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

Vårt uppdrag är att
•
•
•
•
•

möta alla med respekt och eftertanke
stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
göra mesta möjliga nytta för våra brukare
arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att
• se till att god etik råder i alla sorters möten
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv
• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter
• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete
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TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Ann-Charlotte Mellgren Sernemo
Avdelningschef skola
Barn och utbildningsförvaltningen

Ny skola åk 4-6 på Kungsmarken
Förslag till beslut
Barn och utbildningsförvaltningen föreslår Barn och Utbildningsnämnden att bifalla
underlaget och fatta beslut om att beställa åk 4-6 skolan på Kungsmarken.
Barn och Utbildningsnämnden beslutar även att Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Barn och utbildningsförvaltningen kontinuerligt avrapporterar till Barn och
Utbildningsnämnden, processens gång fram till att ett anbudsunderlag är framtaget.

Sammanfattning
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för byggnation av en
ny skola i centrala Munkedal, på Kungsmarken. Skolan ska innehålla årskurs 4–6
med plats för 350 elever inklusive fritidshem, träningsskola åk F-9 med plats för 15
elever, särskola åk 4–6 med plats för 15 elever och flexgrupp åk 4–9 med plats för
15 elever. Den nya enheten ska ha gemensamma ytor och områden med
Kungsmarksskolan åk 7–9 för att skapa en pedagogiskt röd tråd och
samverkansvinster.
I den framtidsprognos som görs av SKL har antalet elever i aktuellt åldersspann fram
till dags dato, överskridits med över 100 elever, vilket tyder på en positiv tillväxt och
inflyttning till kommunen. Det är därför av stor vikt att planera för ett fortsatt
scenario där elevantalet överskrider prognoserna. I beräkning av elevunderlag till ny
skola behöver detta således beaktas så att plats finns för framtida behov.
I och med nybyggnation av skola åk 4–6 vid Kungsmarken sker en omstrukturering
av kommunens skolorganisation. Det får till följd att den nya skolan blir den enda
skola som undervisar åk 4–6 i centralorten, vilket ytterligare stärker behovet av plats
för fler elever. Den nya skolan måste rymma samtliga elever och eventuella ökningar
i detta åldersspann, det finns inga alternativ.
Munkedals kommun har också en hög andel elever på sina fritidshem. Eleverna har
ett stort antal timmar inskrivna på fritidshemmen vilket ställer stora krav på
flexibilitet med möjlighet till både rekreation och stimulans i den verksamheten.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Utifrån skolans beskrivning av innehåll har Fastighetsförvaltningens konsulter tagit
fram ett förslag till ny skola på 4600 m2 våningsyta och ca 10000 m2 uteytor.
Totalkostnaden bedöms till 148 mnkr.
Den preliminära kapitalkostnaden är idag 7,5 mnkr och övrig driftkostnad dvs.
drift/underhåll och skötsel, 1,6 mnkr. Totalt 9,1 mnkr.
Detta innebär inte att vi behöver äska 9,1 mnkr
När KF har beslutat om en investering och den väl aktiveras kompenseras nämnden
fullt ut för den kapitalkostnad som uppstår.
Det betyder att BUN enligt Samhällsbyggnads preliminära uträkning behöver äska
400 tkr för utökade hyreskostnader år 2022 eller 2023. Dvs 1,6 mnkr – 1,2 mnkr
(för moduler som sägs upp). Därtill kommer ev. utökning av städ/måltidspersonal
och andra kringkostnader.
Antagen investeringsbudget medger en kostnad om 127 mkr.
I den fortsatta processen kommer avvägningar göras för att närma sig budgeterad
kostnad.
Kostnaderna för inventarier/lös inredning bedöms till 6,25 mnkr.

