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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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Kallelse/underrättelse 
Rubrik Barn- och utbildningsnämnden 

Tid: onsdagen den 21 september 2022 kl 11:00 

Plats: Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal 

Justeringsdatum: 2022-09-23 

Justeringsperson: Föregående möte: Anders Persson  

Ordförande: Karin Blomstrand 

Sekreterare: Sabina Trohne 

Nr Ärende Anteckningar Sida 

1. Fastställande av föredragningslista
Dnr 4381

2. Information om renovering och
tillbyggnad av Dingle förskola
Dnr 2022–000081

3. Renovering av Hedekas skola och förskola
Dnr 2020–000087

4. Information - Byggnation av förskola på
Brudås.
Dnr 2021–000151

5. Information till nämnd 2022.
Dnr 2022–000006

6. Information från Presidiet 2022.
Dnr 2022–000008

Workshop angående förstudien gemensamt med Välfärdsnämnden kl. 9:00- 11:00. 
Därefter börjar Barn- och utbildningsnämndens sammanträde ca kl.11:00. 



7. Rapport från förtroendevalda 2022.
Dnr 2022–000009

8. Delårsrapport och bokslut 2022 för Barn- 
och utbildningsnämnden.
Dnr 2022–000001

Cirka kl. 13. 
Närvarorätt 
personalföreträdare 
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9. Ekonomi-information till nämnd 2022.
Dnr 2022–000007

10. Anmälan av delegationsbeslut 2022
Dnr 2022–000005

28 

11. Anmälan till huvudman om kränkande
behandling 2022.
Dnr 2022–000011

31 

12. Anmälan till huvudman om elevs
avstängning 2022 – Frivilliga skolformen
Dnr 2022–000013

34 

13. Anmälan till huvudman om elevs
avstängning 2022 – Grundskolan
Dnr 2022–000012

35 

14. Anmälan till huvudman om elevs
oroande frånvaro VT 2022.
Dnr 2022–000010

36 

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

Åke Lindström och 
Erik Solum 



Diarienummer: 2022–000001 
Datum: 2022-09-13 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Kristoffer Mattsson  
Förvaltningsekonom  
Ekonomiavdelningen 

Delårsrapport augusti 2022 

Förslag till beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per

augusti.

• Barn- och utbildningsnämnden godkänner planerade investeringar.

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har för perioden januari till augusti 2022 en 
positiv budgetavvikelse om 5 279 tkr mot budget. Årsprognosen är ett 
resultat om 3 900 tkr, vilket är 3 350 tkr bättre än föregående prognos per 
april månad. Den främsta anledningen till den högre resultatprognosen är att 
flera tjänster, framförallt inom grundskolan, fortsatt varit vakanta under 
sommaren och i början av hösten och att förväntade kostnader därmed inte 
uppstått. Prognosen tar inte hänsyn till eventuellt höga elkostnader under 
höst och vinter. Eftersom nämnden inte prognosticerar ett underskott 
presenteras inga förslag på besparingsåtgärder. 

Investeringsutfallet per augusti månad uppgår till 668 tkr. Helårsprognosen 
gällande investeringar är att 2 850 tkr kommer att förbrukas av den tilldelade 
investeringsramen om 8 313 tkr. Anledningen till att mer medel inte förväntas 
förbrukas är för att flertalet projekt avser inventarier till byggnader som är 
under byggnation och investeringarna förväntas ta i bruk när renoveringar 
och byggnationer är färdigställda.  

Barn- och utbildningsnämnden har antagit samtliga av kommunfullmäktiges 
fyra inriktningsmål. Bedömningen är att ett av nämndens sju verksamhetsmål 
är hel uppfyllt och att sex verksamhetsmål är delvis uppfyllda. Prognosen är 
att ytterligare ett par verksamhetsmål kan uppfyllas helt. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Se ovan. 

Hållbar utveckling – Social dimension 
Inga ytterligare konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 
Inga ytterligare konsekvenser. 

Facklig samverkan 
Facklig samverkan enligt FAS05 § 29 2022-09-12. 

Barnkonventionen 

Nämnden har tagit hänsyn till Artikel 3 i barnkonventionen: Barnets bästa ska 
alltid komma i främsta rummet. 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Delårsrapport augusti 2022 
Nämndsordförande 
Karin Blomstrand (L) 

Förvaltningschef 
Liselott Sörensen -Ringi 
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Äppleträd. Fotograf Lotta Karlsson 

Ansvarsområde 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barn- och utbildningsverksamhet. Avdelning Skola består 
av samtliga verksamheter från förskoleklass till vuxenutbildning. Enheternas uppdrag är att erbjuda 
undervisning enligt de lagkrav och riktlinjer som finns inom varje verksamhetsgren. Inom grundskolan 
finns en F-3 enhet, en 4-6 enhet och tre F-6 enheter. På samtliga enheter finns fritidshem. Grundskolan 
har också en 7-9 enhet. Kunskapens Hus består av processtekniska gymnasiet, IM-programmet, samt 
vuxenutbildningen. I kommunen finns också särskola och träningsskola. 

Det är sex rektorer som arbetar under avdelningschefen och på fyra av enheterna finns också en 
biträdande rektor. Vuxenutbildningen är väl utbyggd och ett samverkansavtal med fyra närliggande 
kommuner finns. Kunskapens Hus anordnar även uppdragsutbildningar och yrkesutbildningar. 

Avdelning förskola består av fyra områden med vardera rektor samt familjecentral och central 
barnhälsa. Område 1 är Dingle och Hällevadsholms förskola, totalt 8 avdelningar. Område 2 är 
Önnebacka förskola med 7 avdelningar samt dagbarnvårdare. Område 3 är Inspiratören, Älgen och 
Herrgården som är belägna i centrala Munkedal med totalt 7 avdelningar. Område 4 är Hedekas 
förskola och Kungshöjdens förskola, totalt 7 avdelningar. 

Avdelningschef för avdelning förskola är även elevhälsochef för centrala elevhälsan och 
verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. 
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Viktiga händelser 
Avdelning Skola 
Arbetet i linje med den strategiska planen fortgår i verksamheterna. Samtliga enheter arbetar 
analytiskt och systematiskt för att öka skolresultaten. Trots detta är årets resultat i årskurs 9 tyvärr 
sämre än föregående års resultat. Under föregående år fick verksamheten många nya elever till 
årskurs 9 med stora behov av olika insatser. Det fanns även en trötthet hos en del elever efter 
pandemin. Stort fokus har behövts läggas på arbetet med trygghet och studiero framför allt på 
Kungsmarksskolan. Resultaten för årskurs 6 är mycket goda på flera enheter. 

Flera satsningar inom studie och yrkesvägledningen i syfte att engagera och motivera elever har 
genomförts. 

Rekrytering av behörig personal särskilt till högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningen, har blivit 
allt svårare. Det finns fortsatt tjänster som verksamheten inte har lyckats rekrytera vilket innebär ett 
stort kompetenstapp i verksamheterna samt en svårare arbetsmiljö för både elever och personal 

Två nya biträdande rektorer har rekryterats, en till Svarteborg och en till Kungsmarksskolan. 
Rekrytering av ny rektor till Svarteborg pågår. 

Språkpedagoger har införts på samtliga F-3 skolor. Deras arbete med att öka kompetens hos samtliga 
pedagoger och användningen av språkstärkande arbetssätt i den ordinarie undervisningen är centralt 
för ökade skolresultat över tid. 

Skolinspektionen har genomfört en regelbunden inspektion i Svarteborgs rektorsområde som 
resulterade i inga anmärkningar. 

Verksamheten hade stor frånvaro på grund av pandemin under första delen av vårterminen, trots 
detta lyckades verksamheten upprätthålla undervisningen, och öppettiderna på fritidshemmet. Efter 
pandemin ligger nu sjuktalen lägre än innan. 

