sektor, men där är det till stor del också ett 
strukturellt problem. 
 
Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 procent, vilket kan tyckas högt i en högkonjunktur, men det döljer den 
tydliga uppdelningen på arbetsmarknaden som finns. Under andra kvartalet i år hade drygt 69 procent av den 
inrikes födda befolkningen i åldern 15–74 arbete och endast drygt 4 procent av arbetskraften var arbetslös. 
Motsvarande siffror för utrikes födda var drygt 62 respektive knappt 15 procent. I praktiken 
torde det innebära att det råder full sysselsättning för inrikes födda och delar av de utrikes födda, medan det 
däremot råder hög arbetslöshet bland stora delar av de utrikes födda. 
 
SKL:s bedömning är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året, så långt som vår prognos sträcker 
sig. Därefter innebär vår framskrivningsmetod att ekonomin återgår till ett konjunkturellt normalläge under 
2019. Det innebär med nödvändighet att tillväxttalen blir betydligt lägre efter 2018.Vilken väg konjunkturen 
i verkligheten kommer att ta vet ingen nu. Det kan både bli en mer ihållande högkonjunktur eller en snabbare 
nedgång. För en fortsatt högkonjunktur talar de tecken på en något bättre tillväxt i omvärlden och att det 
trots allt finns vissa möjligheter att öka sysselsättningen i gruppen utrikes födda. Vi vet dock av erfarenhet 
att den internationella utvecklingen snabbt kan ta en annan och svagare utveckling. 
 
Den inhemska utvecklingen rymmer också stor osäkerhet. Bostadsbyggandet har bidragit stark till tillväxten 
men kan knappast öka nämnvärt från nuvarande nivåer. Hushållens höga belåning innebär en stor risk om 
priserna på bostäder av något skäl faller. 
 
Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. 
Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas 
tillbaka under nästa år. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt 
dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare 
krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år. 
 
Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 och 2020 
förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas dessa år därför 
svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till runt 1,5 procent samtidigt som antalet arbetade timmar i 
den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att 
befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i snabb takt. 
 
Men skatteunderlagstillväxten avtar gradvis 
Sveriges kommuner och landstings senaste skatteunderlagsprognos (sept 2017) visar att utvecklingen av 
skatteintäkterna avtar. Med stöd av konjunkturuppgångens starka sysselsättningstillväxt har skatteunderlaget 
vuxit i snabb takt 2015–2016. Den goda konjunktur Sverige nu befinner sig i innebär stramare arbetsmarknad 
med tilltagande svårighet att öka arbetade timmar ytterligare. I år är utvecklingen fortfarande relativt stark, 
men därefter försvagas utvecklingstalen successivt till nära noll 2019. Effekten på skatteunderlaget motverkas 
delvis av att löneökningstakten stiger något. Efter 2019 förutsätts såväl arbetade timmar som löner utvecklas 
i enlighet med en ekonomi i konjunkturell balans. 
 
Sammantaget betyder detta att skatteunderlagets underliggande ökning gradvis avtar till en takt som 2019 
understiger genomsnittet för den tid som gått sedan millennieskiftet, för att därefter tillta något. År 2018 är 
skatteunderlagets faktiska ökning 0,6 procentenheter mindre än den underliggande. Det beror på att 
skatteintäkterna minskar till följd av regeringens förslag om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år, 
som kompenseras genom en höjning av anslaget Kommunalekonomisk utjämning med motsvarande belopp. 
 
Munkedals skatteunderlagstillväxt 
Munkedals fastställda antagande av skatteintäkter för budget 2019 utgår från den skatteprognos som SKL 
aviserade i cirkulär 17:18 april 2017. Prognosen visar att intäkterna endast ökar med 11,5 mnkr (1,8 %) 
jämfört med föregående år. Med denna utveckling av skatteunderlagsprognosen innebär att ökningen av 
intäkter inte fullt ut kan kompensera för pris -och löneökningar.  
 
I senaste skatteunderlagsprognosen som kom i september cirkulär 17:47 har skatteunderlagsprognosen 
förbättrats något jämfört med aprils (budgetantagandet).  
Budget 2019 sattes till 657,6 mnkr. I den senaste prognosen visade på 660,6 mnkr, dvs en förbättring mot 
budget med 3,0 mnkr. Beräkningen av skatteunderlagsprognosen och budgeten 2019 är utifrån invånarantalet 
10 260 invånare för år 2019 som fastställdes i Kommunfullmäktige 2017-03-01.  
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I kommande budgetprocess för budget 2019 föreslås en höjning av invånarantalet till 10 320, dvs 60 invånare 
mer. Detta skulle innebära att skatteunderlagsprognosen skulle förstärkas ytterligare med 3,145 mnkr. 
  
Under år 2016 och 2017 ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med totalt 42,3 mnkr (7,7 %) under 
2016 och 38,5 mnkr (6,5 %) år 2017. Orsaken var en god skattetillväxt i riket samt att kommunen höjde 
skattesatsen med 0,95 öre vilket genererade 17,5 mnkr nya intäkter. Statens satsning (välfärdsmiljarderna) 
genererade även ökade intäkter under 2017 med 13,1 mnkr. 
 
Skatteintäkter över tid Munkedal 

Belopp i Mnkr 
Budget  
2016  Budget  2017  Budget 2018  

Budget  2019
prognos april 
‐17  Plan  2020  Plan  2021 

Befolkningsantagande    10 220  10 260  10 260  10 270  10 280 
Skatteintäkter  443,6  458,5 473,3 490,9 497,5  511,7 
Inkomstutjämn.bidrag  121,1  126,2 125,8 124,0 132,6  136,9 
Kostnadsutjämning  9,9  15,7 14,5 14,5 14,5  14,6 
Regleringsbidrag/‐avgift  ‐2,4  ‐2,5 ‐1,9 ‐2,8 ‐3,8  ‐4,5 
Strukturbidrag  1,1  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 
LSS‐utjämning  0,4  1,9 ‐0,4 ‐0,4 ‐0,4  ‐0,4 
Summa intäkter  573,7  599,8 611,3 626,3 640,5  658,3 
Fastighetsavgift  20,2  19,5 23,6 23,6 23,6  23,6 
Summa skatter inkl fastavg.  593,9  619,3 635,0 649,9 664,1  681,9 
Aviserat generellt bidrag (statens 
satsning)***     13,1  10,7  7,7  4,6  0,0 
Summa intäkter  593,9  632,4 645,7 657,6 668,7  681,9 
Förändring i % skatter och bidrag SKL  *7,7%  **6,5% 2,1% 1,8% 1,7%  2,0% 
Förändring i mnkr  42,3  38,5 13,3 11,9 11,1  13,2 
Senaste prognosen september 2017
cirkulär 17:47   

Förbättring
2,9 mnkr 

Försämring ‐
0,9 mnkr 

Förbättring 
+3,0 mnkr     

Öka invånarantalet med 60 fler invånare 
till 10 320 innebär en förstärkning av 
budgeten 2019.        +3,145 mnkr     

Lönesatsningar/avsättningar	
Lön är en betydande kostnadspost för kommunen. Diskussioner måste föras tidigt i budgetprocessen om 
kommande satsningar och utmaningar inom löneområdet. Detta gäller också avsättning för löner. 

SKLs bedömning, har inte förändrats något nämnvärt i deras prognoser under 2017. Löneökningarna i riket 
ligger på ca 3,4 procent för år 2019. Det innebär i avsättning med ca 14 mnkr för tillsvidare anställda. Inför 
2019 har man avsatt 3,0 procent (12 mnkr) i budgeten i Munkedal inklusive struktursatsningar.  Utöver har 
det avsatts avsättningar till tim- och Ob-ersättningar (1,0 mnkr).  
 
Kommande lönebildningsprocess  
Personalenheten har genomfört lönekartläggning av lika och likvärdiga befattningar och kommer under 
hösten ta sista delen som innebär kartläggning av befattningar med lägre värdering/hög lön. I 
november/december 2017 kommer kommunledningsgruppen att påbörja arbetet med struktursatsningar 
och beslut av 2018 års prioriteringar. I dec/jan genomför Personalenheten en gemensam överläggning med 
samtliga fackliga organisationer angående prioriteringar. Under november kommer cheferna att tillfrågas 
angående rekryteringsbehovet och förmågan att klara av kompetensförsörjningen av behöriga sökande på 
både kort och lång sikt. 
 
Struktursatsningar  
Sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, specialpedagoger, lärare tidiga åldrar, lärare och förskolelärare 
med lön under 29 000 kr/mån, rektorer, enhetschefer, socialsekreterare, ekonomer, arbetsterapeuter, 
fysioterapeuter. 2016 innehöll också Kommunals avtal en särskild satsning på alla undersköterskor, samt de 
som har likvärdiga arbetsuppgifter, och har undersköterskeutbildning, vilket utgjorde ett stort antal.  
Enligt Kommunals centrala avtal finns även för 2017 och 2018 ett extra utrymme till undersköterskor och 
likvärdiga, på 180 respektive 150 kr per arbetstagare, vilket gör att det totala utrymmet för Kommunals 
yrkeskategorier blir högre än övriga även framöver.  

Generellt är det lönekartläggningen som lägger grunden för vilka satsningar som genomförs och vi har en 
allt mer hoptryckt lönebild, där främst akademikerna missgynnas och arbetsgivaren vill i ledet med att vara 
en attraktiv arbetsgivare visa att utbildning lönar sig och kommer därmed att ha större fokus på dessa 
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grupper i kommande struktursatsningar. I det ligger även att övergripande kunna ha ett löneutrymme som 
ger enheterna större möjligheter att öka differentieringen och prioritera lönesättningen för de som över tid 
genomför en hög prestation, för att kunna öka möjligheterna att behålla kompetent personal. 

Investeringsbehov	2019	plan	2020‐2021	
Investeringsmålet innebär att reinvesteringar ska självfinansieras till 100 %. Med det budgeterade resultatet 
och de beräknade avskrivningarna så finns utrymme för reinvesteringar motsvarande 34 mnkr för 
budgetåret 2019. 

I samband med budgetprocessen för budget 2019 plan 2020-2021 bör det finnas en plan på hur man ska 
finansiera investeringsbehoven för åren 2020-2021 som inte har tagits någon hänsyn till i budget 2018-
2019. En avstämning av investeringsbehovet bör göras i kommande budgetprocess om den plan för budget 
2019 håller.    

Kommunstyrelsens totala investeringar är uppdelat på reinvestering och nyinvestering i budgethandling 2018-
2019. 

Mnkr 
Budget 
2018 

Budget  
2019 

plan  
2020 

plan 
2021

Summa kommunen  77,8 111,1 153,3 93,4
Reinvesteringar   48,4 38,3 32,9 17,0
Nyinvesteringar  29,4 72,9 120,4 76,5

 

Inför 2019 är investeringsbehovet uppskattat till 111,1 mnkr, varav 38,3 mnkr klassas som reinvestering. 
Den största investeringsutgiften är ny och ombyggnad av Bruksskolan samt uppstart av nytt äldreboende. 
Självfinansieringsgraden av reinvesteringar för år 2018 är 66 % och år 2019 är 90 %.  Det innebär att målet 
inte uppfylls vare sig 2018-2019. Prognosen för självfinansieringsgraden för 2017 visar på  318 %.  

Stora strukturinvesteringar kommer att göras inom åren 2018-2023.  

Sammanställning strukturinvesteringar  
Nedan redovisas de stora investeringar som planeras. Totalt 342 mnkr i investeringsbehov fram till år 2023. 
Detta innebär en årlig driftkostnad på 21 mnkr.  

Sammanställning strukturinvesteringar 

ÅR (mnkr) 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

plan 
2020 

plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 

totalt 

Äldreboende nyinvestering 1,0 50,0 100,0 50,0 0,0 0 201,0 
Inventarier samt IT Äldreboende 
nyinvestering 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0 

 
6,3 

Skolutredning befintlig struktur 
nyinvestering 22,0 11,0 9,0 10,0 0,0 0 

 
52,0 

Skolutredning befintlig struktur 
reinvestering 20,0 20,0 18,0 5,0 10,0 7,0 

 
80,0 

Inventarier skolutredning nyinvestering 0 1,0 1,0 0,8 0,0 0,0 
 
2,75 

Strukturutredningar summa  43,0 82,0 128,0 72,1 10,0 7,0 342,05 

 
Beräkning av driftkostnad för strukturutredningarna 
Mnkr Budget 

2019 
Plan  
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 totalt 

Driftkostnad skolutredning 0 5,1 1,2 0,7 0,5 0,2 7,8 

Inventarier skola 0 0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,4 

Driftkostnad Äldreboende 0 0 6,0 6,0 0,0 0,0 11,9 

Inventarier Äldreomsorg 0 0 0,8 0 0 0 0,8 

Totala kommande driftkostnader 0 5,1 7,3 6,8 0,6 0,2 20,9 

 

Ny och ombyggnation skolor strukturutredning 
Efter inriktningsbeslut i Kommunstyrelsen i april ska förvaltningen utgå från befintlig struktur i 
skolutredningen. Den totala investeringsutgiften för utredningen är 132 mnkr fram till år 2023.  
Utöver de 132 mnkr tillkommer inventarier till 15 nya klassrum och 5 avd. förskola Dingle på 2,750 mnkr.  
När hela investeringsutgiften är genomförd kommer de årliga driftkostnaden belasta resultatet med 8,3 
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mnkr. Denna ökade driftkostnad är inte finansierad för planperioden 2020-2024.  
 