Liselott Sörensen- Ringi
Förvaltningschef
Barn och utbildningsförvaltningen

Beslutet expedieras till:
Mats Tillander
Liselott Sörensen Ringi
Ann-Charlotte Mellgren Sernemo

www.munkedal.se • Telefon växel 0524-180 00 • E-post kommun@munkedal.se • Bankgiro 549-6260
455 80 MUNKEDAL • Besöksadress Centrumtorget 5 • Organisationsnummer 212000-1330

7

2019-09-30

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING

Grundförutsättningar och behovsinventering
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för byggnation av
en ny skola i centrala Munkedal, på Kungsmarken. Skolan ska innehålla årskurs 4–
6, fritidshem, träningsskola åk F-9, särskola åk 4–6 och flexgrupp åk 4–9 (grupp
för elever med svår NPF men som inte uppfyller kriterierna för särskola), samt ha
gemensamma ytor och områden med Kungsmarksskolan åk 7–9 för att skapa en
pedagogiskt röd tråd och samverkansvinster.
Det övergripande pedagogiska behovet är en rakt igenom NPF-anpassad och skofri
skola med stor flexibilitet och ytor som stimulerar till kreativitet och lärande men
också främjar lugn, trygghet och studiero.
Det totala elevantalet i kommunens grundskolor har ökat med drygt 80 elever
sedan 2015. I den framtidsprognos som görs av SKL har antalet elever i aktuellt
åldersspann fram till dags dato, överskridits med över 100 elever, vilket tyder på
en positiv tillväxt och inflyttning till kommunen. Det är därför av stor vikt att
planera för ett fortsatt scenario där elevantalet överskrider prognoserna. I
beräkning av elevunderlag till ny skola behöver detta således beaktas så att plats
finns för framtida behov.
I och med nybyggnation av skola åk 4–6 vid Kungsmarken sker en omstrukturering
av kommunens skolorganisation. Det får till följd att den nya skolan blir den enda
skola som undervisar åk 4–6 i centralorten, vilket ytterligare stärker behovet av
plats för fler elever. Den nya skolan måste rymma samtliga elever och eventuella
ökningar i detta åldersspann, det finns inga alternativ.
Munkedals kommun har också en hög andel elever på sina fritidshem. Eleverna har
ett stort antal timmar inskrivna på fritidshemmen vilket ställer stora krav på
flexibilitet med möjlighet till både rekreation och stimulans i den verksamheten.

Prognos elevantal totalt
Läsår
21/22

22/23

23/24

24/25

25/26

26/27

291 (+50)

297 (+50)

311 (+50)

311 (+50)

298 (+50)

Antal
292 (+50)
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Elevantal totalt: 350 elever (prognosticerat med en rimlig ökning på 50 stycken)
fördelade på 5–6 paralleller/årskurs.
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Förutom åk 4–6 behöver den nya enheten innehålla fritidshem med tre avdelningar
och plats för träningsskola åk F- 9. Lokalerna för träningsskolan behöver kunna
vara en del av helheten men samtidigt gå att skärma av och vara separata delar
med egna utemiljöer samt möjlighet till transport nära till ingången.
En särskolegrupp åk 4–6 samt en flexgrupp åk 4–9 kräver också anpassade lokaler.
Det behöver finnas olika rum med olika funktioner, såsom möjlighet till kök och
egen matplats för både träningsskola, och flexgrupp.
Elevantalet i övriga verksamheter är svårt att beräkna men baseras på utvärdering
av tidigare års antal/behov. Det finns också möjlighet att sälja platser till andra
kommuner om vi skulle få färre elever boende i kommunen i dessa verksamheter.
Beräkning:
10–15 elever i Träningsskola,
Ca 10 elever i särskola
Ca 10 elever i flexgrupp