Hedekas skola har delvis färdigställts. Vid vårterminens start kunde årskurs 2–6 och slöjden flytta in i 
nyrenoverade lokaler och vecka 16 flyttade årskurs 1 in i helt nybyggd lokal. 

Under perioden har Kunskapens Hus samarbete inom vuxenutbildningens yrkesutbildningar fortsatt 
och utvecklats med samarbetskommunerna Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad. Inom 
introduktionsprogrammen och SFI har planering genomförts inför en eventuell flyktingvåg från 
Ukraina. Än så länge har inte några flyktingar kommit till Kunskapens Hus. 

Processtekniska gymnasiet har arbetat med att marknadsföra sig och göra skolan attraktiv för elever 
som skall söka till gymnasiet. Detta har man bland annat gjort genom ett "NO-event", som inneburit 
att elever fått ta del av undervisning från Processtekniska gymnasiet. Fler elever har påbörjat 
utbildningen i år och andelen elever från den egna kommunen ökat. 

Samarbetet mellan Kunskapens Hus och kommunens grundskolor har utökats. 

Arbetet med förstudien gällande skolorna i centralorten Munkedal har pågått under perioden och del 
ett och två har redovisats för BUN. 

Avdelning Förskola 
Inom förskolan pandemin och byggprocesser påverkat verksamheterna. Renovering och tillbyggnad 
av Dingle förskola är i gång och verksamheten flyttade under vecka 7 till tillfälliga förskolmoduler 
intill Centrumskolan. Hällevadsholms förskola har 18 barn på varje avdelning och en ständig kö. I 
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januari byggdes ett nytt staket för att förbättra avgränsningarna på gården på Önnebacka förskola. 
Inför hösten har barnantalet sjunkit och en avdelning är därför vilande under hösten. Det har varit 
framgångsrika rekryteringar och förskollärartätheten har ökat på förskolan. 

Renovering av förskolans nya lokaler, i anslutning till Hedekas skola, är påbörjad. 

På Kungshöjdens förskola har barnantalet legat på 18 barn per avdelning. Personalen har satsat på 
att utvecklat odlingarna på gården och en personal har gått en fördjupande kurs i måltidspedagogik. 
Nybyggnation av Skogsbackens förskola är påbörjad och fortskrider enligt plan. 

I augusti genomfördes en uppstartsdag med all personal i förskolan för hela kommunen med 
föreläsning av Britt-Inger Olsson om barn med utmanande beteende. 

En del vakanser har uppstått inom centrala elevhälsan under perioden men samtliga tjänster är 
tillsatta förutom skolpsykolog. 
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Ekonomi 
Resultaträkning 

Konto Utfall Jan - 
Aug 2021 

Utfall Jan - 
Aug 2022 

Bud Jan - Aug 
2022 

Avvikelse Jan - 
Aug 2022 

Intäkter 33 430 33 077 29 989 3 088 
Summa Intäkter 33 430 33 077 29 989 3 088 
Kostnader och utgifter -36 245 -37 274 -35 926 -1 348
Personalkostnader -139 750 -140 320 -143 846 3 526 
Övriga kostnader -58 245 -61 112 -61 125 13 
Summa Kostnader -234 240 -238 706 -240 897 2 191 
Summa Resultaträkning -200 810 -205 629 -210 908 5 279 

Barn- och utbildningsnämndens utfall per augusti månad uppgår till -205 629 tkr, vilket innebär en 
positiv budgetavvikelse om 5 279 tkr. Orsakerna till att Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett 
lägre utfall är högre externa intäkter än förväntat samt lägre personalkostnader. 

Nettokostnadsökningen är i jämförelse med samma period föregående år 4 819 tkr, vilket motsvarar 
2,4 %. Av dessa är 570 tkr hänförligt till personalkostnader, 1 029 tkr till köp av huvudverksamhet och 
resterande till övriga kostnader. Intäkterna har för perioden varit 360 tkr lägre än föregående år. 

Intäktsanalys 
Intäkterna för perioden januari-augusti uppgår till 33 077 tkr, vilket är en minskning med 360 tkr 
jämfört med förra året och 3 088 tkr över budget. En stor del av budgetavvikelsen beror på ej 
budgeterade intäkter om 1 513 tkr från Försäkringskassan avseende höga sjuklönekostnader under 
perioden januari-mars. Det är inte längre möjligt att ansöka om bidraget. Nämnden förväntas därmed 
inte erhålla ytterligare intäkter från Försäkringskassan avseende höga sjuklönekostnader. Under 
perioden januari-augusti 2021 erhölls 1 507 tkr från Försäkringskassan, vilket är 6 tkr mindre än vad 
som erhållits under 2022. 

Bidrag från Migrationsverket uppgår till 2 953 tkr, vilket är 470 tkr mindre än samma period föregående 
år och 1 446 tkr över budget. Bidrag från Arbetsförmedlingen avseende olika typer av 
arbetsmarknadsmässigt åtgärder har minskat från 3 366 tkr till 2 192 tkr från föregående år, men 
överstiger budgeterade intäkter med 461 tkr under perioden. En stor del av minskningen mellan 
perioderna förklaras genom att det sedan årsskiftet inte längre är möjligt att tillsätta nya 
bidragsfinansierade extratjänster. Under året har nämnden från Arbetsförmedlingen fått bidrag för 
lönebidragsanställda, trygghetsanställningar, nystartsjobb samt extratjänster som tillsats under 
föregående år och som löpt på under innevarande år. Bidragen från Migrationsverket och 
Arbetsförmedlingen är osäkra sett till beloppen och är därför inte budgeterade fullt ut i enlighet med 
försiktighetsprincipen. 

Bidrag från Skolverket har under perioden januari-augusti ökat med 809 tkr jämfört med förra året och 
det beror framförallt på att likvärdighetsbidraget har ökat med 886 tkr från förra året. 

Intäkter från barnomsorgsavgifter uppgår under perioden till 6 027 tkr, vilket är 45 tkr mindre än 
föregående år och 227 tkr över budget. Inom förskoleverksamheten har intäkterna ökat med 53 tkr 
jämfört med föregående år. Inom den pedagogiska omsorgen har intäkterna ökat med 12 tkr. 
Intäkterna har dock minskat inom fritidshemmen med 111 tkr. Försäljningen av huvudverksamhet 
uppgår till 3 782 tkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 78 tkr. Under samma period 
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föregående år uppgick försäljningen av huvudverksamhet till 4 133 tkr. Försäljningen har minskat inom 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen, medan den ökat inom förskolan, grundskolan samt särskolan. 

Kostnadsanalys 
Kostnaderna uppgår per augusti månad till 238 706 tkr, vilket är en ökning med 4 466 tkr jämfört med 
föregående år och 2 191 tkr under budget. Kostnaderna består av personalkostnader, köp av 
huvudverksamhet och övriga kostnader. 

Personalkostnaderna uppgår till 140 320 tkr och har en positiv budgetavvikelse om 3 526 tkr. 
Personalkostnaderna under samma period under år 2021 uppgick till 139 750 tkr. Kostnaderna har i 
enlighet med åtgärderna som vidtogs förra året minskat inom gymnasiet och vuxenutbildningen. Inom 
övriga verksamhetsområden har personalkostnaderna ökat gentemot föregående år. 

Under året har flertalet tjänster varit vakanta, vilket ses som en anledning till den positiva 
budgetavvikelsen. Vakanserna har främst varit inom grundskolan, och framförallt på 
Kungsmarksskolan och i Svarteborg. Den största delen av budgetavvikelsen vad gäller 
personalkostnader återfinns således på de skolenheterna. Den centrala elevhälsan har också ett 
relativt stort budgetöverskott till följd av ej tillsatta tjänster under året. 

Budgetramen korrigeras enligt resursfördelningsmodellen efter verkligt utfall avseende barn- och 
elevantal vid årsskiftet. Det innebär att den tilldelade budgetramen kan reduceras, då det i nuläget är 
färre barn som är inskrivna inom barnomsorgsverksamheten gentemot vad som är budgeterat. 
Framförallt avviker det inom förskolan och fritidshemmen. 