Nytt äldreboende  
Den totala investeringsutgiften för nytt äldreboende är 201 mnkr fram till år 2021. Först år 2021 beräknas 
aktiveringen av investeringen ske i redovisningen. Utöver de 201 mnkr så tillkommer investeringar för 
inventarier samt IT struktur (Datorer/larmsystem) på det nya boendet.  
Beräkningen är baserad på lägenheter, gemensamhetsutrymmen, personalytor, rehab, hemtjänstlokal, it 
struktur, lokaler för sjuksköterskor. Totala investeringsutgiften är 6,315 mnkr.  
 
När hela investeringsutgiften är genomförd kommer de årliga driftkostnaden belasta resultatet med 12,7 
mnkr. Denna ökade driftkostnad är inte finansierad för planperioden 2020-2024. Utöver kapitalkostnader så 
till kommer ökade driftkostnader i form av uppvärmning, Va och underhåll ca 2 mnkr. Dessa är inte 
beräknade och ingen hänsyn tagen.  
 
Tillkommande kostnader inom äldreboende 
I snabbutredningen boendeutredningen äldreomsorg diskuteras att utöka antal platser vilket innebär 
utökade verksamhetskostnader (antal nya boendeplatser xx kostnad per plats). Någon summering av detta 
framgår inte av utredningen eller hänsyn i budgetarbetet framåt men måste tas hänsyn i budgetarbetet 
framåt. I utredningen framgår egen effektivisering på 5 mnkr men inte hur beräkningen är gjord. Tar 
effektiviseringen ut ökat antal platser? 
 
Förvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att redovisa årliga driftkostnader för 
äldreboendet 2017-08-30. I samband med detta bör återredovisningen ingår i budgetarbetet framåt. 
 
Summering av kapitalkostnaden för strukturutredningarna inom omsorg och skola. Kapitalkostnaden 
förväntas öka med 21 mnkr för dessa strukturinvesteringar. Denna kostnadsökning med övriga 
merkostnader som tex uppvärmning, nya boendeplatser mm kräver effektiviseringar inom kommunen då 
detta kommer att tränga ut annan verksamhet.  
 

Uppföljning	budgetföljsamhet		
Delårsbokslutet augusti för 2017 är klart och utfallet för året pekar på ett positivt resultat om ca +41,6 mnkr. 
För helåret beräknas resultatet landa på 62,5 mnkr. Detta beror i huvudsak på reavinst för försäljning av 
fastighet, avsatta förfogande poster, skatteintäkter, överskott inom nämnder och budgeterat resultat. Mer 
analys återfinns i bokslutet 
 
Budgetföljsamhet 
En budgetföljsamhet så nära 0 som möjligt är det önskvärda. Inför delårsbokslut aug 2017 har 
kommunstyrelsen ett prognostiserat ett överskott på 5,095 mnkr. Detta bryter trenden för de senaste åren.  
Främsta orsaken till överskottet är förfogandepost, åtgärder som antogs inför 2017 för budgetbalans samt 
bidrag från migrationsverket för asylsökande som hänförs till år 2015-2016 där utbetalningarna nu kommit 
ikapp.  
 Budgetföljsamhet 2017 Feb Mar Apr Maj Jul Aug

Kommunledningskontor 6,577 6,091 7,369 7,569 7,420 8,300

Sektor Samhällsbyggnad 0,000 0,000 0,850 0,790 0,630 1,070

Sektor Barn och utbildning 1,400 1,450 1,500 1,500 2,700 5,875

Sektor Omsorg -3,600 -6,530 -3,285 -6,440 -8,720 -10,150

Summa Kommunstyrelsen 4,377 1,011 6,434 3,419 2,030 5,095

Övriga nämnder 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Byggnämnden 0,000 0,000 0,500 0,500 0,500 0,500

Lönenämnd 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Uppföljning	av	finansiella	resultatmål		
Första uppföljningen av de finansiella målen görs i bokslut 2016. De finansiella resultatmålen visar på en 
god måluppfyllelse för resultat- och investeringsmålet. Från och med 2017 har man reviderat 
inriktningsmålen och resultatmålen. Även för 2017 uppföljning av de finansiella målen visar på god 
måluppfyllelse. 
 
Resultat (planperiod 2015-2019) 
reviderades 2017-2019 År 2015     År 2016    

År 
2017    

År 
2018    

År 
2019    

1. Inriktningsmål resultat: På lång sikt 
ska det genomsnittliga resultatet, i 
förhållande till skatteintäkter samt generella 
statsbidrag och utjämning, uppgå till 2 % Mål  Utfall  Mål  Utfall  Mål  Utfall  Mål  Utfall  Mål  Utfall 
1.1 Resultatmål: Årets resultat. Andel av 
skatteintäkter och generellt statsbidrag, 
(%) 0,25  0,03  2  6,5  2  9,9  2     2    

Årets resultat (mnkr) 1,4 0,173 11,4 39,6 12,6 41,6  12,8     12,8
Nytt år 2017 1.2: Verksamhetens 
nettokostnad för individ och 
familjeomsorgen ska minska. Utgångsvärde 
2015 51,6 mnkr.             > 51,6  52,5  >46,9      > 42,9    

       

3. Inriktningsmål Soliditet (planperiod 
2015-2019) År 2015     År 2016    

 År 
2017    

År 
2018    

År 
2019   

Nytt år 2017: Soliditeten ska förbättras  Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall  Mål  Utfall  Mål Utfall
Positiv soliditetsutveckling,  ökning med 0,8 
% enheter per år 2015-2019 38,4  34,7  39,2  20,8  47,0                

Nytt år 2017: Låneskulden ska över tid 
minska genom amortering. Utgångspunkt 
låneskuld per 20151231 217,2 mnkr (mnkr)             4,3  32,5  4,3     4,3    

          

          

2. Inriktningsmål investeringar 
(planperiod 2015-2019) År 2015     År 2016    

År 
2017    

År 
2018    

År 
2019    

Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 
100 %   Mål  Utfall  Mål  Utfall  Mål  Utfall  Mål  Utfall  Mål  Utfall 
Max investeringsnivå, (mnkr) (borttaget 
2017) 30  41,4  30  20,9  30     30     30    

Nytt år 2017: Självfinansieringsgrad av 
reinvesteringar 100 %             100%  318%  100%     100%    

2.2 resultatmål: Självfinansieringsgrad av 
investeringar 100 % (borttaget 2017) 100% 46%  100% 294%     152%              

          

4. Inriktningsmål skatt (planperiod 
2015-2019) År 2015     År 2016    

År 
2017    

År 
2018    

År 
2019   

Skattesatsen ska sänkas  Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall  Mål  Utfall  Mål Utfall
4.1 resultatmål: Skattesatsen (borttaget 
år 2017)  22:68   22:68   22:68  23,63                   
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Beslut	

Finansiella	resultatmål	2019	
De finansiella resultatmålen är en nedbrytning, delmål, för de finansiella inriktningsmålen. Då ramar och mål 
redan är beslutade för budget 2019 innebär det att dessa planeringsförutsättningar är en avstämning av 
antaganden.  
 
I förslaget till planeringsförutsättningar för budget 2019 föreslås att inriktningsmål och finansiella 
resultatmål ska vara oförändrade utifrån beslut KF 2017-06-29 §61.  
 

 
Finansiellt resultatmål: Årets resultat: ska uppgå till 2,0 % av skatteintäkter och generellt statsbidrag 
(mnkr) År 2019: Budgeterat resultat 2 % av skatter och generella statsbidrag, (13,2 mnkr). 

Effektiviseringsmål: Verksamhetens nettokostnad för individ och familjeomsorgen ska minska. 
Utgångsvärde 2015 51,6 mnkr.  År 2019: mindre än 42,9 mnkr.  

Soliditetsmål: Låneskulden ska över tid minska genom amortering. Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-
31 217,2 mnkr   
År 2019: Amortering 4,3 mnkr   

 
Investeringsmål: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %. 
År 2019: 100 %  

 

Befolkningsantagande	2019	
Befolkningsantagandet justeras utifrån kommunens positiva befolkningsutveckling. I förslaget till 
planeringsförutsättningarna för budget 2019 föreslår en revidering av befolkningsantagandet från 10 260 
invånare per 1 nov 2018 till 10 320 invånare per 1 nov 2018 innebär det en förstärkning i budget 2019 med 
+3,145 mnkr. 

Befolkningsantagande (grund för skatteberäkningar) 
2019: 10 320 invånare  

Tidsplan	för	MRP,	budget	2019	
Godkänner tidsplanen 2018 för budgetprocessen budget 2019 
 
 
Godkänner tidplanen för budgetprocessen utifrån Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2018 
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Tidsplan	2018	för	MRP	2016‐2019,	budget	2019		
Utifrån föreslagen sammanträdesplan för 2018  
Budget/målstyrningsprocess 2019  
Nämnd Tid Vad Beskrivning 
2017 höst    

KSAU 2017-10-24 (inlämning 
9/10) Beslut Planeringsförutsättningar avstämning budget 2019  

KS 2017-11-08 Beslut Planeringsförutsättningar avstämning budget 2019  
KF 2017-11-23 Beslut Planeringsförutsättningar avstämning budget 2019  
2018 vår    
Tjänstemän 18-28/2  Beräkning resursfördelning, skatteprognos, målsättningar 
KSAU (Budget 
Beredning) 2018-01-24  Dialog Avstämning Budget 2019 plan 2020-2021, tidsplan, budgetprocess,  

KSAU Planeringsdag 
 

2018-03-08/09 Dialog Planeringsdagar Budget 2019 plan 2020-2021, tidsplan, budgetprocess, omvärldsanalys 2020-
2023 inför planeringsperioden 

KSAU (Budget 
Beredning) 

2018-05-02 Dialog Avstämning Budget 2019 plan 2020-2021, tidsplan, budgetprocess + ny skatteprognos för 2019 
ca 28/4 

KSAU 2018-05-03  Beslut Kommunstyrelsens budget 2019 plan 2020-2021 
 (Inlämning 17/4) ·    Anta konsekvensbeskrivning utifrån prel. ram samt resultatmål 

BN 2018-05-18  Beslut Byggnämndens budget 2019 plan 2020-2021 
 (inlämning 20/4) ·   Anta konsekvensbeskrivning utifrån prel. ram samt resultatmål 

LN 2018-05-08 Beslut Lönenämndens budget 2019 plan 2020-2021 
(inlämning 20/4) ·   Anta konsekvensbeskrivning utifrån prel. ram samt resultatmål 

KS  2018-05-16 Beslut  Kommunstyrelsens budget 2019 plan 2020-2021 
·   Anta konsekvensbeskrivning utifrån prel. ram samt resultatmål 

KSAU 2018-05-30 (inlämning 
22/5) 

Beslut Kommunens mål och resursplan (MRP) budget 2019 plan 2020-2021, Skattesats 2019, 
Fastställa borgensavgift 2019 

KS 2018-06-13 Beslut Kommunens mål och resursplan (MRP), budget 2019 plan 2020-2021, Skattesats 2019, 
Fastställa borgensavgift 2019 

KF  2018-06-28 Beslut Kommunens mål och resursplan (MRP), budget 2019 plan 2020-2021, Skattesats 2019, 
Fastställa borgensavgift 2019 

KF 

2018-10-19 Dialogdag KF Kommunkoncern bolag och samverkansparter  
 Budget 2019, principiellt viktiga beslut, långsiktiga styrdokument, beskrivning av 

verksamheten  
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Nämnd Tid Vad Beskrivning 

KSAU 2018-10-24 (inlämning 
9/10) 

Beslut NY KF 1. Ny KF Kommunens mål och resursplan (MRP) budget 2019 plan 2020-2021,  
N KF Skattesats 2019 
NY KF Fastställa borgensavgift 2019  

2. NY KF Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (finansiella inriktningsmål) 
3. NY KF Planeringsförutsättningar budget 2020-2021 och förslag på verksamhetens 

nya inriktningsmål 2022-2023  
Inriktningsmål verksamhet, Ekonomiska resultatmål, befolkningsutveckling, tidsplan 
budgetprocess   

KS 2018-11-14 Beslut NY KF 1. Y KF Kommunens mål och resursplan (MRP) budget 2019 plan 2020-2021,  
NY KF Skattesats 2019 
NY KF Fastställa borgensavgift 2019  

2. NY KF Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (finansiella inriktningsmål) 
3. NY KF Planeringsförutsättningar budget 2020-2021 och förslag på verksamhetens 

nya inriktningsmål 2022-2023  
Inriktningsmål verksamhet, Ekonomiska resultatmål, befolkningsutveckling, tidsplan 
budgetprocess   

KF  2018-11-29 Beslut NY KF 1. NY KF Kommunens mål och resursplan (MRP) budget 2019 plan 2020-2021,  
NY KF Skattesats 2019 
NY KF Fastställa borgensavgift 2019  

2. NY KF Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (finansiella inriktningsmål) 
3. NY KF Planeringsförutsättningar budget 2020-2021 och förslag på verksamhetens 

nya inriktningsmål 2022-2023  
Inriktningsmål verksamhet, Ekonomiska resultatmål, befolkningsutveckling, tidsplan 
budgetprocess   

Inför ny mandatperiod besluta nya inriktningsmål (verksamhet) utifrån majoritetens programförklaring samt övergripande 
styrdokument antas av nya majoriteten så som finansiella inriktningsmål för planeringsperioden 2020‐2023 i God 
ekonomisk hushållning. 