Totalt sett alltså 350 elever plus tre grupper a´10–15 elever i varje.
Fritidshem bör dimensioneras för ca 150 elever och tre avdelningar.
På den nya enheten kommer det att finnas drygt 50 personal. Dessa bör samordnas
och få naturliga kontaktytor med den redan befintliga personalen på Kungsmark åk
7–9 (ca 60 personer). Arbetsrum och förrådsytor för material bör placeras
lättillgängligt och med möjlighet till samarbete och samplanering.
Skolgård, parkering samt bussavlämning/hämtning behöver ses över för hela
verksamheten och också att det finns separat matsal för åk 4–6 och 7–9,
alternativt större utrymme i befintlig matsal så att mattider och matro går att
hantera på ett bra sätt.
När den nya skolan byggs är det ett starkt behov att vi får en sammandockning
mellan den nya enheten och Kungsmarkskolan åk 7–9. Sammandockningen bör
vara ur ett helhetsperspektiv så att en del lokaler enkelt och smidigt kan
samutnyttjas, såsom no-salar, slöjdsalar, bildsalar, hemkunskapssalar mm.
Vi har också behov av en skolgård för åk 4–6 vänd från Kungsmarksskolan åk 7–9
med egna ingångar för varje årskurs, som är låsta under skoltid och öppnas endast
vid start och slut och raster. Motsvarande ingång för åk 7–9 ut mot skolgård för åk
7–9. Önskvärt är en del gemensamma utomhusytor också.
Det ska också finnas en stor gemensam huvudingång som är gemensam för båda
enheterna där det finns mediatek, café där elever och personal kan mötas, miniaula där man kan samla flera klasser samtidigt för gemensam undervisning,
rektorsexpedition och administration, elevhälsa mm. Detta för att säkra inflödet av
obehöriga till skolan men också för att kunna skapa ett gemensamt nav och en
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gemensam röd tråd i verksamheterna. Separat konferensrum för samverkansmöten
med många deltagare bör finnas i nära anslutning till rektorsexpedition.
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I tjänsten,
Ann-Charlotte Mellgren Sernemo
Avdelningschef skola
Barn och Utbildning
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Bilaga 1

Verksamheternas behovsinventering
Grundskola åk 4–6 – behov från personal och elevgrupper
Möjlighet till egen utomhusyta vänd från Kungsmarksskolan åk 7–9.
Egna eleventréer för olika elevgrupper, samt en gemensam huvudingång till hela
enheten.
Lättöverskådlig skolgård.
Väl tilltagna utrymmen i hall.

Skofri skola, bra förvaring för skor.
Växter, vatten (ljud) som lugnar. Akvarier.
Inga fönster ut mot korridor.
Egen matsal som blir bättre för ljudnivån.
Flera klassrum tillsammans med hall, gemensamhetsutrymme samt flera grupprum
för varje årskurs.
Förråd i anslutning till klassrummen.
Flera toaletter till varje klassrum.
Lugnt rum.
Toalett med dusch för lärare.
Enplansskola.
Samlingssal med scen som kan rymma ett stort antal personer utan att
undervisning behöver ställas in (ex idrott) eller hänsyn behöver tas till mattider
(matsal) och där man kan lämna material och rekvisita uppe från dag till dag vid
exempelvis föreställningar.
Smårum för specialundervisning, studiehandledning.
Konferensrum
Samtalsrum
Stora slöjdsalar för helklass.
No- sal
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Hemkunskapssal
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Arbetsrum till all personal
Uppehållsrum
Vilorum
Bildsal
Musiklokaler
Handikapptoalett
NPF anpassat/anpassade rum.
Både smart board, Projektorer samt white board i samtliga klassrum.
Diskbänk med vatten i klassrummen.
Ljusa klassrum med lugna färger.
Bra ventilation och ljus.
Hela väggar som skall vara tomma för hyllor, smart board etc. (inga fönster/dörrar)
Stängda skåp, låsbara.
Möjlighet till flexibilitet med exempelvis vikväggar mm.
Skärmväggar med egna arbetsplatser till elever, konferensbord i mitten.
Ljudisolerade bord, höj och sänkbara.
Dimbar belysning

Utomhusmiljö som erbjuder: fotbollsplan, multiarena, klättermöjligheter, grillplats,
belysning (är mörkt vissa perioder), sittplatser under tak, hinderbana och gungor
mm. = en interaktiv utemiljö.
Plats för utomhuspedagogik/uteundervisning
Rörelsebana utomhus.