Kostnader för köp av huvudverksamhet uppgår till 37 274 tkr, vilket är en ökning med 1 029 tkr jämfört 
med föregående år och en negativ budgetavvikelse om 1 348 tkr. Den största avvikelsen är inom 
gymnasiet, där kostnaderna varit 1 118 tkr över budget. Förskoleverksamheten har en negativ 
budgetavvikelse om 961 tkr, men kostnaderna har varit 211 tkr lägre än föregående år under samma 
period. Vuxenutbildningen har en positiv budgetavvikelse om 429 tkr avseende köp av 
huvudverksamhet, och i övrigt är det inga större budgetavvikelser. 

Övriga kostnader uppgår per augusti månad till 61 112 tkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse 
om 13 tkr. Under samma period förra året uppgick övriga kostnader till 58 245 tkr. 
Evakueringskostnaderna kopplat till Dingle förskola överstiger per augusti budget med 278 tkr. Det 
förklaras av att moduletableringen innebar högre initiala kostnader för, bland annat, markarbeten. 
Månadskostnaden är dock lägre än förväntat och den totala evakueringskostnaden väntas bli lägre än 
vad som är budgeterat. Prognosen är att evakueringskostnaderna kommer att understiga budgeterade 
kostnader med ungefär 340 tkr sett till hela 2022. Utöver evakueringskostnaderna har också kostnader 
för den anropsstyrda trafiken överstigit den budgeterade kostnaden. Per augusti är kostnaden 8 687 
tkr, vilket är 378 tkr över den budgeterade kostnaden. Jämfört med föregående år är kostnaden för 
den anropsstyrda trafiken 348 tkr lägre under perioden. 

Eget kapital 
Nämnd Ingående 

eget kapital 
Årets 
resultat 

Justerad 
resultatöverföring 

Utgående 
eget kapital 

Barn- och utbildningsnämnden 2 272 
Överskott- och underskott i driftbudgeten behandlas enligt kommunens ekonomistyrningsregler. En 
nämnds egna kapital får högst vara +/- 3 % av nämndens budgetram. Underskott/negativt eget kapital 
skall avbalanseras snarast och senast inom 2 år. Om en nämnd planerar att ianspråkta medel ur det 
egna kapitalet ska begäran om detta behandlas i samband med kommunens årsredovisning eller i 
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kommande budgetarbete. Nämnden ska upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. 
Planen ska delges kommunstyrelsen. 

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

Driftredovisning verksamhet 
Verksamhet 2021 Utfall 

Helår 
2022 Prognos 

helår 
2022 Budget 

Helår 
2022 Avvikelse 

Prognos 
Barnomsorg -80 650 -89 963 -89 513 -450
Grundskola -139 212 -136 116 -140 116 4 000 
Särskola -14 490 -14 869 -15 769 900 
Gymnasieskola -52 975 -52 344 -50 994 -1 350
Vuxenutbildning -8 115 -8 392 -9 792 1 400 
Övrig verksamhet -6 201 -5 514 -6 114 -600
Summa -305 179 -311 911 -315 811 3 900 

Per augusti månad har en avräkning avseende elkostnader gjorts. Avräkningen visar för Barn- och 
utbildningsnämnden en negativ budgetavvikelse om 1 580 tkr, som inte är med i resultatet. Eftersom 
det råder stor ovisshet över hur den framtida utvecklingen av elkostnader kommer att se ut beaktas 
inte eventuella framtida högre kostnader i prognosen. 

Barnomsorg 
Barnomsorg består av verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. 
Samlat visar verksamheterna ett överskott om 668 tkr gentemot budget per augusti månad. En starkt 
bidragande orsak till den positiva budgetavvikelsen inom barnomsorgen är den erhållna 
kompensationen från Försäkringskassan avseende höga sjuklönekostnader, där nämnden erhållit 
totalt 1 513 tkr. Av detta har verksamheterna inom barnomsorg fått 771 tkr, varav 644 tkr avser 
förskolan.  

Antalet inskrivna barn i någon form av barnomsorg har totalt sett under året varit lägre än vad som är 
budgeterat, framförallt inom förskolan och fritidshemmen. Minskningen har drabbat fler enheter än 
andra, och färre barn innebär en lägre resursfördelning ur volymbudgeten. De enheter som kommer 
att få en minskad resursfördelning har inför hösten ställt om sina verksamheter i den mån som varit 
möjlig för att möta det minskade anslaget. 

Den negativa årsprognosen om 450 tkr härleds till att personal som arbetar inom både fritidshem och 
grundskola har till största del kostnadsförts på fritidshemmen, vilket innebär att prognosen avseende 
grundskola ökar med motsvarande som prognosen för barnomsorg minskar.  

Grundskola 
Grundskola består av verksamheterna förskoleklass och grundskola. Samlat visar verksamheterna ett 
budgetöverskott per augusti 3 912 tkr. Den positiva avvikelsen beror delvis på ej budgeterade intäkter 
om 540 tkr från Försäkringskassan avseende höga sjuklönekostnader, samt 760 tkr i högre intäkter från 
Migrationsverket än vad som var förväntat.  

Den största delen av budgetavvikelsen beror dock på att flertalet tjänster under en längre tid varit 
vakanta under perioden januari-augusti. Vakanserna har bland annat återfunnits bland speciallärare, 
modersmålslärare, slöjdlärare, musiklärare, biträdande rektor samt tjänster inom elevhälsan. Några 
enheter är mer drabbade än de andra, vilket också tydliggörs av att de största delarna av 
budgetöverskottet återfinns på Kungsmarksskolan, i Svarteborg och inom elevhälsan, som är de 
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enheter där det saknats mest personal. Per augusti är den positiva budgetavvikelsen avseende 
personalkostnader inom grundskolan 3 091 tkr. En del personalkostnader inom grundskolan belastar 
dock, som tidigare nämnts, fritidsverksamheten, vilket också förklarar en del av överskottet. 

Särskola inkl. insatser enligt LSS 
Särskola innefattar verksamheterna grundsärskola, gymnasiesärskola, träningsskola och LSS, som är 
fritidshem för elever över 12 år. I nuläget visar verksamheterna ett överskott om 1 644 tkr gentemot 
budget. Det är framförallt grundsärskola 7-9 som redovisar ett överskott, men därtill även insatser 
enligt LSS. Vidare erhålls också intäkter för sålda platser inom särskolan. Dessa har under perioden 
överstigit budgeterade intäkter med 232 tkr. Antalet elever inom särskolan har den senaste tiden ökat, 
och förespås öka ytterligare. Förvaltningen har identifierat ett ökat resursbehov för barn vid allt yngre 
åldrar, vilket på sikt kommer innebära ökade kostnader. Årsprognosen är 900 tkr. 

Gymnasieskola 
Gymnasiet visar per april månad ett budgetunderskott om 1 199 tkr, varav 981 tkr är hänförligt till 
personalkostnader. Vidare beror underskottet även på att det köpts fler platser än beräknat. Övriga 
kostnader visar per augusti en positiv budgetavvikelse. Den negativa budgetavvikelsen inom gymnasiet 
neutraliseras helt genom att vuxenutbildningens positiva avvikelse. Eftersom gymnasieverksamheten 
ingår i samma enhet som vuxenutbildningen, alltså Kunskapens hus, delas flertalet resurser mellan 
verksamheterna och det kan därför uppstå den här typen av differenser verksamheterna sinsemellan. 

I början på höstterminen har antalet elever ökat inom både det processtekniska programmet och IM-
programmet. I våras marknadsfördes det processtekniska programmet i flertalet kanaler och det 
verkar ha gett resultat då antalet elever ökat från 16 till 20 från i våras. Fler elever innebär en större 
resursfördelning ur volymbudgeten och fler sålda platser innebär också högre intäkter. Prognosen för 
gymnasiet är -1 350 tkr.  