LN 2018-11-13  Beslut Återkoppling budget Lönenämnd 
 (inlämning 26/10) ·          Detaljbudget 2019 plan 2020-2021 
  ·          Verksamhetsmål 2019 
  ·          Internkontroll uppföljning 2018/Plan 2019 

BN 2018-12-04 Beslut Återkoppling budget Byggnadsnämnd 
 (inlämning 20/11) ·          Detaljbudget 2019 plan 2020-2021 
  ·          Verksamhetsmål 2019 
  ·          Internkontroll uppföljning 2018/Plan 2019 

KSAU 

2018-11-28 

Beslut 

Återkoppling budget Kommunstyrelsen 
(inlämning 14/11) ·          Detaljbudget 2019 plan 2020-2021 
  ·          Verksamhetsmål 2019 
  ·          Internkontroll uppföljning 2018/Plan 2019 

KS 

2018-12-12 

Beslut 

Återkoppling budget Kommunstyrelsen 
·          Detaljbudget 2019 plan 2020-2021 

  ·          Verksamhetsmål 2019 
·          Internkontroll uppföljning 2018/Plan 2019 
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Inför	kommande	val	och	planeringsförutsättningar	för	MRP	2020‐2023,	
tvåårig	budget	2020‐2021			

Inför kommande val så ska kommunens budgethandling antas av den nya majoriteten senast i november 
enligt kommunallagen. Senast november 2018 tas budgeten för år 2019 av nya kommunfullmäktige. 

KOMMUNALLAGEN (1991:900) kapitel 8 §8 Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads 
utgång. De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda 
fullmäktige.  
 
Valår: 
Vid de allmänna valen är det särskilt viktigt att den politiska programförklaringen omsätts till genomförande 
dvs. att snabbt fånga upp vad som ska åstadkommas under mandatperioden.  
Detta görs genom att fullmäktige beslutar om inriktningsmål för verksamhet och finans (långsiktiga) för 
mandatperioden. Perioden som fullmäktige beslutar om gäller för den kommande mandatperioden med ett 
års överlappning på nästa mandatperiod med ett år (planeringsperiod). Se tabell nedan. 
 
Planeringsperiod  
Perioden som de långsiktiga inriktningsmålen gäller. Tre år på mandatperiod och ett år in på 
nästa mandatperiod, nästa planeringsperiod är år 2020-2023. 
 
År 2017  År 2018  År 2019  År 2020 År 2021 År 2022 År 2023  År 2024
  VAL    VAL    

Bokslut 2016 
antas 

Bokslut 2017 
antas 

Bokslut 2018 
antas 

Bokslut 2019
antas 

Bokslut 2020
antas 

Bokslut 2021
antas 

Bokslut 2022 
antas 

Bokslut 2023
antas 

Uppföljning 
budget 2017 

Uppföljning 
budget 2018 

Uppföljning 
budget 2019 

Uppföljning 
budget 2020 

Uppföljning 
budget 2021 

Uppföljning 
budget 2022 

Uppföljning 
budget 2023 

Uppföljning 
budget 2024 

Budget 2018‐
2019 slutförs 
Två‐årig 

Avstämning 
budget 2019 
Ramar och 
resultatmål 

Budget 2020‐
2021 slutförs 
Två‐årig 

Avstämning 
budget 2021 
Ramar och 
resultatmål 

Budget 2022‐
2023 slutförs 
Två‐årig 

Avstämning 
budget 2023 
Ramar och 
resultatmål 

Budget 2024‐
2025 slutförs 
Två‐årig 

Avstämning 
budget 2025 
Ramar och 
resultatmål 

Planeringsföru
tsättningar 
budget 2019 
nov 

Planerings 
Förutsättningar 
2020‐2021 nov 

Planerings 
Förutsättningar 
2021 nov 

Planerings
Förutsättninga
r 2022‐2023 
nov 

Planerings
Förutsättning
ar 2023 nov 

Planerings
Förutsättninga
r 2024‐2025 
nov 

Planerings 
Förutsättning
ar 2025 nov 

Planerings
Förutsättning
ar 2026‐2027 
nov 

MRP 2016‐
2019 prövas 

MRP 2016‐2019 
prövas 

MRP 2016‐2019 
prövas 

Utvärdering 
MRP 2016‐
2019  

   

   MRP 2020‐2023 
påbörjas  
Inriktningsmål 
finans och 
verksamhet för 
planperiod 

MRP 2020‐2023 
prövas 

MRP 2020‐
2023 prövas 

MRP 2020‐
2023 prövas 

MRP 2020‐
2023 prövas 

Utvärdering 
MRP 2020‐
2023 

 

      MRP 2024‐
2027 påbörjas 
Inriktningsmål 
finans och 
verksamhet 
för planperiod 

MRP 2024‐
2027 prövas 

MRP 2024‐
2027 prövas 

 
 
Politiska prioriteringar beskriver majoritetens prioriteringar inför den kommande mandatperioden. Denna 
programförklaring ligger till grund för utformningen av inriktningsmål som kommunfullmäktige fastställer 
inför den kommande mandatperioden/planeringsperioden.  
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 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
 

Ändrad ägarfördelning RAMBO AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta avsiktsförklaringen om ett fortsatt långsiktigt 
gemensamt ägande av Regionala avfallsanläggningen i mellersta Bohuslän 
Aktiebolag (RAMBO AB) 
 
Kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtalet mellan Lysekil, Sotenäs, 
Tanums och Munkedals kommuner. 
 
Kommunfullmäktige godkänner förändringen i aktieägaravtalet inklusive föreslagen 
aktiesplit mellan Lysekil, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisade förändringen i 
bolagsordningen  
 

Sammanfattning 
Vid ägarsamrådet för RAMBO 2017-03-17 enades de fyra ägarkommunernas 
representanter att undersöka förutsättningar för ett förändrat ägarförhållande i 
bolaget så att de fyra ägarkommunerna äger lika stora andelar av bolaget. 

Vid ägarsamrådet 2017-09-15 presenterades ett förslag till en förändraing av 
ägarandelarna till lika stora delar mellan de fyra ägarkommunerna. Förändringen 
innebär att Lysekils kommun frånträder 13.2 procent av sina aktier, från 38.2 
procent till 25 procent av ägandet. För Munkedals kommun innebär förvärvet ökad 
ägarandel till 25 procent från nuvarande 20.6 procent. Priset för förvärvet av 
aktierna har satts till 4,2 mnkr. 

Vid ägarsamrådet enades kommunernas representanter om att föra frågan vidare till 
kommunfullmäktige för beslut i respektive kommun.  

En gemensam avsiktsförklaring undertecknades även där det framgår att Lysekils 
kommun överlåter 13,2 procent av sitt aktieinnehav i RAMBO AB i lika delar till 
Munkedals kommun, Sotenäs kommun och Tanums kommun. Köpeskillingen för 
aktierna uppgår totalt till totalt 12,6 mnkr vilket innebär att respektive kommun 
betalar 4,2 mnkr för sin andelar. Efter dessa transaktioner uppnår samtliga fyra 
kommuner en ägarandel av 25 procent.    
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Förvärv av aktieposten belastar kassan med motsvarande 4,2 mnkr 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
Bilaga/Bilagor 
 
Bil 1 avsiktsförklaring 
Bil 2 förändrad bolagsordning 
Bil 3 Föreslagen aktiesplit 
Bil 4 aktieägaravtal 
Bil 5 aktieöverlåtelseavtal 
 
 
 
 
 
 
 
Håkan Sundberg 
Kommunchef 
 
 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Lysekils kommun 
Sotenäs kommun 
Tanums kommun 
RAMBO AB      
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  Bilaga 1 
 

Avsiktsförklaring 
 

Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner (Ägarkommunerna) har lämnat 
följande avsiktsförklaring rörande ett fortsatt långsiktigt gemensamt ägande av Regional 
avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO), org nr 556211-9007. 

Mot bakgrund av beslut fattat vid ägarsamrådet i RAMBO AB (bolaget) per 2017-03-17 
att undersöka förutsättningar för ett förändrat ägarförhållande i bolaget så att de fyra 
ägarkommunerna efter förändringen äger lika stor andel av bolaget (antal aktier) 
lämnar Ägarkommunerna följande avsiktsförklaring. 

 Lysekils kommun överlåter 13,2 procentenheter av sina aktier i bolaget i lika delar 
till Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner varvid en ägarandel på 25 procent 
vardera för de fyra ägarkommunerna uppnås. Priset för de överlåtna aktierna sätts 
till totalt 12,6 mnkr vilket innebär en köpeskilling på 4,2 mnkr vardera för 
Munkedal, Sotenäs respektive Tanums kommun. 

 Bolagets styrelse utvidgas till att omfatta 9 ledamöter från och med ordinarie 
bolagsstämma 2018. 

 I samband med att Lysekils kommun överlåter aktier i bolaget enligt ovan avstår 
Lysekils kommun rätten att att utse ordförande i bolaget. I stället skall en 
valberedning inrättas i bolaget som till bolagets årsstämma skall ge förslag på val av 
ordförande utifrån personlig kompetens. 

 Bolagets säte skall även efter ägarförändringen enligt ovan vara Lysekil. 

Villkoren för att ett aktieöverlåteseavtal mellan Lysekils kommun respektive Sotenäs, 
Tanum och Munkedals kommuner skall påtecknas med bindande verkan samt att 
avsiktsförklaring i övriga delar skall gälla är att: 

 Kommunfullmäktige i Lysekils kommun fattar beslut om försäljning av aktier i 
bolaget enligt ovan samt att respektive kommunfullmäktige i Sotenäs, Tanum och 
Munkedals kommuner fattar beslut om att köpa aktier av Lysekils kommun i bolaget 
i motsvarande grad. 

 Kommunfullmäktige i ägarkommunerna beslutar om att anta aktieägaravtal och 
bolagets bolagsordning efter gjorda tillägg samt fattar beslut om föreslagen aktiesplit 
i RAMBO AB. 

 Beslut om att ny bolagsordning samt aktiesplit fattas på bolagets extra 
bolagsstämma. 

 

Lysekil den 15 september 2017 

  

Jan-Olof Johansson Åsa Karlsson  Britt Wall  Liselotte Fröjd   
Lysekils kommun Munkedals kommun Sotenäs kommun Tanums kommun 
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  Bilaga 2 

 

RAMBO AB – nya skrivningar i bolagsordningen 

RAMBO AB – nya skrivningar i bolagsordningen 

§8 Aktieantal 

I bolaget skall finnas lägst 5100 aktier och högst 10200 aktier med aktievärdet 500 kronor. Aktiebrev skall 
ställas till viss man. Alla aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.  

§9 Rösträtt 

(Denna paragraf utgår.) 

§10 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av nio (9) ledamöter med åtta (8) personliga suppleanter.  

Åtta (8) av styrelsens ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Lysekil, Sotenäs, Tanum 
och Munkedals kommuner med en fjärdedel vardera av ledamöterna och suppleanterna för tiden  från 
den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. För samma tidsperiod utser årsstämman 
styrelsens ordförande, den nionde ledamoten. 