Fritidshemmet
Torkskåp/torkrum
Fritids har egna lokaler, ej integrerade i klassrum.
Flera kreativa rum med olika innehåll och funktion.
Skolgård som främjar lek och aktivitet.
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Det skulle behövas några mindre rum som man kan nyttja på fritids med möjlighet
för personalen att ha koll.
Gott om förvaring av krokar så att det blir ett gott intryck när man kommer. En
stor hall där alla kan hålla i ordning.
·Aktivitetsrum som med biljard, pingis osv så att det är anpassat efter den
verksamheten.
Lokaler anpassade efter den digitala utvecklingen.
Träningsskola ca 10–15 elever
Egen ingång med möjlighet för taxi att köra ända fram och lämna, samt hämta.
Stor, öppen ingång med möjlighet att spola av rullstolar.
Flera ingångar till verksamheten.
Enplans.
Att det går att stänga av och separera från andra verksamheter.
Låsbara skåp till elever och lärare.
Ljudisolering mellan samtliga rum.
Egen utomhusyta som är handikappanpassad.
Eget kök och matplats.
Rum med bord och egna arbetsplatser.
Handikappanpassad storlek på rummen – flera rullstolar ska kunna ta sig fram.
Toaletter som vuxna kan ha uppsikt över.
Rum för vila med lift.
Anpassningsbara utrymmen med förråd i anslutning till rummen.
”Rena” rum som kan förändras utifrån behov.
En blandning av stora och små rum.
Vatten i de flesta rum.
Rum för samtal med soffor mm.
Inga genomgångsrum.
Anpassat för hörselnedsättning.
Konferensrum.
Badkar för rekreation.
Personalrum och arbetsrum till personal.
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Höj- och sänkbara tvättställ.
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Kök och matplats.
Vatten-och sandmiljöer för lek, inne och ute.
Många smårum som kan användas till sinnesrum, ateljé, kreativitet, musik, mm.
Rörelserum
God internetuppkoppling
Flexgrupp och särskola ca 10–15 elever i varje grupp
”Samma tänk som Träningsskola men utan lika stor handikappanpassning”
Egen ingång.
Samlingsrum
Flera lektionssalar med möjlighet till egna arbetsvrår men också stort bord.
Kök och matsal.
Rum för rekreation och vila.’
Rum för aktivitet, kreativitet.
Arbetsrum för personal.
Konferensrum.

Gemensamma ytor ny enhet och Kungsmarksskolan
3 matsalar (en kvar på Munkedalsskolan F-3) och ett tillagningskök?
Miniaula med scen som kan användas flera dagar utan att behöva ta bort emellan,
samt fungera som undervisningssal för flera klasser samtidigt.
Bibliotek/mediatek
Personalrum
Arbetsrum i nära anslutning till varandra
Ämnesdepåer
Rektorsexpedition gemensam
Elevhälsan i nära anslutning
Utomhusmiljö
En välkomnande skolreception med personal, integrerad med bibliotek?
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BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING

Sammanfattning av verksamheternas arbete
Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för byggnation av
en ny skola i centrala Munkedal, på Kungsmarken. Skolan ska innehålla årskurs 46, fritidshem, Träningsskola, flexgrupp, samt ha gemensamma ytor och områden
med Kungsmarksskolan 7-9 för att skapa en pedagogiskt röd tråd och
samverkansvinster.
Elevantalet i kommunens grundskolor har ökat med drygt 80 elever sedan 2015
och den prognos som gjordes av SKL har överskridits med över 100 elever i aktuellt
åldersspann, vilket tyder på en positiv tillväxt och inflyttning till kommunen. I
beräkning av elevunderlag till ny skola behöver detta beaktas så att plats finns för
framtida behov.
Munkedals kommun har också en hög andel elever med stort antal timmar
inskrivna på fritidshemmen vilket ställer stora krav möjlighet till både rekreation
och stimulans.