Vuxenutbildning 
Vuxenutbildning innefattar verksamheterna grundläggande vuxenutbildning, gymnasievux samt 
svenska för invandrare, SFI. Samlat visar verksamheterna ett budgetöverskott om 1 335 tkr. Avvikelsen 
beror främst på att personalkostnaderna varit lägre inom gymnasievux samt SFI, och att det köpts färre 
utbildningsplatser än vad som är budgeterat. Bidragen är i nivå med budget. Som tidigare nämnt tar 
den positiva budgetavvikelsen inom vuxenutbildningen ut den negativa inom gymnasiet, och 
årsprognosen för vuxenutbildningen är per augusti 1 400 tkr. 

Övrig verksamhet 
Den övriga verksamheten består av politiskt arbete samt övergripande ledning och administration. Per 
augusti visar övrig verksamhet ett underskott om 589 tkr. Underskottet grundar sig i ej budgeterade 
kostnader avseende förstudien för de centrala skolorna i Munkedal samt kostnader för övergripande 
programvaror och licenser.  

Åtgärder 
Nämnden förväntas inte gå med underskott och därför presenteras inga förslag på besparingsåtgärder. 
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Investeringsredovisning 
Projekt Utfall Jan - 

Aug 2022 
Budget totalt 

2022 
Prognos 

Augusti 2022 
2201 - Maskiner Kunskapens hus -245 -400 -400
2204 - Inventarier Hedekas skola -159 -2 313 -1 500
2207 - Inventarier Brudås förskola 0 -1 900 0 
2210 - IT-system 0 -200 -200
2214 - Inventarier Hedekas förskola 0 -1 400 0 
2219 – Inventarier Barn- och utbildning -256 -700 -700
2228 - Inventarier Dingle förskola -7 -1 400 -50
Summa Alla projekt -668 -8 313 -2 850

Maskiner Kunskapens hus 
Inom vuxenutbildningen håller ett sliprum på att byggas och den tilldelade investeringsramen om 400 
tkr används för att köpa in inventarier och maskiner till sliprummet. 

Inventarier Hedekas skola 
Investeringsbudgeten kommer att användas till inköp av inventarier till den renoverade skolan. Hittills 
har bland annat inventarier till slöjdsalar köpts in. Inom den tilldelade budgetramen om 2 313 tkr 
återfinns 1 000 tkr som är omfördelade för att finansiera byggnationen av ett nytt personalrum i 
samband med renoveringen av Hedekas förskola och skola. 

Inventarier Brudås förskola 
Förskolan är under byggnation och därmed är möjligheterna att använda den tilldelade budgetramen 
avseende inventarier till den nya förskolan på Brudås mycket begränsade. Det som kan köpas in under 
året kommer att köpas in, och i övrigt kommer ej utnyttjade investeringsmedel att äskas över till nästa 
års budget då förskolan är färdigbyggd. 

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

Inventarier Hedekas förskola 
Ramen används till inköp av inventarier till den nyrenoverade förskolan. Det som går att köpas in under 
året kommer att köpas in, men den största delen av inköpen kommer ske när renoveringen är klar. 
Eventuellt outnyttjade investeringsmedel kommer att äskas över till nästa års budget. 

Inventarier Barn- och utbildning 
Hittills har enheterna investerat i förbättringar av ute- och studiemiljöer. En av förskolorna har köpt in 
ett nytt staket, och inom grundskolan har bland annat avgränsningsskärmar köpts in. Flertalet skolor 
har ett behov av att uppdatera klassuppsättningarna av stolar, bord och dylikt. En del av den tilldelade 
ramen har därför använts, och kommer att användas till det. 
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Personal 
Attraktiv arbetsgivare 
Sjukfrånvaro %  

Sjukfrv %, ack 
jan-aug 2021 

Sjukfrv %, ack 
jan-aug 2022 

Åldersintervall 8,92 8,90 
<=29 11,45 10,05 
30-49 8,53 8,93 
>=50 8,83 8,67 

Sjukfrånvaron har inom avdelning skola minskat jämfört med delårsbokslutet 2021, fyra av sex enheter 
minskar medan två enheter ökat varav en marginellt. Sjukfrånvaron inom förskolan och elevhälsan har 
under första delåret ökat. Vi ser en ökning inom tre områden medan två områden minskar något. 

Vi ser att chefens närvaro under 2022 i jämförelse med då chefen var på distans under stora delar av 
2021 har haft en positiv inverkan på sjukskrivningarna.  En del av de som haft hög sjukfrånvaro har 
avslutat sina anställningar. 

Korttidsfrånvaron inom både förskola och skola har både privat och arbetsrelaterad karaktär. Covid-
19, förkylningssymtom har påverkat korttidssjukfrånvaron under första kvartalet då vi ser en ökning 
bland fler medarbetare än vad vi gör under kvartal två. Vi ser dock att även korttidssjukfrånvaron inom 
vissa enheter fortsätter att vara hög även efter kvartal ett. Här kommer tidiga insatser som till exempel 
omtankessamtal, aktiveringskurs samt HR:s egna rehabsamordnare arbeta med individuella ärenden. 

Långtidssjukfrånvaron beror till större del av medicinska faktorer, såsom cancer, operationer, 
neurologiska sjukdomar, smärt- eller magrelaterade sjukdomar. En något mindre andel beror på 
psykisk ohälsa, som utmattningssyndrom och ångestrelaterad problematik. 

Rehabiliteringsarbetet fortlöper med hantering av både kort- och långtidssjukfrånvaro. Arbetet med 
rehabsamtal och tidiga insatser behöver intensifieras ytterligare av cheferna med stöd av HR, för att 
både minska korttidsfrånvaron samt att de inte ska övergå till långtidsfrånvaro. Insatser som 
kartläggandesamtal, samtalsstöd och tillfälliga anpassningar har satts in vid behov. Viktigt att 
anpassningar som verksamheten behöver göra är förankrade i läkarintyg. 

Under hösten kommer även arbetet fortskrida med analys kring sjukskrivningar och vilken en rimlig ny 
sysselsättningsgrad kan/ska vara vid anpassning och återgång till arbete. Vidare kommer även en 
aktiveringskurs startas utifrån tidiga insatser. 

Fortsatt behöver förbättring ske kring att följa vår rutin för sjuk- och friskanmälan. 

Antal anställda  
Utfall aug 

2021 
Utfall aug 

2022 
Alla anställningsformer 457 480 
Tillsvidare 313 325 
Tidsbegränsad (inkl. timanställda) 144 155 
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Sysselsättning 
Antal 

anställningar 
aug 2021 

Antal 
anställningar 

aug 2022 
0-75% 21 29 
75,01-99,99% 30 29 
100% 325 316 
Totalt 376 374 

Där det inte har funnits behörig personal inom specifika ämnen har obehöriga anställts för att 
undervisa i enskilda ämnen, då med lägre sysselsättningsgrad. Det finns fortsatt tjänster som inte är 
återbesatta än. Antalet anställda är i augusti månad fler under 2022 än under 2021.  

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Det har rapporterats 53 tillbud och 79 olycksfall. Övervägande andel rapporterade ärenden är inom 
avdelning skola. Där händelserna sker i klassrum eller lektionssal. Vi ser dock att mycket av de 
olycksfall som rapporteras in är i grupper där man redan nu arbetar med speciella anpassningar och 
där detta arbete ständigt pågår. 

Arbetssättet kring att rapportera tillbud och olyckor i KIA är en kontinuerlig dialog med både 
skyddsombud och medarbetare och behöver fortsatt förbättras, i synnerhet inom avdelning förskola. 

Under våren har lokaler renoverats inom förskolan där stress upplevts i samband med omflyttningar. 
Risk och konsekvensanalyser har gjorts utifrån renoveringarna och den upplevda stressen. För att 
förebygga tillbud och olycksfall behöver fortsatt arbete göras med risk- och konsekvensanalyser samt 
även fortsatt nära dialog med personalen gällande deras oro i samband med förändringar. 