§ 14 Ärenden på årsstämma 

Ny punkt mellan punkt 10 och 11 

p.10.1  

Val av styrelsens ordförande enligt valberedningens förslag. 
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  Bilaga 3 

RAMBO AB– Föreslagen split av aktier för att möjliggöra ägarförändring 

 

RAMBO AB har ett registrerat aktiekapital på 2 550.000 kronor fördelat på 510 st aktier med ett 
kvotvärde på 5000 kr per aktie. Fördelning av antalet aktier och aktiekapital på Ägarkommunerna är 
enligt följande: 

Lysekils kommun, aktiekapital    975 000 kr   38,2 %  195 aktier 

Sotenäs kommun, aktiekapital    525 000 kr  20,6 %  105 aktier 

Tanums kommun, aktiekapital    525 000 kr  20,6 %  105 aktier 

Munkedals kommun, aktiekapital    525 000 kr  20,6 %  105 aktier 

     2 550 000 kr  100  %  510 aktier  
   

För att kunna genomföra en ägarförändring så att samtliga Ägarkommuner har lika stor andel av 
aktiekapitalet och antalet aktier behöver stämman i RAMBO fatta beslut om att genomföra en aktiesplit 1 
på 10. Efter genomförd aktiesplit 1 på 10 kommer fördelning av antalet aktier och aktiekapital på 
Ägarkommunerna att vara enligt förljande: 

Lysekils kommun, aktiekapital    975 000 kr   38,2 %  1 950 aktier 

Sotenäs kommun, aktiekapital    525 000 kr  20,6 %  1 050 aktier 

Tanums kommun, aktiekapital    525 000 kr  20,6 %  1 050 aktier 

Munkedals kommun, aktiekapital    525 000 kr  20,6 %  1 050 aktier 

     2 550 000 kr  100  %  5 100 aktier 

Antalet aktier ökar således genom spliten från 510 st till 5 100 st där kvotvärdet blir 500 kr per aktie. 
Bolagets registrerade aktiekapital påverkas inte av spliten. Spliten möjliggör en ägarförändring där 
respektive Ägarkommun äger lika stor andel av bolaget innebärande 1 275 aktier (25%) enligt följande: 

Lysekils kommun, aktiekapital    637 500 kr   25 %  1 275 aktier 

Sotenäs kommun, aktiekapital    637 500 kr  25 %  1 275 aktier 

Tanums kommun, aktiekapital    637 500 kr  25 %  1 275 aktier 

Munkedals kommun, aktiekapital    637 500 kr  25 %  1 275 aktier 

     2 550 000 kr  100  %  5 100 aktier 
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  Bilaga 4 

RAMBO AB – nya skrivningar i aktieägaravtalet 

§4 Aktiefördelning 

Bolaget skall ha det aktiekapital som framgår av bolagsordnigen och Ägarkommunerna äger aktier i 
Bolaget med följande fördelning: 

Lysekils kommun, aktiekapital 637 500 kronor 25 % 1275 aktier 

Sotenäs kommun, aktiekapital 637 500 kronor 25 % 1275 aktier 

Tanums kommun, aktiekapital 637 500 kronor 25 % 1275 aktier 

Munkedals kommun, aktiekapital 637 500 kronor 25 % 1275 aktier 

§5  Styrelsen 

Styrelsen i Bolaget skall bestå av nio (9) ledamöter med åtta (8) personliga suppleanter.  

Åtta (8) av styrelseledamöterna och suppleanterna i Bolaget skall utses med en fjärdedel var av 
Ägarkommunerna för den tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val av 
kommunfullmäktige.  

Styrelsens ordförande, den nionde ledamoten, utses av årsstämman, för samma tidsperiod som ovan i 2 
st, efter förslag av bolagets valberedning. Ägarkommunerna äger rätt att utse vice styrelseordförande 
varvid de sinsemellan skall äga rätt att för var fjärde mandatperiod utse vice ordförande i ordningen 
Sotenäs kommun, Tanums kommun, Munkedals kommun och Lysekils kommun. 

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. Extra styrelsemöte skall hållas på begäran av 
styrelseordförande eller vice styrelseordförande. 

 

§6  Valberedning (Ny) 

Valberedningens uppgift är att till årsstämman ge förslag på val av styrelsens ordförande.  

Valberedningen skall bestå av 4 ledamöter bestående av respektive Ägarkommuns ordförande i 
kommunens valberedning. 

 

§7 Ägarsamråd (Tidigare; Huvudägarens ansvar) 

Styrelsens ordförande tillsammans med bolagets VD ansvarar för att kallelse skickas ut till ägarsamråd, 
ekonomiskt samråd och renhållningssamråd eller vid andra frågor av större vikt som kräver samordning 
av ägarna. Varje kommun har rätt att ta initiativ till samråd. 
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__________________________________________________________ 

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 

__________________________________________________________ 

mellan  

Lysekils kommun 

och 

Sotenäs kommun, Tanums kommun och Munkedals kommun 

__________________________________________________________ 

 

avseende  

Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) 
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1. PARTER 

Detta Avtal har denna dag träffats mellan 

å ena sidan: 

1.1  Lysekils kommun (org. nr 212000-1389) med adress 453 80 Lysekil (“Säljaren”),  

 

samt å andra sidan: 

1.2 Sotenäs kommun (org. nr 212000-1322) med adress 456 80 Kungshamn;  

1.3 Tanums kommun (org. nr 212000-1348) med adress 457 81 Tanumshede; och 

1.4 Munkedals kommun (org. nr 212000-1330) med adress 455 80 Munkedal 

(”Köparna”). 

 

Säljaren och Köparna benämns gemensamt ”parterna” och var och en ”part”. 

2. BAKGRUND 

Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) (org. nr 556211-9007) 

(”Bolaget”) har ett aktiekapital om 2 550 000 kronor fördelat på 5 100 aktier efter en split 

av antalet aktier (från 510 aktier till 5 100 aktier). Säljaren äger 1 950 aktier i Bolaget. 

Resterande 3 150 aktier i Bolaget ägs i lika delar av Köparna, dvs. vardera Köpare äger 1 050 

aktier.   

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att insamla, omhänderta, transportera och 

behandla avfall samt att driva annan därmed förenlig verksamhet såsom återvinnings- och 

miljötjänster. Bolaget har också till föremål för sin verksamhet att producera och försälja 

energi från förnyelsebara och miljövänliga energikällor med anknytning till bolagets 

verksamhet (”Verksamheten”). 

Parterna är överens om att ändra ägarfördelningen i Bolaget så att aktierna i Bolaget ska ägas 

i lika delar av Säljaren och respektive Köpare. Säljaren önskar därför överlåta 675 aktier i 

Bolaget (”Aktierna”) pro rata till Köparna och Köparna önskar förvärva Aktierna från 

Säljaren. 

3. ÖVERLÅTELSE AV AKTIERNA 

Säljaren överlåter härigenom denna dag (”Avtalsdagen”) Aktierna pro rata till Köparna och 

på i detta avtal (”Avtalet”) intagna villkor.  

Tillträdesdag för Aktierna ska vara den 1 januari 2018 (”Tillträdesdagen”) varvid 

äganderätten till Aktierna övergår på Köparna.  
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4. KÖPESKILLING  

Som vederlag för Aktierna ska Köparna pro rata erlägga Tolvmiljonersexhundratusen  

(12 600 000) kronor (”Köpeskillingen”) till Säljaren. Köpeskillingen har fastställts med 

utgångspunkt i Aktiernas marknadsvärde. 

Köpeskillingen erlägges av Köparna kontant på Tillträdesdagen genom insättning på av 

Säljaren anvisat bankkonto. Av Köpeskillingen erlägges således 4 200 000 kronor av Sotenäs 

kommun, 4 200 000 kronor erlägges av Tanums kommun och 4 200 000 kronor erlägges av 

Munkedals kommun. 

5. TILLTRÄDE 

5.1 Vid Tillträdet ska Säljaren: 

(i) överföra Aktierna till Köparna och till Köparna överlämna aktiebrev 

representerande Aktierna vederbörligen transporterade till Köparna; 

(ii) tillse att styrelsen i Bolaget för in Köparna i Bolagets aktiebok såsom ägare till 

Aktierna, samt överlämna en kopia av aktieboken till Köparna;  

(iii) tillse att Bolagets redovisningshandlingar samt övriga bolagshandlingar som Bolaget 

enligt lag är pliktigt att förvara finns i Bolagets behåll. 

5.2 Vid Tillträdet ska Köparna: 

(iv) erlägga Köpeskillingen i enlighet med punkt 4; 

6. VILLKOR FÖR AVTALET 

Avtalet är för sin giltighet villkorat av att respektive kommunfullmäktige i Lysekils kommun, 

Sotenäs kommun, Tanums kommun och Munkedals kommun godkänner överlåtelsen av 

Aktierna enligt villkoren i detta Avtal. 

 

Om villkoret i denna punkt inte uppfylls senast per Tillträdesdagen är Avtalet i sin helhet 

förfallet och parternas prestationer enligt Avtalet ska i sin helhet återgå. 

7. SÄLJARENS GARANTI SAMT FRISKRIVNING M.M. 

Säljaren garanterar gentemot Köparna att Säljaren har full och oinskränkt äganderätt till 

Aktierna och att Aktierna på Tillträdesdagen inte graveras av panträtt, optionsrätt eller andra 

belastningar. Då Köparna är väl förtrogna med överlåtelseobjektets ställning och verksamhet 

lämnar Säljaren inga garantier i övrigt. 
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Utöver vad som uttryckligen garanterats i detta avtal lämnar Säljaren därför inte några som 

helst garantier och påtar sig inte heller i övrigt något ansvar. Allt annat ansvar som Säljaren 

eventuellt skulle ha kunnat ha på grund av lag eller på annan grund, inklusive köplagen, är 

härmed exkluderat och kan inte göras gällande av Köparna. Köparna förklarar härmed att de 

efter köpet, med undantag för vad som uttryckligen kan ha garanterats av Säljaren eller i 

övrigt angetts i detta Avtal, inte kan göra någon som helst påföljd gällande på grund av fel 

eller brist med avseende på Bolaget eller dess Rörelse. Friskrivningen i denna del avser alla 

typer av fel. 

 

Köparna och Säljaren är överens om att Köparnas rätt att häva köpet är begränsad till brister 

i förhållanden som väsentligen utgjort förutsättning för förvärvet. Denna rätt är begränsad i 

tiden och gäller endast till 1 år från undertecknandet av detta avtal. Vid hävning ska 

parternas prestationer helt återgå. 

8. TVIST 

Detta avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. 

  

Tvist i anledning av detta Avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan Parterna. 

Skulle sådan tvist inte vara löst inom tre (3) månader från det att endera Parten begärt 

förhandlingar enligt denna punkt, ska tvisten slitas av allmän domstol.  

9. ÄNDRINGAR 

Ändringar av och tillägg till detta avtal ska, för att vara bindande, vara skriftligen avfattade 

och undertecknade av parterna. 

10. BESTÄMMELSES OGILTIGHET  

Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att 

avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts 

utbyte av eller prestation enligt avtalet, skälig jämkning i avtalet ske. 

11. AVSLUTNING 

Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla skriftliga 

eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal 

med bilagor. 

 

___________________ 

 

 

 

334



Av detta avtal har fyra (4) originalexemplar upprättats och utväxlats mellan parterna. 

     

 

 

    _______________________________ 

Ort och datum 

 

Säljaren      Köparna 

Lysekils kommun      Sotenäs kommun 

 

 

__________________________  __________________________ 

Jan-Olof Johansson Mats Abrahamsson  

 

         Tanums kommun 

 

 

       __________________________ 

 Liselotte Fröjd  

 

         Munkedals kommun 

 

 

        __________________________ 

  Åsa Karlsson  
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RAMBO AB – Körschema vid ändrat ägande i bolaget (RAMBO) 

1. Fullmäktige i Lysekils kommun, Sotenäs kommun, Tanums kommun samt Munkedals kommun 
(Ägarkommunerna) fattar beslut om att anta den gemensamt skrivna avsiktsförklaringen, bilaga 
1, för fortsatt gemensamt långsiktigt ägande av RAMBO AB. Avsiktsförklaringen innebär att 
Lysekils kommun överlåter 13,2 %-enheter av sitt aktieinnehav i RAMBO AB i lika delar till 
Munkedals kommun, Sotenäs kommun och Tanums kommun. Köpeskillingen för aktierna uppgår 
totalt till 12,6 mnkr vilket innebär att respektive kommun betalar 4,2 mnkr för sin andelar. Efter 
dessa transaktioner uppnår samtliga fyra kommuner en ägarandel av 25 %.     

2. Fullmäktige (i november) i Ägarkommunerna måste fatta beslut om att anta ny Bolagsordning 
(innefattande bla aktiesplit ) bilaga 2-3 och nytt Aktieägaravtal (Aktiefördelning och Ägarsamråd) 
bilaga 4. 