Prognos elevantal totalt
Läsår
21/22

22/23

23/24

24/25

25/26

26/27

291

297

311

311

298

Antal
292

Verksamheter
Grundskola åk 4-6 – behov från personal och elevgrupper
Möjlighet till egen utomhusyta vänd från Kungsmarksskolan åk 7-9.
Egna eleventreér för olika elevgrupper, samt en gemensam huvudingång till hela
enheten.
Lättöverskådlig skolgård.
Väl tilltagna utrymmen i hall.
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Skofri skola, bra förvaring för skor.
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Växter, vatten (ljud) som lugnar. Akvarier.
Inga fönster ut mot korridor.
Egen matsal som blir bättre för ljudnivån.
Flera klassrum tillsammans med hall, gemensamhetsutrymme samt flera grupprum
för varje årskurs.
Förråd i anslutning till klassrummen.
Flera toaletter till varje klassrum.
Lugnt rum.
Toalett med dusch för lärare.
Enplansskola.
Samlingssal med scen som kan rymma ett stort antal personer utan att
undervisning behöver ställas in ( ex idrott) eller hänsyn behöver tas till mattider
(matsal) och där man kan lämna material och rekvisita uppe från dag till dag vid
exempelvis föreställningar.
Smårum för specialundervisning, studiehandledning.
Konferensrum
Samtalsrum
Stora slöjdsalar för helklass.
No- sal
Hemkunskapssal
Arbetsrum till all personal
Uppehållsrum
Vilorum
Bildsal
Musiklokaler
Handikapptoalett
NPF anpassat/anpassade rum.
Både smart board, Projektorer samt white board i samtliga klassrum.
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Diskbänk med vatten i klassrummen.
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Ljusa klassrum med lugna färger.
Bra ventilation och ljus.
Hela väggar som skall vara tomma för hyllor, smart board etc. (inga fönster/dörrar)
Stängda skåp, låsbara.
Möjlighet till flexibilitet med exempelvis vikväggar mm.
Skärmväggar med egna arbetsplatser till elever, konferensbord i mitten.
Ljudisolerade bord, höj och sänkbara.
Dimbar belysning

Utomhusmiljö som erbjuder: fotbollsplan, mulitarena, klättermöjligheter, grillplats,
belysning (är mörkt vissa perioder), sittplatser under tak, hinderbana och gungor
mm. = en interaktiv utemiljö.
Plats för utomhuspedagogik/uteundervisning
Rörelsebana utomhus.

Fritidshemmet
Torkskåp/torkrum
Fritids har egna lokaler, ej integrerade i klassrum.
Flera kreativa rum med olika innehåll och funktion.
Skolgård som främjar lek och aktivitet.
Det skulle behövas några mindre rum som man kan nyttja på fritids med möjlighet
för personalen att ha koll.
Gott om förvaring av krokar så att det blir ett gott intryck när man kommer. En
stor hall där alla kan hålla i ordning.
·Aktivitetsrum som med biljard, pingis osv så att det är anpassat efter den
verksamheten.
Lokaler anpassade efter den digitala utvecklingen.
Träningsskola ca 10 elever
Egen ingång med möjlighet för taxi att köra ända fram och lämna, samt hämta.
Stor, öppen ingång med möjlighet att spola av rullstolar.
Flera ingångar till verksamheten.
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Att det går att stänga av och separera från andra verksamheter.
Låsbara skåp till elever och lärare.
Ljudisolering mellan samtliga rum.
Egen utomhusyta som är handikappanpassad.
Eget kök och matplats.
Rum med bord och egna arbetsplatser.
Handikappsanpassad storlek på rummen – flera rullstolar ska kunna ta sig fram.
Toaletter som vuxna kan ha uppsikt över.
Rum för vila med lift.
Anpassningsbara utrymmen med förråd i anslutning till rummen.
”Rena” rum som kan förändras utifrån behov.
En blandning av stora och små rum..
Vatten i de flesta rum.
Rum för samtal med soffor mm.
Inga genomgångsrum.
Anpassat för hörselnedsättning.
Konferensrum.
Badkar för rekreation.
Personalrum och arbetsrum till personal.
Höj- och sänkbara tvättstäl.
Kök och matplats.
Vatten- sandmiljöer för lek, inne och ute.
Många smårum som kan användas till sinnesrum, atelje, kreativitet, musik, mm.
Rörelserum
God internetuppkoppling
Flexgrupp och särskola ca 10 elever i varje grupp
”Samma tänk som Träningsskola men utan lika stor handikappsanpassning”
Egen ingång.
Samlingsrum
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Kök och matsal.
Rum för rekreation och vila.’
Rum för aktivitet, kreativitet.
Arbetsrum för personal.
Konferensrum.