En del arbetslag upplever mycket god stämning på arbetsplatsen, att man hjälps åt och ställer upp för 
varandra samt att vissa också upplever en förbättring mot tidigare. Men det finns också arbetslag 
som upplever stress, osämja mellan kollegor och en oro för exempelvis bemanningssituationen. Även 
renoveringar har varit bidragande orsak till att sjuktalet höjts. Här kommer insatser behöva göras 
angående kulturen och arbetssätt. 

Kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön finns det rapporterade fall kopplat till 
ohälsosam arbetsbelastning och arbetstidens förläggning, upplevelser av kränkning och 
diskriminering. Detta kommer fortsatt arbetas med på APT, genom dialog och att följa de rutiner som 
finns. Arbete pågår i de arbetslag som upplever en dålig organisatorisk och social arbetsmiljö. Detta 
är även områden som arbetas med utifrån den OSA undersökning som gjordes i slutet av 2021. 

Under våren har många rekryteringar genomförts inom förvaltningen. Rekryteringsbehovet har dels 
handlat om att rekrytera behöriga lärare på tillsvidaretjänster som innehas av obehöriga 
visstidsanställda. Dels har det handlat om att personalomsättningen varit större än vanligt inom vissa 
verksamheter. Avgångssamtal sker mellan chef och medarbetare men arbetet med att avgångsenkät 
ska fyllas i bör intensifieras. 
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Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål som gäller under planeringsperioden 2020-2023 är gemensamma 
för alla nämnder. Per augusti är inga av kommunfullmäktiges inriktningsmål helt uppfyllda. Trenden 
pekar uppåt på tre av målen och prognosen för måluppfyllelse ses generellt som god, även om det 
inom vissa områden ser lite svårare ut. 

Inriktningsmål Bedömning Trend 
1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara
2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen
3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs
utifrån behov
4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra med minskad klimatpåverkan

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

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

Bedömning Trend 

Sex av 11 mått är helt uppfyllda. Ett par mått inom förskolan kommer att kunna korrigeras under 
hösten. 

Avdelning skola 

Resultaten i åk 6 visar fortsatt att det finns stora variationer mellan enheterna. Bruksskolan och 
Munkedalsskolan har god måluppfyllelse och når det mål som är uppsatta för detta år. I Hedekas når 
majoriteten av eleverna goda resultat men då elevgruppen är liten slår det procentuellt negativt om 
något eller några elever inte når målen. Det ser vi i årets statistik. Svarteborg har fortsatt låga 
skolresultat och värdet är oförändrat sedan föregående år. 

De flesta fritidshem i kommunen erbjuder läxläsning. På några fritidshem har det inte varit 
kontinuerligt under året beroende på ombyggnation och att elever i Svarteborg åker mellan 
fritidshemmen vilket försvårar planeringen och uppföljningen av skolans arbete. Samtliga fritidshem 
har arbetat i samverkan med grundskolan, även om det inte har varit i specifika samverkansprojekt. På 
flera enheter har fokus legat på trygghet samt språkstärkande arbetssätt där skola och fritidshem har 
samverkat. På andra enheter har fritidshemmens personal varit med då skolan har sina aktivitetsdagar. 

På någon skola har ombyggnation påverkat samverkan negativt och i Svarteborg är den röda tråden 
mellan skolans arbete och fritidshemmens arbete försvårat på grund av att alla elever inte går på fritids 
på samma skola. 

Av de elever som gick ut årskurs 9 VT 22 lämnade 31 elever med ett meritvärde på över 250. Detta är 
en ökning sedan föregående år och målvärdet för läsåret är uppnått. 

Fler elever når således ett meritvärde över 250 men totalt sett har meritvärdet sjunkit i år från 
föregående år. Det korrelerar med att verksamheten i år har fått många nya elever till åk 9. En del av 
dessa elever är helt nya i Sverige och har inte haft någon möjlighet att klara betyg i skolans ämne. Det 
påverkar meritvärdet väldigt negativt. Under året har också flera elever tagits hem eller blivit placerade 

19



13 

av andra socialtjänster i vår kommun. Dessa elever har haft en mycket svår och trasslig skolbakgrund 
vilket också påverkar årets resultat. 

Till detta ska nämnas att under våren upplevde verksamheten att en del elever efter pandemin var 
håglösa och trötta och hade svårt att ta till sig undervisning. Bedömningen var att de hade möjligheten 
att nå gymnasiebehörighet med gott stöd och tydlig planering men att de inte orkade ta emot och 
delta i skolans planering och undervisning. 

Avdelning förskola 

Förskolan anpassar utbildningen efter varje barns behov med centrala barnhälsan som stöd. Insatser 
sätts in tidigt och genomförs i hög utsträckning på gruppnivå. Det skiljer sig åt mellan olika avdelningar 
i vilken utsträckning tecken som stöd och bildstöd används som stöd i inlärningen. Personalens 
användande av Inprint/ritande tecken har ökat i samband med utökad kunskap genom 
fortbildningsinsatser. 

Samtliga avdelningar arbetar med kartläggningsmaterialet TRAS. Det finns några avdelningar som inte 
använder det för samtliga barn i gruppen vilket är ett utvecklingsområde för kommande läsår. Det blir 
en viktig dialog med personalen om hur vi prioriterar tid till uppdraget. Frågan i utvärderingen av 
arbetet med TRAS har fokuserat på användandet av kartläggningsmaterialet på avdelningen minst en 
gång per år. Inför nästa läsår kommer personalen få information om vikten av att använda materialet 
både på hösten och våren. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 
Förskola: Samtlig personal arbetar med tecken som 
stöd kopplat till Inprint 

77.50% 100.00% 

Förskola: Alla avdelningar genomför TRAS under våren 100.00% 100.00% 
Förskola: Alla avdelningar genomför TRAS under 
hösten 

87.50% 100.00% 

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

100.00% 100.00% 

Fritids: Fritidshemmen ska erbjuda läxhjälp på alla 
enheter 

100.00% 100.00% 

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

78.00% 85.00% 

Grundskola: Andelen elever med meritvärde över 250 
ska öka. 

25.00% 25.00% 

Grundskola: Meritvärde för elever i åk 9 ska öka 213 220 
Grundskola: Andel elever som har fullständiga betyg i 
alla ämnen 

75.00% 75.00% 

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

75.00% 100.00% 

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

90.00% 90.00% 

 1.2 Verksamhetsmål: Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera. 

Bedömning Trend 

Samtliga mått är helt uppfyllda. 
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Avdelning skola 

1-1 datorer har varit fullt utbyggt men på grund av ökade kostnader och behov av besparing har 1-1
datorer tagits bort i årskurs ett och två på grundskolan. Istället finns klassuppsättningar att tillgå. Det
finns en stor risk att detta försämrar det naturliga användandet och att kunna använda de digitala
verktygen som en naturlig förstärkning av det ordinarie arbetet på ett enkelt och naturligt sätt.

Det kommer att införas ett testprojekt med androidplattor i en årskurs under läsåret. Detta för att se 
om det går att bibehålla och öka kvaliteten av det digitala användandet men till en lägre kostnad. 

Avdelning förskola 

Samtlig personal använder aktivt systemen Edlevo, Teams och Unikum. Kunskaperna skiljer sig 
fortfarande åt mellan personalen men generellt har både förtrolighet och användandet ökat. 
Rektorerna använder Teams och e-mail för kommunikation med personalen. Personalen arbetar aktivt 
i Teams. Personal i arbetslaget introducerar nya kollegor i teams, lathund finns och extra information 
ges vid behov. Inom två rektorsområden har all personal fått introduktion i Teams. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 
Förskola: Alla nyanställda har fått introduktion i 
Teams 

100.00% 100.00% 

Förskola: Vårdnadshavarna lägger in schema senast 
två veckor innan. 