3. Fullmäktige ( i november) i Ägarkommunerna måste fatta beslut om att utlysa en extra 
bolagsstämma i bolaget för att anta ny Bolagsordning. 

4. Fullmäktige (i november) i Ägarkommunerna måste fatta beslut om att påteckna 
aktieöverlåtelseavtalet, bilaga 5.  

5. Extra bolagstämma i RAMBO (i november alt början på december)  för verkställande av 
fullmäktiges beslut om att anta en ny Bolagsordning. I beslutet skrivs; Stämman beslöt att ändra i 
bolagsordningen enligt bilaga, där bla antalet aktier delas upp från 510 till 5100. I samband med 
det ändras kvotvärdet till 500 kr/ aktie. 

6. Registrering av förändring av antalet aktier sker på blankett 817 till Bolagsverket. Till 
registreringen biläggs kopia på protokoll från extra bolagsstämma och ny bolagsordning. 

7. Tillträde för de överlåtna aktierna sker per den 1 januari 2018 i enlighet med 
aktieöverlåtelseavtalet. 

8. Aktiebok uppdateras med nytt ägande efter genomförda aktieförsäljningar. Nya aktiebrev 
utfärdas i förekommande fall. 

9. Fullmäktige (i februari) i Ägarkommunerna måste fatta beslut om att anta ny Bolagsordning (bla 
utökad styrelse) bilaga 6 och nytt Aktieägaravtal (Styrelse och Valberedning) bilaga 7. 

10. Extra bolagstämma i RAMBO (i feb-mars) för verkställande av fullmäktiges beslut om att anta en 
ny Bolagsordning. I beslutet skrivs; Stämman beslöt att ändra i bolagsordningen enligt bilaga, där 
bla styrelsen skall bestå av 9 ledamöter och 8 suppleanter 

11. Registrering av ny bolagsordning sker till Bolagsverket. Till registreringen biläggs kopia på 
protokoll från extra bolagsstämma och ny bolagsordning. 

12. Fullmäktige (i mars) i Ägarkommunerna måste fatta beslut om styrelsens sammansättning i 
RAMBO för 2018 i enlighet med den nya bolagsordningen och det nya aktieägaravtalet. 

13. Valberedningen i RAMBO skall ge förslag till bolagets årsstämma på ordförande för styrelsen för 
2018. 

14. Årsstämma i RAMBO i april 2018 för val av styrelse i bolaget enligt fullmäktiges beslut samt val 
av styrelsens ordförande utifrån valberedningens förslag. 
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  2017-10-02 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Komplettering av renhållningstaxa för Munkedals 
kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att ta ut självkostnadspris 
gentemot kund för behandling av det slam som lämnas på reningsverk. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att ta ut 205 kr för extra slang 
per påbörjat 10-tal meter utöver 10 m vid tömning av enskilda avloppsanläggningar. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att gentemot kund ta ut avgift 
enligt självkostnad för de arbeten som kräver extra personal eller utrustning, utöver 
kostnaden för ordinarie tömning av enskilda avloppsanläggningar. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att gentemot kund ta ut 925 kr 
för akuttömning utöver ordinarie hämtningsavgift under ordinarie arbetstid. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att gentemot kund ta ut 2 775 kr 
för akuttömning utöver ordinarie hämtningsavgift under jourtid och helgdag. 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att ta ut 200 kr per handlagt 
ärende.  

Kommunfullmäktiges beslut om komplettering av gällande renhållningstaxa gäller 
från och med 2018-01-01.  

Sammanfattning 
Rambo AB har inkommit med en begäran om att renhållningstaxan för Munkedals 
kommun höjs och kompletteras till vissa delar. Kommunfullmäktige gav 2017-03-30 
Rambo rätt att årligen justera taxan med ”avfallsindex”. 
 
Miljöbalkens 27 kapitel 4-6 §§ stadgar att avgift får tas ut för den avfallshantering 
som utförs genom kommunens försorg. 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift 
på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.  
 
Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot nationella och Munkedals kommuns mål 
inom avfalls- och arbetsmiljöområdet. Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna 
för det kommunala renhållningsansvaret.  
 
Av Rambo AB föreslagna taxehöjningar motiveras i Rambos tjänsteskrivelse. 
Ytterligare förtydligande finns i ett mail från Rambo. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Högre kostnader för fastighetsägare och bättre ekonomi för Rambo. 

Miljö 
Taxan kan leda till bättre arbetsmiljö 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Rambo AB 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Förslag	till	höjning	och	komplettering	av	nuvarande		
Renhållningstaxa	för	Munkedals	kommun	

Förslag	till	beslut	

Kommunfullmäktige föreslås besluta    

att	Rambo		AB	ges	rätt	att	årligen	ta	ut	självkostnadspris	gentemot	kund	för	behandling	av	det	
slam	som	lämnas	på	reningsverket	i	Munkedal.	

att	Rambo	AB	ges	rätt	att	ta	ut	205	kr	för	extra	slang	per	påbörjat	10‐tal	meter	utöver	10	m	vid	
tömning	av	enskilda	avloppsanläggningar.	

att	Rambo	AB	ges	rätt	att	gentemot	kund	ta	ut	avgift	enligt	självkostnad	för	de	arbeten	som	
kräver	extra	personal	eller	utrustning,	utöver	ordinarie	tömning	av	enskilda	avlopps‐
anläggningar.	

att	Rambo	AB	ges	rätt	att	gentemot	kund	ta	ut	925	kr	för	akuttömning	utöver	ordinarie	
hämtningsavgift	under	ordinarie	arbetstid.	

att	Rambo	AB	ges	rätt	att	gentemot	kund	ta	ut	2	775	kr	för	akuttömning	utöver	ordinarie	
hämtningsavgift	under	jourtid	och	helgdag.	

att Rambo	AB	ges	rätt	att	ta	ut	200	kr	per	handlagt	ärende.		

att	Kommunfullmäktiges beslut om komplettering av gällande renhållningstaxa börjar gälla från och 
med  2018‐01‐01.  

Ärendet	

Miljöbalkens 27 kapitel 4‐6 §§ stadgar att avgift får tas ut för den avfallshantering som utförs genom 
kommunens försorg.  
5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering 
främjas.  
 
Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot nationella och Munkedals kommuns mål inom avfalls‐ 
och arbetsmiljöområdet.  
 
Renhållningstaxan ska finansiera kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret.  
Renhållningstaxan ska beslutas av kommunfullmäktige.  
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Gällande Renhållningstaxa för Munkedals kommun antogs av kommunfullmäktige 2010‐11‐24 § 61, 
med justering 2012‐02‐09 § 4. 

Förbränningskostnaden för behandling av hushållsavfallet beräknas öka till nästa år och ersättningen 
till insamlingsentreprenörerna justeras årligen med Avfallsindex A12:1MD. För att möta dessa 
kostnadsökningar föreslår vi att även gällande taxa höjs med samma index. 

Västvatten har höjt behandlingsavgiften för slam från enskilda avlopp som lämnas på Munkedals 
reningsverk till 159 kr per kubik vi tar idag ut 150 kr per kubik (2017 års avgift) och vi föreslår 
kommunfullmäktige att ge Rambo rätt att få ta ut samma avgift som Västvatten gentemot kund 
(självkostnadspris). 

I samband med att nya avfallsföreskrifter, med förbättring av arbetsmiljö, antogs 1 april 2017 
förändrades förutsättningarna i så stor omfattning att nuvarande taxa behöver justeras.  För att 
komma tillrätta med dålig arbetsmiljö vid slamsugning av enskilda avloppsanläggningar skrevs det in i 
de beslutade avfallsföreskrifterna att: ”Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon och 
avloppsanläggning som ska tömmas bör inte överstiga 10 meter. Vid avstånd därutöver och upp till 
50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande taxa.” Den nu gällande taxan anger en avgift om 41 kr 
per 10 meter extra slangdragning utöver 20 meter, vilket visat sig vara en för låg avgift för att få 
fastighetsägaren att åtgärda arbetsmiljöproblemet. Vi föreslår därför kommunfullmäktige att ge 
Rambo rätt att ta ut 205 kr per 10 meter extra slangdragning utöver 10 meter. 

Vid avstånd över 50 meter mellan uppställningsplats för slamfordonet och avloppsanläggning, 
sughöjd över 6 meter eller andra förhållanden som kräver extra personal, särskild utrustning 
och/eller specialtransport såsom traktor, båt etc. för att kunna utföra slamsugningen, tas särskild 
avgift ut enligt gällande taxa. I nu gällande taxa är detta inte reglerat. 

Akuttömning kan beställas och utförs då mot extra avgift enligt gällande taxa. I nu gällande taxa 
regleras endast avgiften för akuttömning jourtid och helgdag med 810 kr (2017 års avgift). Avgift för 
akuttömning under ordinarie arbetstid regleras inte. Detta behöver justeras. 

Enligt beslutade avfallsföreskrifter, i kapitel 7, ges möjlighet att ta ut handläggningsavgifter vid 
anmälan om exempelvis uppehåll i sophämtning, delade abonnemang och glesare hämtning. Vi 
föreslår därför kommunfullmäktige att ge Rambo rätt att ta ut 200 kr i handläggningsavgift per 
handlagt ärende. 

Till 2018 kommer Rambo AB att höja nuvarande renhållningstaxa med index enligt tidigare 
kommunfullmäktige beslut 2017‐03‐30 § 27.   

Kommunfullmäktiges beslut om komplettering av gällande renhållningstaxa börjar gälla från och med 
2018‐01‐01.  

Lysekil	2017‐09‐20	

Lars Johansson      Anja Wallin 

VD        Affärsområdeschef Hushåll 
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  2017-09-20 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Verksamhetsområde för VA 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar utökningen av verksamhetsområden för vatten, spillvatten 
och dagvatten för 4 områden och 55 fastigheter respektive för vatten och spillvatten 
för 2 områden och 4 fastigheter enligt bifogade kartor och fastighetsförteckning. 
 

Sammanfattning 
Munkedal Vatten AB har vid styrelsemöte den 14 september 2017 §7 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige anta nya verksamhetsområden för va. Förslaget omfattar 4 
områden med totalt 55 fastigheter för vatten, spillvatten och dagvatten samt 2 
områden med totalt 4 fastigheter för vatten och spillvatten. Områdena är utbyggda 
och fastigheterna är anslutna till va-nätet.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga av själva beslutet. Fastigheterna är anslutna. Beslutet är en administrativ 
åtgärd. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

Delges: Munkedal Vatten AB 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2017-09-26 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef Gata/mark 
 

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-
2029 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott påtalar vikten av att trafiksäkerheten utmed väg E6 
samt framkomligheten i trafikplats Gläborg förbättras. 
 

Sammanfattning 
Trafikverket har översänt förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 
2018-2029 för yttrande. Kommunernas synpunkter samordnas av 
kommunalförbundet Fyrbodal. 
 
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 
2018–2029 är beslutad av riksdagen och uppgår till 622,5 miljarder kronor. Det är 
en ökning med 100 miljarder kronor jämfört med befintlig plan. 
 
Av direktiven framgår att planeringsramen ska fördelas på följande sätt: 
� 333,5 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet, varav 
36,6 miljarder avser medel till länsplaner. 
� 125 miljarder kronor ska avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar av 
statliga järnvägar. 
� 164 miljarder kronor ska gå till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga 
vägar inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medfinansiering till enskilda 
vägar. 
 
Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen, 
riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden – 
innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling samt 
regeringens direktiv. 
 
Som framgår av upprättat förslag finns inga föreslagna projekt som berör norra 
Bohuslän. Munkedals kommun vill ändå påpeka det allvarliga problemet med många 
trafikolyckor på väg E6 och vikten av att detta åtgärdas. Kommunen har också i 
andra sammanhang fört fram krav på att framkomligheten och trafiksäkerheten i 
trafikplats Gläborg förbättras. Detta är en angelägen åtgärd. 
 
Trafikverkets mål att satsa på åtgärder som underlättar för bostadsbyggnation 
återspeglas inte på lokal nivå inom Trafikverket. Tvärtom upplever kommunerna att 
kommunala ambitioner och planering för bostadsbyggande motverkas av 
Trafikverket. En bättre samsyn inom Trafikverket är önskvärt. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Åtgärder har betydelse för områdens attraktivitet och utveckling. 

Miljö 
Miljökonsekvenser prövas i resp projekt 

Barnkonventionen 
Utreds i projektet 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
     

Beslutet expedieras till: 
Fyrbodal 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Enligt sändlista 

Remissinstanser 

 

 

 

 

Remiss 
 

 

  

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 

Trafikverket sänder härmed förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 

2018-2029 på remiss. Planförslaget har tagits fram i enlighet med regeringens direktiv till 

Trafikverket den 23 mars 2017. 