Gemensamma ytor ny enhet och Kungsmarksskolan
3 matsalar (en kvar på Munkedalsskolan F-3) och ett tillagningskök?
Aula med scen som kan användas flera dagar utan att behöva ta bort emellan.
Bibliotek/mediatek
Personalrum
Arbetsrum i nära anslutning till varandra
Ämnesdepåer
Rektorsexpedition gemensam
Elevhälsan i nära anslutning
Utomhusmiljö
En välkomnande skolreception med personal, integrerad med bibliotek?

Namn
Titel
Avdelning
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Beräkningar
En väl utförd studie kring ytor och lärandemiljöer har sammanställts i Göteborgs Stads
”Ramprogram för förskole-/skolbyggnader”, 2014 ver 3.0. Programmet har också
använts praktiskt under flera år i en mängd skolbyggnationer med gott resultat. Dessa
nyckeltal ligger till grund för beräkning av ytor.
Inomhus
Åk 4-6: 10 kvm/elev
Särskola: 20 kvm/elev
Träningsskola: 40 kvm/elev
Flexgrupp: 15 kvm/elev (antaget värde, gruppen finns ej med i ramprogrammet).
Beräknat utfall

Åk 4-6: 10 x 350 = 3500 kvm
Särskola: 20 x 15 = 300 kvm
Träningsskola: 40 x 15 = 600 kvm
Flexgrupp: 15 x 15 = 225 kvm
TOTALT 4625 kvm (LOA)
Utomhus

Åk 4-6: 20 kvm/elev.
För Sär-/Tränings-/Flexskola antas samma yta som för övrig Åk 4-6.
Beräknat utfall

Åk 4-6: 20 x 350 = 7000 kvm
Särskola: 20 x 15 = 300 kvm
Träningsskola: 20 x 15 = 300 kvm
Flexgrupp: 20 x 15 = 300 kvm
TOTALT 7900 kvm,
Övrigt

Markbeskaffenhet och eventuellt buller utres i nästa skede.
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Dnr: BOUN 2020-000007

Handläggare:
Ann-Charlotte Mellgren Sernemo
Barn och utbildningsförvaltningen

Handlingsplan med rutiner för kommunens
aktivitetsansvar
Förslag till beslut
Barn och Utbildningsförvaltningen beslutar att godkänna Handlingsplan med rutiner
för kommunalt aktivitetsansvar.

Sammanfattning
Kommunen är skyldig att löpande under året hålla sig informerad om hur
ungdomar, som inte har fyllt 20 år, som har fullgjort sin skolplikt men inte
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan,
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning, är sysselsatta. Det åligger
kommunerna att se till att dessa ungdomar erbjuds lämpliga individuella åtgärder.
Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller
återuppta en utbildning. Kommunens aktivitetsansvar är organiserat inom Barn och
Utbildningsnämnden. Handlingsplanen beskriver de rutiner förvaltningen ska arbeta
utifrån för att uppfylla de krav som åligger kommunen gällande aktivitetsansvaret.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser att anta handlingsplanen.
Barnkonventionen
Artikel 1 Ett barn – det är varje människa under 18 år.
Artikel 18 - Båda föräldrarna har gemensamt det primära ansvaret för barnets
uppfostran och utveckling. De ska låta sig vägledas av vad som bedöms vara
barnets bästa.
Målgruppen omfattar åldrarna 16-20 år. Erfarenhet och forskning visar att
utanförskap och eller ej genomförd gymnasieutbildning eller anställning kan leda till
social utsatthet. Därför är det viktigt att fånga upp dessa individer så snabbt som
möjligt.
Inga ytterligare konsekvenser
Liselott Sörensen Ringi
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Ann-Charlotte M Sernemo
Catarina Jacobsson – Kunskapens Hus
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Det kommunala aktivitetsansvaret
Lagkrav och syfte
Den ändring som gjordes i skollagen, den 1 januari 2015, innebär att
hemkommunen löpande under året ska hålla sig informerad om hur ungdomar, som
inte har fyllt 20 år, som har fullgjort sin skolplikt men inte genomför eller har
fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller
motsvarande utbildning, är sysselsatta. Det åligger kommunerna att se till att
dessa ungdomar erbjuds lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första
hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.
Lagen betonar även att kommunerna har ett ansvar att ha en aktiv relation med de
ungdomar som omfattas av densamma och att insatserna ska dokumenteras
skriftligt för att möjliggöra en utvärdering. Kommunerna har enligt den nya
benämningen ett aktivitetsanasvar och inte längre enbart ett informationsansvar.
Det kommunala aktivitetsansvaret är en uppsökande och motiverande verksamhet
som arbetar med att slussa ungdomar vidare till befintliga verksamheter. Det
kommunala aktivitetsansvaret ska samverka med berörda myndigheter och andra
lämpliga aktörer för att samordna lämpliga individuella åtgärder och fråntar ingen
annan verksamhet deras ansvar gällande målgruppen.
I Munkedals kommun är det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) förlagt till
Kunskapens Hus, Dingle. Ansvarig för KAA deltar i DUAS möten, där samverkan
sker med Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen samt
socialtjänsten.