90.00% 90.00% 

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

100.00% 100.00% 

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

100.00% 100.00% 

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

Bedömning Trend 

Samtliga områden behöver ständigt utvecklas och följas upp. En mängd aktiviteter genomförs i 
verksamheterna som vetenskapligt är framgångsfaktorer för ökad måluppfyllelse. Exempel på 
aktiviteter är att stimulera till rörelse, följa upp alla former av frånvaro och koppla närvarofrämjande 
insatser till detta, tidiga insatser vid upptäckt av mer behov av stöd etc. 

Avdelning skola 

Flera enheter når målvärdet på 90%. Ett par enheter ligger mellan 80-85% medan en enhet sticker ut 
negativt på 74%. Här pågår ett aktivt trygghetsarbete på skolan där både elever, personal och 
vårdnadshavare deltar. På en mindre skolenhet kan närheten till varandra också skapa en större 
upplevd otrygghet om ett par elever agerar utåt. 

Det finns en 100% trygghet inom särskolan på högstadiet. På Träningsskolan finns det en viss svårighet 
i att genomföra enkäter men personalen har med hjälp av bilder och tecken som stöd fått fram 80% 
av eleverna upplever att de är helt trygga medan övriga kan känna otrygghet ibland, vid vissa 
situationer. Pedagogerna har kartlagt detta och arbetar aktivt för att eliminera otrygga situationer. 
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Samtliga fritidshem genomför trygghetsvandringar enligt årshjul. På något fritidshem har man istället 
gjort en digital rundvandring och samtalat om trygga respektive otrygga platser på grund av 
renoveringsarbete. 

Fortsatt upplever eleverna en god trivsel och trygghet i samtliga på samtliga våra gymnasieprogram. 
Tryggheten är lika hög på IM som på Processtekniska gymnasiet. 

Avdelning förskola 

Resultat från föräldraenkäten visar att 91% av vårdnadshavarna upplever att deras barn trivs på 
förskolan. I de barnintervjuer som genomförts är upplevelsen att barnens trivs i hög utsträckning. I de 
fall barnen svarar med ”sur/ledsen gubbe” gäller det önskemål som att de är trötta eller inte vet. En 
avdelning beskriver hur barnen i barnintervjuerna uttrycker att de tycker det är roligt att komma till 
förskolan och att de har kompisar att leka med, de uttrycker också att de vet hur de ska göra när någon 
är dum mot dem vilket har varit ett av målen. 

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljöenkäten visar att personalen i hög grad upplever trivsel och 
gemenskap med sina kollegor. På en enhet upplever personalen att det är hög arbetsbelastning utifrån 
den fortsatt höga sjukfrånvaron. Rektor arbetar aktivt med att förändra organisation för att skapa 
bättre förutsättningar för att klara sjukfrånvaron. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 
Förskola: Resultat från föräldraenkäten (Fråga: Jag 
upplever att mitt barn trivs på förskolan) 

91.00% 100.00% 

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

4.2 4.5 

Fritids: Trygghetsvandring ska genomföras på samtliga 
fritidshem 

100.00% 100.00% 

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

86.00% 90.00% 

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

83.00% 90.00% 

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

90.00% 100.00% 

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

13 10 

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

1 2 

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

Bedömning Trend 

Det är mer aktuellt än någonsin att på alla tänkbara sätt bli en attraktiv arbetsgivare då det blivit allt 
svårare att rekrytera personal. Här pågår dialog med fackliga representanter och HR. Detta beaktas 
även i pågående processer som förstudier gällande skolor, lokalförsörjningsprogram, ÖP-arbete m.m. 

Avdelning skola 

3,6 /5 kan rekommendera vänner och bekanta att arbeta inom förvaltningen. Värdet ligger ungefär på 
samma nivå som året dessförinnan, sjunkit marginellt. 
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Andelen som känner till målen har ökat och är god. Det skiljer sig givetvis åt beroende på om du är 
visstidsanställd eller tillsvidareanställd. 

Under året har vi haft stor frånvaro i perioder på grund av pandemin. Det finns en tydlig korrelation 
mellan korttidsfrånvaro och pandemirelaterad problematik. De senaste mätningarna visar på en lägre 
sjukfrånvaro än innan pandemi vilket är en mycket positiv trend. 

Förvaltningen samverkar med de fackliga organisationerna inom HÖK 21. Arbetet har lett fram till en 
gemensam kompetensförsörjningsplan. Både arbetsmiljöinsatser, kompetensutvecklingsmöjligheter, 
arbetstid samt varumärket upptas. 

Avdelning förskola 

Friskvårdsbidrag, arbetskläder samt pedagogiska måltider (gratis) och kaffe till personalen. 
Utvecklingssamtal samt lönesamtal genomförs regelbundet. 

Att vara en närvarande och tillgänglig rektor för personal bidrar till positivare känsla. I OSA-enkäten 
uppger 4 av 5 att de kan rekommendera Munkedals kommun som arbetsgivare till en vän. I utvärdering 
lyfter medarbetare rektors tillgänglighet som en viktig och bidragande orsak till ökad måluppfyllelse. 
Nyanställd personal upplever att arbetskläder är ett mycket positivt erbjudande av arbetsgivare. 

Medarbetare utrycker positiva tankar kring fortbildningsdagar, arbetskläder, pedagogiska måltider och 
friskvårdsinsatser. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 
Förskolan: Alla inom BoU kan rekommendera vänner 
och bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA 
enkäten skala 0-5) 

4.0 4.5 

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

4.0 4.5 

Förskola: Kortidssjukfrånvaron sänks till 6.86% 4.50% 
Grundskola: Alla inom BoU kan rekommendera 
vänner och bekanta att jobba inom förvaltningen 
(OSA enkäten skala 0-5) 

4.0 4.5 

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

4.0 5.0 

Grundskola: Sjukfrånvaron sänks till 9.97% 4.50% 
Gymnasie: Alla inom BoU kan rekommendera vänner 
och bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA 
enkäten skala 0-5) 

4.0 4.5 

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

4.0 5.0 

Gymnasie: Sjukfrånvaron sänks till 7.74% 4.50% 
3.1 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen ska samverka med IFO och andra viktiga 
aktörer 

Bedömning Trend 

Prognosen för måluppfyllelse är god. 

Avdelning skola 
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Samverkansdagar mellan skola och IFO genomförs varje år enligt plan. En rutin för anmälan har tagits 
fram och implementerats. På högstadiet finns en god samverkan etablerad. Samverkan fungerar bättre 
i övrig verksamhet också med det finns en ömsesidig vilja och behovsanalys av att samverka mer 
intensivt kring bland annat skolfrånvaro i de tidigare åldrarna i grundskolan. Till detta finns dock inga 
medel inom någon av förvaltningarna. 

Avdelning förskola 

Det har under läsåret genomförts två samverkansdagar för rektorer, central barn- och elevhälsa samt 
personal från IFO. Träffarna syftar till att öka kännedomen om varandras verksamheter och underlätta 
samverkan. Förskolorna har nära samarbete med IFO och andra aktörer bland annat Centrala 
barnhälsan. Konsultationsträffarna med IFO har inte nyttjats under våren och ett omtag behöver tas 
under hösten. Familjebehandlare från IFO har funnits på förskolorna på torsdagar för samtal med 
personal och föräldrar, vilket förklarar att det inte funnits samma behov av konsultationsträffar. IFO 
har inte deltagit på APT på förskolorna under våren på grund av pandemin. IFO kommer bjudas in på 
APT i höst och prognosen för måluppfyllelse är därmed god. 