Planförslaget, liksom olika fördjupningar i form av underlagsrapporter och promemorior 

publiceras på www.trafikverket.se/nationellplan. Där redovisas även länkar till andra 

regeringsuppdrag som relaterar till planförslaget.  

Planförslaget 

Trafikverket har arbetat trafikslagsövergripande och åtgärder inom ramen för nationell plan har 

prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till de transportpolitiska målen. 

Fyrstegsprincipen, som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis, har 

tillämpats för att säkerställa god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar 

samhällsutveckling. 

Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen, riksdagens beslut 

om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt 

konkurrenskraft och hållbar utveckling samt regeringens direktiv. I direktivet pekas sex 

samhällsutmaningar ut och dessa har utgjort viktiga inriktningar i arbetet med planförslaget.  

Åtgärderna i planförslaget bygger på den av regeringen beslutade nationella planen för 

transportsystemet 2014-2025, de fördjupande underlagsrapporterna och promemoriorna samt de 

åtgärder som pekats ut i infrastrukturpropositionen och i regeringens direktiv om att upprätta 

förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.  

Öppen process 

Trafikverket har strävat efter att skapa dialog och öppenhet om planens utveckling och innehåll och 

förslaget till ny nationell plan har tagits fram i dialog med berörda aktörer. Hearingar och seminarier 

har genomförts på flera platser i landet och i olika skeden av arbetsprocessen. De löpande 

kontakterna med omvärldens aktörer har främst skett via Trafikverkets regioner och i olika 

samverkansgrupper. 

Remissvar 

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 30 november 2017. Svaren kan 

gärna lämnas i elektronisk form via e-post till n.registrator@regeringskansliet.se och 

n.nationellplan@regeringskansliet.se i både word- och pdf-format. Ange diarienummer  

N2017/05430/TIF och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Filnamnet bör 

vara Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck), N2017/05430/TIF, följt av 

remissinstansens namn. I remissvaret anges också Regeringskansliets diarienummer 

N2017/05430/TIF. 
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Med vänlig hälsning 

 

 

Lena Erixon 

Generaldirektör 
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kommun@overtornea.se 
Ämne: Remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018‐2029 
 

Trafikverket sänder härmed förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029 på 
remiss. Planförslaget har tagits fram i enlighet med regeringens direktiv till Trafikverket den 23 mars 
2017. 

Planförslaget, liksom olika fördjupningar i form av underlagsrapporter och promemorior publiceras på 
www.trafikverket.se/nationellplan. Där redovisas även länkar till andra regeringsuppdrag som relaterar 
till planförslaget. 

Vänligen se bifogat missiv. 

Länk till materialet 

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 

http://www.trafikverket.se/nationellplan 

 

Remissvar 

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 30 november 2017. Svaren kan gärna 
lämnas i elektronisk form via e-post till n.registrator@regeringskansliet.se och 
n.nationellplan@regeringskansliet.se i både word- och pdf-format. Ange diarienummer N2017/05430/TIF 
och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Filnamnet bör vara Regeringskansliets 
diarienummer (utan snedstreck), N2017-05430-TIF, följt av remissinstansens namn. I remissvaret anges 
också Regeringskansliets diarienummer N2017/05430/TIF. 

Vänligen observera att remissvaren ej lämnas till Trafikverket. 
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  2017-10-11 Dnr: KS 2017-463
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Elin Johansson 
Upphandlare 
Ekonomienheten 

Förfrågningsunderlag för upphandling av ombyggnad 
Allégården 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar förfrågningsunderlag för upphandling av 
ombyggnad Allégården. 
 

Sammanfattning 
Munkedals kommun upphandlar ombyggnad av Allégården. Förfrågningsunderlag 
beräknas kunna annonseras snarast möjligt efter att arbetsutskottet antagit 
förfrågningsunderlaget. 
 
    
  

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Sektor Samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Sektorchef Samhällsbyggnad Kommunchef 
Samhällsbyggnad  
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Förfrågningsunderlaget omfattas av 
sekretess och kommer delas på bordet. 

360



 

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

 

  
  2017-10-11 Dnr: KS 2017-464
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Elin Johansson 
Upphandlare 
Ekonomienheten 

Förfrågningsunderlag för upphandling av Ombyggnad 
Kungshöjdens förskola 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar förfrågningsunderlag för upphandling av 
ombyggnad Kungshöjdens förskola. 
 

Sammanfattning 
Munkedals kommun upphandlar ombyggnad av Kungshöjdens förskola. 
Förfrågningsunderlag beräknas kunna annonseras snarast möjligt efter att 
arbetsutskottet antagit förfrågningsunderlaget. 
 
 
    
  

 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Sektor Samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Sektorchef Samhällsbyggnad Kommunchef 
Samhällsbyggnad  
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Förfrågningsunderlaget omfattas av 
sekretess och kommer delas på bordet. 
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  2017-10-20 Dnr: KS 2016-437
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Kristin Karlsson 
Upphandlare 
Ekonomienheten 

Avtalstecknande i upphandling av hantverkartjänster 
inom området bygg 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att teckna avtal efter genomförd 
upphandling av hantverkartjänster inom området bygg med tilldelade leverantörer. 
 

Sammanfattning 
I början av 2017 genomfördes en upphandling av hantverkartjänster inom området 
bygg. Tilldelningsbeslut fattades 2017-03-17. Efter det inkom en överprövning av 
upphandlingen som prövades i Förvaltningsrätten. 2017-10-10 kom domen som 
avgjorde att ansökan om överprövning skulle avslås och Munkedals kommun kan gå 
vidare och teckna avtal med tilldelade leverantörer. 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
Fastighetsenheten 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Sektorchef Samhällsbyggnad Kommunchef 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 

Avd. 3  

DOM 
2017-10-10 

Meddelad i Göteborg 

Mål nr 

3432-17 

3478 – 3479-17 

 

 

Dok.Id 503092     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 53197 

400 15 Göteborg 

Sten Sturegatan 14 031 - 732 70 00  031 - 711 78 59 måndag–fredag 

08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 

 

SÖKANDE 
K J Byggnads i Håby Aktiebolag, 556363-9227 

Box 43 

455 21 Munkedal 

 

MOTPARTER 
1. Munkedals kommun 

455 80 Munkedal 

 

2. Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB 

c/o Munkedals kommun 

Forum  

455 80 Munkedal 

 

3. Munkedals Bostäder AB 

c/o Munkdals Kommun 

Forum  

455 80 Munkedal 

 

SAKEN 
Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, förkortad 

LOU 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår ansökan.  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 
DOM 

    2017-10-10 

3432-17 

3478 – 3479-17 
  

 

 

BAKGRUND 

 

Munkedals kommun, Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB och Munkedals 

Bostäder AB (myndigheterna) genomför en upphandling av 

hantverkstjänster inom bygg, dnr KS 2016-437. Av tilldelningsbeslutet 

framgår att Paul Johanssons Byggtjänst Aktiebolag (Pauls Byggtjänst) 

vunnit upphandlingen.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

KJ Byggnads i Håby Aktiebolag (KJ Byggnads) ansöker om överprövning 

och anför i huvudsak följande. Pauls Byggtjänst har anmärkningar i 

revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015-07-01 – 2016-06-30. Styrelsen 

har vid mer än ett fåtal tillfällen under räkenskapsåret inte betalat skatter och 

avgifter i rätt tid. Även om det grundar sig på en tid tillbaka så strider det 

mot LOU.  

 

Myndigheterna anser att ansökan ska avslås och anför i huvudsak följande. 

Anmärkningen i revisionsberättelsen grundar sig på företeelser en tid 

tillbaka. I utvärderingen av upphandlingen kontrolleras anbudsgivarna 

huruvida de betalar skatter och avgifter genom Skatteverkets tjänster. Vid 

kontrollen fanns inget som pekade på att Pauls Byggtjänst inte uppfyllde 

ställda krav angående skatter och avgifter. Kontoutdrag från bolagets 

skattekonto visar även att det inte finns några sena inbetalningar det senaste 

året.  
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I GÖTEBORG 
DOM 

    2017-10-10 

3432-17 

3478 – 3479-17 
  

 

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Tillämpliga bestämmelser m.m.  

 

Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och 

icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. 

Vid upphandlingar ska vidare principerna om ömsesidigt erkännande och 

proportionalitet iakttas (1 kap. 9 § LOU).  

 

Om den upphandlande myndigheten brutit mot de grundläggande 

principerna i 1 kap. 9 § LOU eller någon annan bestämmelse i denna lag och 

detta har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada, 

ska rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas 

först sedan rättelse har gjorts (16 kap. 6 § första stycket LOU).  

 

Förvaltningsrättens prövning utgör en kontroll av om det finns skäl att 

ingripa mot upphandlingen på grund av att den upphandlande myndigheten 

har brutit mot de grundläggande principerna eller andra bestämmelser i  

1 kap. 9 § LOU eller någon annan bestämmelse i den lagen. I mål om 

överprövning enligt LOU gäller som huvudprincip att den part som gör 

gällande att en upphandling är felaktig på ett klart sätt ska ange på vilka 

omständigheter denne grundar sin talan och att domstolens prövning bör 

begränsas till de grunder som parten åberopar (jfr Högsta 

förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2009 ref. 69). 

 

För att grund för ingripande mot upphandlingen ska finnas är det inte 

tillräckligt att sökanden anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada, 

utan sökanden ska visa att denne har lidit eller kan komma att lida skada av 

den eller de brister som påtalats (jfr Högsta förvaltningsdomstolens 

avgörande HFD 2013 ref. 53). 
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Utredningen  

 

I förfrågningsunderlaget anges bl.a. följande.  

 

BEVIS OCH KONTROLL AV KRAV 

… 

AFB.511 Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet 

Upphandlande myndighet kommer i samband med upphandlingen att begära 

ut upplysningar via Skatteverket. Samarbete eftersträvas med enbart seriösa 

uppdragstagare. Beställaren kommer endast anlita entreprenörer som har F-

skattsedel, är registrerad och redovisar skatter och avgifter till skattekonto. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 

Förvaltningsrätten konstaterar att en upphandlande myndighet inte får anta 

ett anbud som inte uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget. KJ Byggnads 

har ifrågasatt Pauls Byggtjänst finansiella och ekonomiska styrka och 

bolagets förmåga att fullgöra sina skyldigheter avseende betalning av skatter 

och sociala avgifter. Myndigheterna har åberopat punkten AFB.511 i 

förfrågningsunderlaget och Skatteverkets uppgifter som visar bl.a. att det 

inte finns några sena inbetalningar det senaste året. Enligt förvaltnings-

rättens mening finns det inte anledning att ifrågasätta upphandlingen på 

denna grund. 

 

KJ Byggnads har således inte visat att myndigheterna överträtt någon av de 

grundläggande principerna i 1 kap. 9 § eller någon annan bestämmelse i 

LOU. Mot denna bakgrund har KJ Byggnads inte heller visat att de på grund 

av några brister i den aktuella upphandlingen har lidit skada eller riskerat att 

lida någon skada. Det finns därför inte anledning att ingripa mot upphand-

lingen. Ansökan ska därmed avslås.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 3109/1 B LOU) 

 

 

Maria Jolfors Detert 

Rådman 

 

Föredragande i målet har varit föredragande juristen Sandra Andersson.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND 
 

 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens 
avgörande ska skriva till Kammarrätten i 
Göteborg. Skrivelsen ska dock skickas eller 
lämnas till förvaltningsrätten. Adressen till 
förvaltningsrätten framgår av avgörandet. 

Överklagandet ska ha kommit in till förvalt-
ningsrätten inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av avgörandet. Om avgör-
andet har meddelats vid en muntlig förhand-
ling, eller det vid en sådan förhandling har 
angetts när det kommer att meddelas, ska 
dock överklagandet ha kommit in inom tre 
veckor från den dag som avgörandet med-
delades. För offentlig part räknas tiden för 
överklagande alltid från den dag avgörandet 
meddelades. 

Om sista dagen för överklagandet infaller på 
lördag, söndag eller helgdag, midsommar-
afton, julafton eller nyårsafton räcker det att 
skrivelsen kommer in nästa vardag. 

Prövningstillstånd i kammarrätten 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
kammarrätten fordras att prövningstillstånd 
meddelas. Kammarrätten lämnar prövnings-
tillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av 
rättstillämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
förvaltningsrättens avgörande fast. Det är 
därför viktigt att det klart och tydligt framgår 
av överklagandet till kammarrätten varför man 
anser att prövningstillstånd bör meddelas.  