Arbetsuppgifter inom det kommunala aktivitetsansvaret






Att komma i kontakt med de berörda ungdomarna
Att kartlägga ungdomarnas sysselsättning
Att erbjuda lämpliga individuella åtgärder
Att dokumentera de insatser som kommunen gör för de berörda
ungdomarna
Att registrera information om sysselsättning och åtgärder och skicka in
uppgifter till Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket

Målgrupp för det kommunala aktivitetsansvaret
Enligt skollagen ska en hemkommun löpande under året hålla sin informerad om
vilken sysselsättning de ungdomarna, som inte längre omfattas av skolplikten, hat
och som:



Inte fyllt 20 år
Inte genomför eller inte har fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning
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Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret
Rutiner för överlämning av ungdomar från skolan till KAA

VAD

HUR

NÄR

ANSVARIG

UPPFÖLJNING

Om
ungdomen
inte påbörjar
gymnasiet

Bevakas av
Kunskapens Hus i
samband med
terminsstart

När det är
klarlagt att
ungdomen inte
ska gå i skola

Administratör på Kunskapens
Hus

KAAansvarig,
kontaktar
ungdomen

Om
ungdomen
gör
studieavbrott
under
pågående
termin

Avbrottsanmälan
ska
överlämnas/skickas
till kanslist på
Kunskapens Hus
från
gymnasieskolan

Kontakt tas
inom 2 veckor
från
avbrottsanmälan

Gymnasieskolan ansvarar för
avbrottsanmälan/överlämning
av information till KAA som
sedan kontaktar ungdomen

KAAansvarig,
kontaktar
ungdomen

Om
ungdomen
avslutar
gymnasiet
och har ett
studiebevis

Ungdomen får en
första information
om KAA från
gymnasieskolan.

Efter skolans
slut

Gymnasieskolan ansvarar för
överlämning av information
till hemkommunen,
Kunskapens Hus.

KAA-ansvarig
kontaktar
ungdomen i
augusti

Det kommunala aktivitetsansvaret använder sig av samtycke för samverkan mellan
berörda parter, som ungdomen erbjuds att skriva under. Vid arbete med ungdom
under 18 år ska även vårdnadshavare skriva under.

Rutiner för det uppsökande arbetet

VAD

HUR

NÄR

Första kontakt
med ungdom
som gjort
studieavbrott

Via telefon, epost eller sms.

När
Personal på
avbrottsanmälan Kunskapens Hus
inkommit till
KAA
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Första kontakt
med ungdom
som har
studiebevis

Via telefon, epost eller sms

Andra sätt att få
kontakt med
personer inom
målgruppen

Ungdomen,
Löpande under
vårdnadshavare
året
och
samverkansparter
kan kontakta KAA
Brevutskick från
KAA till
ungdomen

När överlämning Personal på
från
Kunskapens Hus
gymnasieskolan
har genomförts
Gemensamt
ansvar för de
som möter
målgruppen

När
Personal inom
kontaktuppgifter KAA
saknas
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Vid
telefonkontakt
eller vid möte
med ungdomen

Personal inom
KAA tar kontakt
med ungdomen
enligt
ovanstående
rutiner
Ungdoms
ombeds
återkoppla till
KAA