Rutinen för anmälan till Socialtjänsten har reviderats och presenterades för personalen under hösten. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 
Förskola: Samverkansdagar mellan skola/förskola och 
socialtjänst, antalt per år 

2 2 

Förskola: Ifo deltar på APT på alla förskolor 0.00% 100.00% 
Grundskola: Utveckla en samverkan för tidiga insatser 
för målgruppen F-6 

0 1 

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

1 1 

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras 

Bedömning Trend 

Verksamheten behöver fortsatt arbeta förebyggande samt uppföljande när det gäller sjukskrivningar 
särskilt på vissa enheter. Nära samarbete med HR planeras vidare i dessa insatser. Pandemin påverkar 
fortfarande resultatet för perioden utifrån Q1. 

Fullföljda studier kommer att avslutas i november men lyckosamma arbetssätt och erfarenheter från 
projektet kommer att appliceras i verksamheterna och strategisk plan ska fullföljas. 

Flexgrupper har visat sig vara ett framgångskoncept och är inrättat där behov finns. 

Lässtärkande insatser är organiserat och förväntas ge positiv effekt. 

Projektet tidiga insatser för 2,5 åringar som nu är permanentat förväntas ge positiva resultat på sikt. 

Avdelning skola 

Visuellt stöd används på alla kommunens fritidshem, genom att tydliggöra vad som sker på 
fritidshemmet under dagen, veckan och vilka teman som arbetas med. Personalen har ökad kunskap i 
varför det ska användas och hur det ska användas. Det är fortsatt ett utvecklingsområde att 
representanter från fritidshemmen alltid deltar i skolans EHT möten, även om stora positiva 
förändringar har skett. Det finns på samtliga enheter ett större helhetstänk mellan skola och fritidshem 
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och det finns bärare av viktig information från EHT till fritidsverksamheten. På samtliga enheter har 
också fritidshemsrepresentanter deltagit i specifika elevmöten med både elevhälsan och med 
vårdnadshavare, samt vid överlämningar. 

Det finns flexgrupper på samtliga enheter utom på Munkedalskolan. Där har man valt ett annat 
arbetssätt som fungerar enbart för att skolan, och då resurstilldelningen, är tillräckligt stor med en 
större personalstyrka. Dock behöver omläggning till ett mer resurseffektivt och kvalitativt stöd ske 
även här framöver. Behovet har således inte funnits på Munkedalsskolan men bedömningen är att det 
kommer att behövas i framtiden. 

På de flesta enheter har samtliga elever i behov av studiehandledning fått det under året. Det finns 
några elever vars språk vi har haft svårt att rekrytera studiehandledare till som inte har fått efter behov. 
De har dock fått studiehandledning på svenska. 

Skolfrånvaron har påverkats av pandemin. Några skolenheter tangerar trots pandemin årets mål på 
5% eller ligger strax där över, men vi har också enheter som har en betydligt högre frånvaro. Det finns 
en stark koppling till pandemin. Flera av dessa enheter har trots högre tal minskat den höga frånvaron 
över 40% hos eleverna. Pandemin påverkar således årets siffror negativt men arbetet går framåt. De 
elever som verksamheten har svårast att vända är elever som över tid haft en mycket hög frånvaro, 
där tenderar frånvaron att bestå. På några skolor finns dock även här positiva tendenser i år. 

På individuella programmet har ett mer strukturerat arbete kring studieplaner påbörjats. 

Vi har något fler elever inom KAA än målbilden. Många elever inom KAA har en historik av skolfrånvaro 
och eller en i övrigt problematisk skolgång. En del står ganska långt från att återvända till studier men 
ett gott och etablerat samarbete med andra aktörer, såsom AME finns. 

Avdelning förskola 

På grund av restriktioner kopplade till covid-19 har alla gruppbesök för 2,5-åringar på Familjecentralen 
inte kunnat genomföras. De enskilda besöken på BVC har då istället kompletterats med att logoped 
deltagit. Barn till föräldrar med bristfällig svenska har inte bjudits in till gruppbesöken. 

Centrala barnhälsan kopplas in för handledning till personalen vid uppmärksammade behov hos 
enskilda barn. 

Särskilda överlämningar har genomförts inför övergång till förskoleklass för barn i särskilda behov. Det 
har även förekommit att förskolans personal följt med barnet de första veckorna för att övergången 
till skolan ska bli så trygg och bra som möjligt. 

Arbetet kring pedagogiska kartläggningarna har utvecklats genom fortbildningsinsatser med centrala 
barnhälsan. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 
Förskola: Alla barn 0-5 år i kommunal verksamhet i 
behov av insats får det innan de börjar förskoleklass. 

95.00% 100.00% 

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

75.00% 100.00% 

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

75.00% 100.00% 
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Fritids: Visuellt stöd ska användas i samtliga 
verksamheter 

100.00% 100.00% 

Grundskola: Flexgrupper ska finnas vid behov på 
samtliga enheter 

100.00% 100.00% 

Grundskola: Studiehandledning ska ges till alla elever i 
behov 

95.00% 100.00% 

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

12.00% 5.00% 

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

12.50% 5.00% 

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

95.00% 100.00% 

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

20.00% 10.00% 

Vuxenutb: Språkförberedande yrkessvenska ska 
erbjudas alla elever i behov 

90.00% 100.00% 

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

Bedömning Trend 

Målet är på god väg att uppnås. 

Avdelning skola 

Året med pandemi har satt sina spår på det arbete som planerats och genomförts ute på 
skolenheterna. Drog och förebyggande inslag finns alltid inom ramen för undervisningen men på flera 
enheter har man inte egenomfört någon extra aktivitet kopplad till detta tema. Det har varit fokus på 
Fullföljda studier och detta arbete har prioriterats. 

Avdelning förskola 

Hållbar utveckling är ett övergripande område utifrån olika perspektiv. Man pratar om social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet. På förskolorna har vi under de senaste åren arbetat mycket 
med rörelse och måltidspedagogik som har fokuserat utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Inom dessa 
områden har förskolorna fokuserat på tex matsvinn och pratat om vad som händer med mat vi slänger 
och hur vi kan minska matsvinnet. Barnens delaktighet har varit en viktig del i detta arbete. De olika 
förskolorna har vägt mat, tagit bilder eller gjort tallrikar med hur mycket mat varje avdelning 
slänger. Under hösten kommer kärl för källsortering äntligen att finnas på våra enheter. 

Inför 2022 har vi köpt in boken ”Rörelseglädje för hållbara barn” som vi ska arbeta med under året på 
avdelningsplaneringar/lärgrupp. Boken handlar om hållbar livsstil och har kapitel med 
reflektionsfrågor som ger stöd i arbetet. Vi har även sökt folkhälsomedel och kommer att ha ett projekt 
utifrån psykisk hälsa som faller under samma ämne. 

Mått Utfall Mål 2022 Bedömning 
Förskola: Alla enheter ska genomföra aktiviteter med 
fokus på hållbar livsstil, antal per år 

2 2 

Förskola: Alla verksamheter ska ges möjlighet till 
källsortering 

80.00% 100.00% 

26



20 

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

0 1 

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

1 1 

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

1 1 

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

1 1 

Framtid 
Inför framtiden står verksamheten inför en stor utmaning i att hitta behöriga lärare, då vi ser att de 
tjänster vi utannonserar har färre behöriga sökande än tidigare. 

Verksamheten ser en ökning av elever med mycket särskilda behov vilket skall matchas med att allt 
färre behöriga söker de tjänster vi utannonserar. 

Det finns en oro och stor utmaning när det gäller framtidens ekonomiska läge kopplat till de ökade 
behov verksamheten står inför. 

Arbetet med höjda skolresultat fortgår. Det finns en stor vilja och ett stort engagemang i 
verksamheten. Språkpedagogerna är tillsatta och arbetar för att öka kompetensen och det 
språkutvecklande arbetssättet i verksamheten. 

På skolorna med flexgrupper har arbetet med flexibelt och kvalitativt stöd utvecklats och kommer 
fortsatt att utvecklas i framtiden. 