Överklagandets innehåll 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person- eller organisations-
nummer, postadress, e-postadress och 
telefonnummer till bostaden och mobil-
telefon. Även adress och telefonnummer 
till arbetsplatsen ska anges, samt eventuell 
annan adress där klaganden kan nås för 
delgivning. 

Om klaganden anlitar ombud, ska om-
budets namn, postadress, e-post-adress, 
telefonnummer till arbetsplatsen och 
mobiltelefonnummer anges. 

Om samtliga ovan nämnda person- eller 
adressuppgifter har lämnats tidigare i 
målet och fortfarande är aktuella behöver 
de inte uppges igen. Om någon uppgift 
ändras, ska ändringen utan dröjsmål 
anmälas till kammarrätten. 

2. uppgift om det avgörande som över-
klagas – förvaltningsrättens namn, mål-
nummer samt dagen för avgörandet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för 
en begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens 
avgörande som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och 
vad han/hon vill styrka med varje särskilt 
bevis. 

 

Forts. nästa sida 

Bilaga 1
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Avtal före laga kraft i vissa mål 

I vissa mål får avtal slutas innan tiden för 
överklagande av rättens avgörande har löpt ut. 
Detta gäller mål om överprövning enligt 

 lagen (2007:1091) om offentlig upphand-
ling, 

 lagen (2007:1092) om upphandling inom 
områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster,  

 lagen (2011:1029) om upphandling på 
försvars- och säkerhetsområdet, 

 lagen (2016:1147) om upphandling av 
koncessioner, 

 lagen (2016:1145) om offentlig upphand-
ling, eller 

 lagen (2016:1146) om upphandling inom 
försörjningssektorerna 

I de flesta fall får avtal slutas när tio dagar har 
gått från det att rätten avgjort målet eller upp-
hävt ett interimistiskt beslut. I vissa fall får 
avtal slutas omedelbart. Ett överklagande av 
rättens avgörande får inte prövas sedan avtal 
har slutits. Fullständig information finns i 
16 kapitlet i de ovan fyra förstnämnda lagarna 
och i 20 kapitlet i de två sistnämnda lagarna. 

Ytterligare information 

Behöver ni fler upplysningar om hur man 
överklagar kan ni vända er till förvaltnings-
rätten. 
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  2017-10-13 Dnr: KS 2017-469
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Liselott Sörensen Ringi 
Sektorchef  
Barn och Utbildning

Nybyggnation av förskola i centrala Munkedal. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att pröva frågan nybyggnation av förskola i centrala 
Munkedal i kommande budgetarbete. 
 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att redovisa investerings- och 
driftskostnader för befintlig respektive föreslagen förskolestruktur i centrala 
Munkedal. Den föreslagna strukturen ska redovisas med 12/15 barn per avdelning 
resp 18 barn per avdelning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att påbörja 
förprojekteringen.  

Sammanfattning 
Idag finns 10 avdelningar med 180 platser i centrala Munkedal. Utifrån budget 
beräknas idag 18 platser/avdelning. Kungshöjden har tre avdelningar och kommer 
att totalrenoveras under 2018. Inspiratören på Lilla Foss har fyra avdelningar och 
Älgen på Östra Jonsängsvägen2 en avdelning. För att möta upp behovet har två 
temporära ensamavdelningar etablerats i externa och interna lägenheter, Ugglan på 
Bruksvägen 2 samt Grävlingen Brudåsvägen 22. 
 
Kommunen har ett konstant högt söktryck till platser inom barnomsorgen i centrala 
Munkedal 
 
Enligt den politiska programförklaringen är det ett önskemål att det ska vara 15 barn 
per grupp. Enlig Skolverkets riktlinjer bör yngre barn 0-3 år inte vistas i grupper 
större än 12 och 4-5 åringar i grupper om 15. Om nuvarande lokaler varit mer 
ändamålsenliga och större hade det gått att gruppera om och då också kunna ansöka 
om det statliga bidraget till minskade barngrupper. 
  
Kön till barnomsorg i centrala Munkedal beräknas framåt kvarstå i samma 
omfattning, se bilaga 1 elevunderlag. 
  
Det är mycket svårt att rekrytera personal till förskolans verksamhet överlag och det 
är synnerligen ineffektivt och kostnadskrävande att driva ensamavdelningar. Till 
ensamavdelningarna körs mat och det minskar förutsättningarna för 
måltidspedagogik. Det är också svårt att anpassa personaltäthet i samband med 
öppnande och stängning. Kollegialt arbete och säkerhetsaspekten försvåras.  
I dagsläget finns det mycket begränsade möjligheter för personalen att samlas i 
ändamålsenliga miljöer. APT genomförs i barnmiljöerna sittande på låga stolar o.s.v. 
Det finns heller inte kontor där förskolechef kan sitta. 
Om barngrupperna minskas till 15 skulle det innebära 12 avdelningar. (12 x 15 
platser= 180 platser). Med en ny förskola med 5 avdelningar blir det sammanlagt 12 
avdelningar i Centrum. Flera närkommuner bygger idag med en avdelning extra för 
att ha möjlighet att dela grupper och söka bidrag. 
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Möjligheten att uppföra en ny förskola i anslutning till Kungshöjden på Brudås 2-12 
med 5 avdelningar. Möjligheten till samverkan mellan ny och befintlig förskola ska 
studeras. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Ny förskola 5 avdelningar 160 m2/avd=640 m2 x 33.000 kr/m2 = 26,4 mkr. 
Kostnaden inkluderar utemiljön.  

Erhålla statligt bidrag baserat på 180 platser skulle innebära en intäkt på 900 tkr. 

 

Miljö 
Miljöerna för barnen i en anpassad anläggning för verksamheten förbättras avsevärt. 
Arbetsmiljön för personalen förbättras då det blir mer lättarbetat och ökar 
möjligheterna till samarbete mellan avdelningar samt även säkerheten. Mindre risk 
för ensamarbete. Måltidspersonal, lokalvårdare och fastighetsskötare kan arbeta mer 
effektivt och i bättre miljöer.  

Facklig samverkan enligt FAS05 
Berörd personal kommer att involveras i processen. 

Barnkonventionen 
Ur ett barnperspektiv skapas förutsättningar för hög och likvärdig kvalitet. 
För att barngruppernas storlek ska kunna minskas behövs lokaler som är anpassade 
för förskolans verksamhet. Under processen inför byggnation ska omvärldsanalys 
göras, t.ex. studiebesök på andra nybyggda förskolor. Viktigt att bygga in flexibilitet 
så att det går att anpassa till nya förutsättningar.  
 
  
 
    

 

Antal 
avd

Antal 
barn/avd

Antal 
barn

Hyra, El, 
underhåll 
fast.sköts
el, adm

Antal 
tjänst 
städ

Kostnad 
städ

Antal 
tjänst 
måltid

Kostnad 
tjänst 
måltid

Mat‐
trans‐
sport

Antal 
tjänst 
ped 

personal

Kostnad 
Ped. 

personal Totalt

Summa nuläge 
förskolor centrum 10 18 180 2 381 000 1,44 731 000 3,3 1 485 000 90 000 26,8 12 695 800 17 382 800
Summa behov 
förskolor centrum 12 15 180 3 944 000 1,55 766 000 2,8 1 370 000 0 28,1 13 332 960 19 412 960
Avvikelse mellan 
nuläge och behov 2 ‐3 0 1 563 000 0,1 35 000 ‐0,5 ‐115 000 ‐90 000 1,3 637 160 2 030 160

Avvikelse mellan 3 
enavd. och en 3 avd. 
förutsatt 18  ‐0,22 ‐179 000 ‐0,70 ‐200 000 ‐90 000 ‐0,76 ‐360 568 ‐829 568,32

Liselott Sörensen Ringi Håkan Sundberg 
Sektorchef Barn och Utbildning Kommunchef 
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Befolkningsinformation 
Rapporten baseras på 275 objekt från 2 Adress Munkedal-lagret.

Totalt 1080 invånare varav 513 män och 567 kvinnor.

Åldrar mellan 0-6 år (födda 2011-2017).
 män
 kvinnor

Intervall Totalt Man Kvinna
0-0 14 8 6
1-1 18 8 10
2-2 14 5 9
3-3 11 5 6
4-4 14 7 7
5-5 16 6 10
6-6 10 7 3
SUMMA 97 46 51
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  2017-09-14 Dnr: KS 2016-238
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef 
 

Hyra av modul på Munkedalsskolan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att en modul hyrs in till verksamheten 
på Munkedalsskolan. 

Sammanfattning 
Elevantalet vid Munkedalsskolan har ökat under det senaste året, från ca 270 elever 
till ca 300. Antalet lärare och annan personal har ökat i motsvarande omfattning. Det 
innebär att verksamheten är trångbodd. Det saknas arbetsrum för lärare och elever 
får sitta i korridorer för att det saknas grupprum mm. 
 
På skolan finns en inhyrd modul som används som klassrum mm. En ny inhyrd 
modul kan placeras över denna befintliga. Då undviks kostnader för markplanering 
etc. Denna nya modul blir ca 70 m2 stor och kan inrymma ca 10 arbetsplatser. 
 
För att lättare kunna placeras ovanpå en annan modul bör modulerna vara av 
samma fabrikat. Denna hyra bör förhandlas fram genom direkt kontakt med 
leverantören. Hyresavtal tecknas på två år med möjlighet till förlängning. Kostnaden 
är ca 8000 kr per månad.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kostnad för inhyrd modul är 8000 kr per månad. 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Det genomförs av verksamheten 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
    
     

Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadssektorn, Barn- o utbildningssektorn 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2017-08-28 Dnr:KS 2017-358
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef 
 

Medborgarförslag - solelanläggning 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om installation av solceller. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med 
nybyggnationer och större renoveringar eller upprustningar av kommunala 
verksamhetsfastigheter utreda och pröva frågan om installation av solcells- eller 
andra miljövänliga energiproduktionsanläggningar. 
 

Sammanfattning 
Tommy Magnusson, Munkedal föreslår i ett medborgarförslag att solceller installeras 
på tex Kungsmarksskolan eller sporthallen. I medborgarförslaget redovisas 
beräkningar på energiproduktion och anläggningskostnader. 
 
Kommunen har installerat solenergianläggningar på Lilla Foss förskola och 
Önnebacka förskola. Beräkningarna visade på lång återbetalningstid för 
investeringen men kommunstyrelsen valde att genomföra investeringen som för att 
visa vikten av miljövänlig energiproduktion. 
 
Munkedals kommun har ett flertal större investeringar på gång under de närmsta 
åren. Det gäller bl a nytt äldreboende, nya och/eller upprustade lokaler för förskolor 
och skolor. Det är lämpligt att prövningen av solenergianläggningar och olika 
uppvärmningsalternativ utreds och prövas i samband med framtagande av 
handlingar för dessa byggprojekt. Detta ger en bättre helhetsbild och eventuella 
energiåtgärder kan samordnas med andra byggåtgärder. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kan öka investeringskostnaden men bidra till lägre driftskostnader. 

Miljö 
Positivt för miljön med solel och miljövänlig uppvärmning. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
     

 
Beslutet expedieras till: 
Tommy Magnusson 
Samhällsbyggnadsenheten 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Medborgarförslag 13/8 2017 

 

För att öka andelen förnyelsebar elproduktion i kommunen och bidra till en hållbar utveckling, 
minskade CO2 utsläpp mm. samtidigt som man gör en tämligen bra ekonomisk investering, så 
föreslår jag att man installerar solceller på ex. Kungsmarkskolan som har ypperligt bra läge och tak 
för ändamålet.  

Man skulle då kunna producera en stor del av skolans elförbrukning, vilket ger sänkta rörliga 
kostnader för el, samt inkomster för den sålda elen som ej egenkonsumeras. 

Det är även viktigt att vissa allmänheten/eleverna var kommunen står i frågan och att man aktivt tar 
ställning/ansvar och bidrar på ett positivt sätt för en omställning till ett mer fossilfritt samhälle för 
kommande generationer. 

 

Det stora taket på idrottshallen rymmer 300st paneler om totalt 80kWp installerad effekt vilket ger 
en elproduktion på 74700 kWh/år.  

Det ”mindre” taket mot sydöst rymmer 152st paneler om totalt 42kWp installerad effekt vilket ger en 
elproduktion på 37950 kWh/år. 

 

Total elproduktion blir 112650 kWh/år (112,65MWH) enligt bifogad beräkning/simulering av den 
föreslagna anläggningen. 

 

Investeringskostnaden för bägge taken fullt utbyggda (122kWp 452st paneler) är ca 1,3 miljoner, exkl 
moms, utan bidrag.  