Övrigt angående att komma i kontakt med målgrupp
Den som är nyinflyttad till Munkedals kommun och inte har avslutat sin
gymnasieutbildning kan själv komma i kontakt med KAA för hjälp och stöd.
Brevutskick kan även skickas ut till ungdomar som tidigare tackat nej till eller
avbrutit en insats. Ungdomen ombeds återkoppla till KAA gällande sin
sysselsättning.
Om det skulle inträffa att en ungdom avbrutit sina studier, utan att ansvarig skola
kontaktar hemkommunen börjar KAA först när det kommer till KAA:s kännedom
arbeta utifrån rutiner för uppsökande arbete. Samma gäller avbrott i annan
planering.

Rutiner för åtgärder i motiverande syfte

VAD

HUR

NÄR

ANSVARIG

UPPFÖLJNING

Ungdom som
uppgett sig
sakna
sysselsättning

Erbjuds träff,
samtal med KAA

Så snart som
möjligt från
första kontakt

Personal inom
KAA

Utifrån aktuell
planering

Samtal med
ungdom

I kontakten md
ungdomen förs
resonemang om
dagsläge,
önskemål framåt
och information
ges om olika
möjligheter,
alternativ och

Så snart mötet
kan genomföras

Personal inom
KAA bokar och
håller i samtalet

Utifrån behov,
aktuell
planering

Munkedals kommun • www.munkedal.se

Sida 6 av 8

28

insatser

Samverkan för
att hitta
lämpliga
åtgärder

Löpande kontakter
med olika
samarbetspartners

Löpande i
Gemensamt
Vid arbetsarbetet med KAA ansvar för de som gruppsmöten
möter
Ar
målgruppen
Vid
betsgruppsmöten
arbetsgruppsmöten 3 ggr/år
KAA:s
samordnare
sammankallar till
arbetsgruppsmöte

Individuellt anpassade planeringar
Vid första mötet ges information om aktivitetsansvaret och en kartläggning
genomförs för att få en bild över vad ungdomen vill. Information om olika alternativ
ges och ungdomen får även chans att ställa frågor. Ungdomars behov varierar och
planeringen utformas därför individuellt. KAA är med i slussandet mellan skola och
nästa steg, Personal från KAA följer ibland med vid första kontakten med
Arbetsförmedling, folkhögskola osv. När ungdomen hittat en sysselsättning blir KAA
inte aktuellt så länge aktiviteten pågår.

Rutiner om det inte blir aktuellt med insatser från KAA

VAD

HUR

NÄR

ANSVARIG

UPPFÖLJNING

Ungdom har
Registreras att
uppgett sig ha en ungdom har en
sysselsättning vid sysselsättning
kontakt med KAA

Vid datum för
kontakt

Personal inom
KAA

Följs upp i
möjligaste mån
eller om avbrott
i sysselsättning
kommer till
KAA:s
kännedom

Ungdom har
uppgett sig vara
förhindrad eller
tackat nej till
insats

Vid datum för
kontakt

Personal inom
KAA

Återkommer till
ungdom
regelbundet

Registreras att
ungdom är
förhindrad
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Rutiner för registrering i KAA-lista
VAD

HUR

NÄR

ANSVARIG

Ungdom som fullföljt
utbildning med
studiebevis

Administratör
på Kunskapens
Hus

Juni

Administratör på KAA-ansvarig
Kunskapens Hus

Ungdom som
KAA- personal
rapporterats via
studieavbrottsanmälan

Då avbrott
rapporterats

Administratör på KAA-ansvarig
Kunskapens Hus

Inflyttade ungdomar
under 20 år

Löpande under
året

Administratör på KAA-ansvarig
Kunskapens Hus

Samkörning av
register
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Dnr: BOUN 2020-000004

Handläggare:
Karin Atienza Cortes
Nämndsekreterare
Administrativa avdelningen

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

Sammanfattning
Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. Förteckning
redovisar anmälningar mellan 2019-12-01 till 2019-12-31

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser

Inga ytterligare konsekvenser

Liselott Sörensen Ringi
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef
Rektor på respektive skola
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