Oändamålsenliga lokaler till de behov som verksamheten har kopplat till de arbetssätt och 
arbetsformer som är framgångsrika i dagens och framtidens skola är en stor utmaning framåt. Både 
kvalitativt men också när det gäller effektivitet och kompetensförsörjning. 

Kommande beslut gällande skolorna i Munkedals tätort blir avgörande för barnen och personalen på 
Bruksskolan, Munkedalsskolan och Kungsmarksskolan. 

Under hela höstterminen 2022 och stora delar av nästa vårtermin finns ingen idrottslokal för eleverna 
i Hedekas vilket riskerar att negativa konsekvenser för eleverna. 

Dingle förskola, Hedekas förskola, Herrgårdens förskola och Älgens förskola kommer under nästa år 
att flytta till nybyggda eller nyrenoverade lokaler. Utöver det praktiska arbetet med inköp av 
inventarier och flytt, krävs ett utvecklingsarbete för att främja samverkan och arbetsformer i 
verksamheterna. 

I januari 2023 planeras utbildningsinsatser för att förebygga och hantera PDV för hela förvaltningen. 
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Diarienummer: 2022–000005 
Datum: 2022-09-09 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sabina Trohne 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut - juni - 
augusti 2022 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten.  

Sammanfattning 
Redovisning av beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2022-03-25 §39. Förteckningen redovisar 
delegationsbeslut fattade under perioden 2022-06-01 till 2022-08-31. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 
Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 
Inga miljömässiga konsekvenser. 

 Beslutet skickas till: 

 Akten 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Barn- och utbildning 
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Barn och utbildningsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(2) 
Datum 
2022-06-01 – 2022-08-31 

Delegationsförteckning 
Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 
2022-08-18 5244 UPPR Barn- och 

utbildningsförvaltningen 
Delegationsbeslut 2022 -03-25 § 39 
punkt 4.1.1 - Beslut gällande 
skolskjuts på grund av särskilda 
skäl gällande läsåret 2022–2023  

Kajsa Lindberg 2022–000121 

2022-08-18 5229 UPPR Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2022-03-25 § 39 
punkt 4.1.1 - Beslut gällande 
skolskjuts på grund av särskilda 
skäl  

Kajsa Lindberg 2022–000121 

2022-08-18 5228 UPPR Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2022-03-25 § 39 
punkt 4.1.1 - Beslut gällande 
skolskjuts på grund av särskilda 
skäl  

Kajsa Lindberg 2022–000122 

2022-07-04 5177 UPPR Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2022-03-25 § 39 
punkt 5.2.8 - Kommunabonnemang 
Inlästa läromedel och Begreppa  

Liselott Sörensen 
Ringi 

2022–000117 

2022-06-02 5035 UPPR Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2022-03-25 § 39 
punkt 5.2.8 - Avtal - Arkivering och 
gallring i unikum. 

Liselott Sörensen 
Ringi 

2022–000104 

2022-06-02 5030 UPPR Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2022-03-25 § 39 
punkt 3.1 - Tillsyn över fristående 
förskolor, fritidshem och annan 
pedagogisk omsorg. Beslut 
regelbunden tillsyn av 
huvudmannen Skorpans djur- och 
naturförskola AB 

Liselott Sörensen 
Ringi 

2022–000017 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 
2022-06-02 5029 UPPR Barn- och 

utbildningsförvaltningen 
Delegationsbeslut 2022-03-25 § 39 
punkt 2.4 - Beslut efter tillsyn av 
Skorpans djur och naturförskola  

Liselott Sörensen 
Ringi 

2022–000017 

2022-06-01 5007 UPPR Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2022-03-25 § 39 
punkt 4.1.1. - Beslut om 
skolskjuts/taxiresa av särskilda skäl 
under höstterminen 2022. 

Kajsa Lindberg 2022–000103 
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Diarienummer: 2022–000011 
Datum: 2022-09-06 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sabina Trohne 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om kränkande 
behandling juni - augusti 2022 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning 
Redovisning av anmälan om kränkande behandling. Förteckningen redovisar 
anmälningar gjorda under perioden 2022-06-01 till 2022-08-31. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 
Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 
Inga miljömässiga konsekvenser. 

 Beslutet skickas till: 

 Akten 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Kränkande Behandling Incident
Munkedals Kommun

Statistik

Filter 2022-06-01 - 2022-08-31

Ej påbörjade = Antal ärenden med status "Anmälan inskickad" sista datumet i perioden. 
Påbörjade = Antal ärenden med status "Utredning pågår", "Åtgärdar" eller "Uppföljning" sista datumet i perioden. 
Avslutade = Antal ärenden som blivit godkända av enhet- och organisationsansvarig under vald period. 

Ärenden som begärts raderade, eller som är raderade räknas inte med i statistiken. 
Tänk på! Ej påbörjade, påbörjade och avslutade ärenden kan omfatta ärenden inskickade innan vald tidsperiod. 

82 ärenden
13
69

Nya:
Från tidigare:

28Ej påbörjade 29Påbörjade 25Avslutade

Avslutade ärenden
Ej kränkning
Antal avslutade ärenden: 25

Ej kränkning 4% 1

Kränkning 96% 24

Snabbutredning
Antal avslutade ärenden: 25

Snabbutredning 32% 8

Utredning 68% 17
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Kön
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Utsatt
Hon 18.87% 10

Han 22.64% 12

Hen/Annat 1.89% 1

Vet ej 1.89% 1

Ej angivet 54.72% 29

Utsättare
Hon 6.9% 4

Han 36.21% 21

Hen/Annat 1.72% 1

Vet ej 1.72% 1

Ej angivet 53.45% 31

Hur och var
Siffrorna avser pågående och avslutade ärenden

Kategorier

Verbal 24.07% 13

Fysisk 27.78% 15

Diskriminering 11.11% 6

Text/bild 1.85% 1

Sexuella trakasserier 1.85% 1

Psykosocial 1.85% 1

Trakasserier 1.85% 1

Ej angivet 29.63% 16

Verksamhetsområden

Munkedals Kommun Grun 98.11% 52

Munkedals Kommun Förs 1.89% 1
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Diarienummer: 2022–000013 
Datum: 2022-09-12 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sabina Trohne 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om elevs 
avstängning, frivilliga skolformen – 
juni - augusti 2022  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga avstängningar i den frivilliga skolformen finns att anmäla. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 
Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 
Inga miljömässiga konsekvenser. 

Beslutet skickas till: 

Akten 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Barn- och utbildning 

3434

SABTRO001
Rektangel



Diarienummer: 2022–000012 
Datum: 2022-09-12 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sabina Trohne 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om elevs 
avstängning, grundskolan – juni - 
augusti 2022  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning 
Inga avstängningar i grundskolan finns att anmäla. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 
Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 
Inga miljömässiga konsekvenser. 

Beslutet skickas till: 

Akten 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

3535

SABTRO001
Rektangel



Diarienummer: 2022–000010 
Datum: 2022-09-14 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sabina Trohne 
Nämndsekreterare 
Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om elevs 
oroande frånvaro - juni - augusti 2022 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning 
Redovisning av inkomna anmälningar om att elevs oroande frånvaro utreds. 
Bifogad förteckning redovisar anmälningar mellan 2022-06-01 och 2022-08-
31. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Hållbar utveckling – Ekonomisk dimension 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Social dimension 
Inga sociala konsekvenser. 

Hållbar utveckling – Miljömässig dimension 
Inga miljömässiga konsekvenser. 

Beslutet skickas till: 

Akten 

Liselott Sörensen-Ringi 
Förvaltningschef 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

3636

SABTRO001
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Barn och utbildningsförvaltningen 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 
Datum 
2022-06-01 – 2022-08-31 

Delegationsförteckning 
Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 
2022-06-08 5068 UPPR Barn och 

utbildningsförvaltningen 
3. Anmälan till huvudman om att elevs
oroande frånvaro utreds -
Kungsmarksskolan

Liselott Sörensen 
Ringi 

2022–000010 
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