(Det går fortfarande att ansöka och erhålla investeringsbidrag på 30% av energimyndigheten) 

Erhåller man bidraget så blir investeringskostnaden istället ca 900000:‐ 

  

Då anläggningens totala effekt är lägre än 255kWp så betalar man INGEN energiskatt på 
elproduktionen/konsumtionen. 

 

Vänliga hälsningar 

Tommy Magnussson 

Svinebacka 30 

45592 Munkedal 

0702769554 

magneten@gmail.com 
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  2017-10-06 Dnr: KS 2010-218
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
  
 
Handläggare: 
Rickard Persson 
Sektorchef 
 

Svar på motion Hans-Carl Carlson (KD), 
Kristdemokraterna, om ett flexibelt 
bemanningssystem på kommunens äldreboende 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
 
Sammanfattning 
Hans-Carl Carlson (KD) har 2010-10-26 i motion föreslagit kommunfullmäktige 
besluta att utforma ett flexibelt bemanningssystem på våra äldreboenden så att 
personaltätheten kan anpassas efter ändringar i vårdtyngd oavsett på vilken 
avdelning vården ges. 
 
Idag har enhetschefen ansvar för att fördela de tilldelade resurserna där behovet 
finns. Enhetschefen planerar och prognostiserar kring de verksamhetsförändringar 
som sker. Bemanningssystemet ser inte längre ut på samma sätt idag som när 
motionen skrevs. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ingen påverkan 

Folkhälsa 

Facklig samverkan enligt FAS05 
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Hans-Carl Carlson (KD) 

Rickard Persson  Håkan Sundberg 
Sektorchef  Kommunchef 
Omsorg   
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  2017-10-06 Dnr: KS 2014-547
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
  
 
Handläggare: 
Rickard Persson 
Sektorchef 

Svar på motion från Göran Nyberg (C) om att utreda 
att utreda den framtida äldreomsorgsstrukturen. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen presenterade 2015-12-16 utredningen om äldreboende i Munkedals 
kommun. Utredningen var ett resultat av den ”parlamentariska gruppens” arbete och 
uppdraget att utreda effekterna av två äldreboenden i kommunen jämfört med 
nuvarande fem.  
 
Utredning tog fram olika alternativ och en snabbutredning presenterades i 
kommunstyrelsen 2016-01-21 med ett förslag på alternativ. Ytterligare en utredning 
som var en revidering på den tidigare snabbutredningen presenterade på 
kommunstyrelsen 2016-10-12. 
 
Ovan utredningar ska ses som svar på Göran Nybergs motion. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
De kostnader som är framräknade finns i utredningarna 

Folkhälsa 

Facklig samverkan enligt FAS05 
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Göran Nyberg (C) 

Rickard Persson  Håkan Sundberg 
Sektorchef  Kommunchef 
Omsorg   
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  2017-09-19 Dnr: KS 2016-85 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om att 
marknadsföra Munkedals kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
 

Sammanfattning 
Karin Blomstrand inkom 2016-02-05 med motion om marknadsföring av Munkedals 
kommun inklusive tillhörande informationsskyltning.  
 
Marknadsföringsinsatser i Munkedal har varit eftersatt under en rad av år av olika 
anledningar. Under innevarande år har en rad åtgärder vidtagits för att utveckla 
marknadsföringen av Munkedals kommun.  
 
Munkedals kommun har under 2017 deltagit i utbildningen ”Förenkla – Helt enkelt” med 
syfte att förbättra kommunens service och kommunikation gentemot det lokala 
näringslivet och besöksnäringen.  
Ett bra lokalt företagsklimat gynnar möjligheterna till sysselsättning och resurser till 
utveckling av välfärden.  
Kommunen har som resultat av utbildningen tagit fram ett förslag på en lokal 
handlingsplan med konkreta åtgärder. 
Samarbetet med Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen som inleddes november 
2016 och ska pågå till och med 2019 med syfte att skapa en ökat attraktionskraft för 
Munkedal med inriktning mot en utveckling av besöksnäringen och näringslivet i 
kommunen. 
Under året har en ny tjänst som kommunikatör tillskapats med uppdrag att arbeta med 
den interna och externa kommunikationen. 
Marknadsföring är av central betydelse för att kommunen ska kunna möta framtida 
utmaningar. 
 
   
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Marknadsföringsinsatser kommer att vara förknippade med kostnader som får hanteras 
inom befintliga ekonomiska förutsättningar. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
  
     

 

Håkan Sundberg  
Kommunchef  
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  2017-09-29 Dnr: KS 2017-58 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
  
 
Handläggare: 
Maria Ottosson Lundström 
Avdelningschef  
Vård och Äldreomsorg

Svar på motion från Heikki Klaavuniemi (SD) och 
Matheus Enholm (SD), om att vidareutbilda vikarier 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen delar Heikki Klaavuniemis och Matheus Edholms uppfattning om att 
Munkedals kommun är i stort behov av vikarier och att det är viktigt att vikarier får 
rätt förutsättningar för att kunna utföra vård och omsorgsarbete säkert och med god 
kvalitet. Dock anser förvaltningen att det redan görs mycket på området och att det 
är det rimliga för förvaltningen att klara av. 
 
En del i att skapa goda förutsättningar är en bra introduktion med både teori och 
praktik, samt att man hålls uppdaterad med ny kunskap som krävs för uppdraget. 
Att få en bra introduktion bidrar till att man känner sig trygg i arbetet, den 
nyanställde kan snabbare arbeta självständigt och förutsättningarna för att man 
stannar kvar i arbetet ökar. Genom att kunna erbjuda olika webbutbildningar ökar 
möjligheten att på ett kostnadseffektivt sätt kunna erbjuda vikarier mer utbildning 
och kompetensutveckling. Att däremot erbjuda alla vikarier samma vidareutbildning 
som tillsvidareanställd personal är svårt och förenat med stora kostnader.  
 
Tillsammans med personalenhet och bemanningsenhet arbetar sektor Omsorg med 
flera åtgärder som ska förbättra rekrytering och bemanning, samt ge vikarier så bra 
förutsättningar som möjligt. En del är att förbättra introduktionsutbildningen där alla 
får samma teoretiska utbildning. En annan satsning är att det utbildats fler 
handledare för att erbjuda elever lärorika och intressanta praktikplatser men också 
för att ge nyanställda bra introduktion och stöd i det praktiska arbetet för vikarier.  
 
Kompetenssamverkan SML är ett samarbete mellan Sotenäs, Munkedal och Lysekil 
där man ser över möjlighet till samarbete när det gäller utbildning och 
kompetensutveckling inom vård och omsorg. Bland annat erbjuds timanställda 
vikarier en valideringsutbildning inom omvårdnad. Det innebär att vikarier som 
saknar utbildning kan validera sin kunskap och erfarenhet för att på så sätt snabbare 
få en formell kompetens som undersköterska. Senast i våras hade Munkedals fick 
Munkedals kommun 24 nya utbildade undersköterskor genom valideringsutbildningen 
och just nu går 10 personer utbildning. Målsättningen att i kompetenssamverkan 
SML kunna ha en kontinuerligt pågående valideringsutbildning för att säkra 
framtidens rekryteringsbas inom vård och omsorg.  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kostnaderna för det arbete som redan sker är inte beräknade. 

Folkhälsa 
Utbildning och kompetensutveckling kan bidra till ökad trygghet, självkänsla och 
bättre möjlighet till arbete och egen försörjning. 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Sker löpande  
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Heikki Klaavuniemi (SD) 
Matheus Enholm (SD) 

Rickard Persson  Håkan Sundberg 
Sektorchef  Kommunchef 
Omsorg   
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  2016-07-15 Dnr: KS 2013-288
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att minska 
sjukskrivningstalen inom lärarkåren genom införande 
av jämnare arbetsbelastning över året 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 
 

Sammanfattning 
Ann-Sofie Alm (M) inkom 2013-08-21 med motion om att förvaltningen tillsammans 
med de fackliga organisationerna se över möjligheterna att införa 40 timmarsvecka 
för lärare. Detta i syfte att få en jämnare arbetsbelastning och därmed minska 
sjukskrivningstalen. 
 
Sjukskrivningstalen var under läsåret 16/17 höga inom Sörbygdens rektorsområde. 
Där har omfattande åtgärder vidtagits. I övrigt är sjuktalen höga på en del av 
kommunens förskolor. 
 
Hösten 2017 har en arbetsgrupp bestående av representanter från arbetsgivaren och 
fackliga organisationer startat upp i syfte att ta fram handlingsplaner för att 
kommunen ska bli en attraktiv arbetsgivare.  
 
Nationella beslut gällande obligatorisk lovskola och troligen beslut om förändrad 
timplan samt obligatorisk förskoleklass kommer att innebära annan planering 
gällande lärarnas schema. 
  
I svaret föreslås att invänta arbetsgruppens förslag till handlingsplaner.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Minskar kommunens utgifter för sjukskrivningar kommer detta att gynna den totala 
ekonomin positivt.  

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
  
     

Beslutet expedieras till: 
Ann-Sofie Alm (M) 

Liselott Sörensen Ringi  
Sektorchef Barn och Utbildning  
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  2016-07-15 Dnr: KS 2012-217
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
Svar på motion från Lars-Göran Sunesson (C) om 
utveckling av simskoleverksamheten i Munkedals 
kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 

Sammanfattning 
Lars-Göran Sunesson inkom 2012-05-18 med en motion om att kommunstyrelsen 
utreder hur simskoleundervisningen kan utvecklas. Då vid den tiden fanns bara 
simskoleundervisning i Gårvik. Motionären föreslog att alla sexåringar erbjuds fri 
simundervisning en gång/v under en termin alternativt sommarsimskola samt att 
öronmärka pengar för varje klass att åka till badhus en gång per år. Ytterligare 
förslag var att ge bidrag till föreningar som bedriver sommarsimskola och stöd till 
utbildning av simlärare. 
 
2012 genomlystes ämnet Idrott och hälsa på skolorna avseende kunskapskravet i åk 
6 vad gäller simning. Det resulterade i att rektorerna tog fram en plan för att 
säkerställa elevernas kunskaper i simning.  
I årskurs tre följer numera klassläraren upp målen när det gäller simkunskaper. I 
åk4 tar klasslärare med sig eleverna till badhus för att säkerställa elevernas 
simkunskaper för årskursen. För elever i åk 6 som ej når målen gällande simning 
åker undervisande lärare till badhus ca 10 ggr. 
Idag bedrivs det simskola i Saltkällan och Gårvik. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Simundervisningen genomförs i ämnet Idrott och hälsa och ingår därmed i skolornas 
budget för undervisning. Kommunen har i sin budget avsatt 0,02 mnkr för bidrag till 
föreningar som genomför verksamheten 

Barnkonventionen 
Förutsättningar för att barnen lär sig simma ges. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
  
     

 

Liselott Sörensen Ringi  
Sektorchef Barn och Utbildning  
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Beslutet expedieras till: 
Lars-Göran Sunesson (C) 
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  2016-07-15 Dnr: KS 2013-291
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att införa 
ett system för att säkerställa våra skolors likvärdighet 
i resultat 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
 

Sammanfattning 
Ann-Sofie Alm (M) inkom 2013-08-21 med motion om att skolornas resultat ska vara 
öppna och tillgängliga.  
 
2015 införde kommunen mål och resultatstyrning via systemet Hypergene. 
Där redovisas uppföljning av politiska inriktningsmål och resultatmål samt 
verksamheternas verksamhetsmål. Parallellt med detta genomför BoU systematiskt 
kvalitetsarbete där resultaten i skolorna redovisas, analyseras och åtgärder för 
förbättring redovisas.  
 
Skolinspektionen 2017 påvisade att huvudmannen inte i tillräcklig utsträckning följer 
upp resultaten via det systematiska kvalitetsarbetet i alla verksamheter inom barn 
och utbildning. Rutiner för hur huvudmannen ska följa upp verksamheterna och 
förbättringsåtgärder när det gäller dokumentationen är inskickade till 
Skolinspektionen. Vi har i skrivande stund inte fått svar ännu om dessa åtgärder är 
godkända. 
 
Därtill har en utredning startat upp i syfte att öka måluppfyllelsen samt ge förslag på 
hur utbildningen ska bli högkvalitativ och likvärdig för alla barn i kommunen utifrån 
den beslutade skolstrukturen.  
 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  
 
Ekonomi 
Kostnaden för införandet av skolmodulen i Hypergene var 0,2 mnkr 
Vad skolutredningen kommer fram till kommer att redovisas i kommunstyrelsen med 
kostnadsberäkningar.  

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
  
     

Beslutet expedieras till: 
Ann-Sofie Alm (M) 

Liselott Sörensen Ringi  
Sektorchef Barn och Utbildning  
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