
Barn- och utbildningsnämnden 

2021-05-19 



Munkedals Kommuns värdegrund 

 
 

Vårt uppdrag är att 
• möta alla med respekt och eftertanke

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

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

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

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter

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

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

2
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Ordförande Karin Blomstrand (L) 

1:e vice ordförande Louise Skaarnes (SD) 

Mathias Johansson (SD) 

Maria Pasanen (SD) 
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Leif Karlsson (S) 

Lars-Göran Sunesson (C) 

2:e vice ordförande Olle Olsson (KD) 

Ersättare 
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Linus Svanberg Andersson (M) 

Anna Höglind (L) 

Helen Greus (SD) 

Pontus Reuterbratt (SD) 

Christoffer Wallin (SD) 
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Inger Orsbeck (S) 

Martina Fivelsdal (V) 

Lovisa Svensson (C) 

Nina Isenheim (MP) 

Inkallelseordning för ersättare 

För ledamot tillhörande  

nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 

C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 

KD KD, MP, S, C, V, SD, L, M 

MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 

V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 

M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 

L L, M 

SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 

Personalföreträdare 

Tove Göthberg, Kommunal 

Ingrid Rosell, Lärarförbundet 

Kajsa Olausson, Lärarnas Riksförbund 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-12 

Ärende Anteckningar Sida 

1. Fastställande av dagordning

Dnr 827

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

2. Delårsrapport per april 2021 för Barn- och

utbildningsnämnden.

Dnr 2021-000001

Extrautskick fredagen den 

14/5 

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

3. Budget 2022, plan 2023-2024 för Barn- och

utbildningsnämnden.

Dnr 2021-000002

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

6 

4. Anmälan av delegationsbeslut - 2021

Dnr 2021-000006

35 

5. Anmälan till huvudman om kränkande behandling

- 2021

Dnr 2021-000008

38 

6. Information till nämnd 2021

Dnr 2021-000005

7. Information om svar till revisionen gällande

rapporten om Granskning av roller och ansvar i

den nya organisationen

Dnr 2021-000058

8. Ekonomi-information 2021

Dnr 2021-000007

9. Rapport från förtroendevalda 2021

Dnr 2021-000017

10. Information från presidiet 2021

Dnr 2021-000018

11. Information om ny 4-6 skola

Dnr 2019-000184

Tid: Onsdagen den 19 maj 2021, kl. 09:00 

Plats: Digitalt sammanträde/Gullmarssalen på kommunhuset 

Forum 

Justeringsdatum: Fredagen den 21 maj 2021, senast kl. 13:00 

Justeringsperson: Föregående möte: Yvonne Martinsson (S) 

Ordförande: Karin Blomstrand (L) 

Sekreterare: Karin Atienza Cortes 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2021-05-12 

Ärende Anteckningar Sida 

12. Information om beställning av förskola i Dingle

Dnr 2020-000114

13. Information om renovering av Hedekas skola och

förskola

Dnr 2020-000087
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-12 Dnr: BOUN 2021-000002 

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Ekonomiavdelningen 

Budget 2022 plan 2023-2024 Barn- och 

utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 

2022 plan 2023–2024 och upprättad investeringsplan. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål 

med mått för 2022 samt att en eventuell revidering av mått sker vid beslut om 

detaljbudget i december 2021. 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 3 500 tkr för 

evakuering vid ombyggnation av förskolan i Dingle.   

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 1 560 tkr för att 

utökad skoldag och för att täcka timplan. 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 2 100 tkr för 

organisering av så kallade flexgrupper. 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 1 060 tkr för 

organisation av modersmål och studiehandledning. 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 1 600 tkr för utökning 

av tjänst åk F-6. Överskjutande kostnad om 200 tkr bedöms rymmas inom 

förvaltningens förslag till anpassning.  

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 1 200 tkr för justering 

av resursfördelning inom förskolan från 18 till 17,5 barn, 3,0 tjänst.    

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har erhållit en preliminär ram om 293 461 tkr som 

innebär en minskning med - 6 402 tkr i jämförelse med budget 2021. Nämnden 

kommer utöver preliminär ram bli kompenserad för löneökningar, indexuppräkning 

och för genomförda investeringar inom godkänd ram. 

I handlingen finns en risk- och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram, en 

beskrivning av verksamhetsförändringar samt förslag till anpassningar.  

Nämnden begär anslag av kommunfullmäktige för kommande evakuering vid 

ombyggnation av förskolan i Dingle om 3 500 tkr samt ytterligare 7 520 tkr för 

utökad skoldag, flexgrupper, justering i resursfördelning inom förskolan, 

organisering av modersmål och studiehandledning samt utökning av tjänst i åk F-6. 

Förändringar som förvaltningen inte har några förslag till anpassningar för. En 

beskrivning av varje verksamhetsförändring finns i budgethandlingen.  
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-05-12 
 

BOUN 2021-000002 
Sida 

2(2) 

 

Den upprättade investeringsplanen för 2022 omfattar investeringar motsvarande 6 

600 tkr. 

 

Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2020–2023 

föreslår nämnden 7 verksamhetsmål med mätbara mått för budgetåret 2022. 

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

nämndens ansvar och uppdrag. 

    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Se ovan 

 

Facklig samverkan enligt FAS05 

Information enligt MBL §19 2020-05-03 samt MBL §11 2021-05-10  

 

Barnkonventionen 

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

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

barnkonventionen i beaktande: Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga 

minoriteter har rätt till sitt språk. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen-Ringi  

Förvaltningschef Barn- och utbildning 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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         Dnr BUN 2021-2 
            

 
  

Barn- och 
utbildningsnämnden 

 
 

Budget 2022 

Plan 2023-2024 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Nämndbeslut 

Antagen i nämnd 2021-05-19 § 
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Innehållsförteckning 
    

Ansvarsområde ................................................................................................ 3 
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Beskrivning av verksamhetsförändring ............................................................ 5 
Konsekvensbeskrivning av finansieringsåtgärder ............................................ 7 
Investeringsbudget .......................................................................................................... 8 
Verksamhetsmål .............................................................................................. 9 
Framtid .......................................................................................................... 13 

 
 
Bilagor:  
Bilaga 1. Specificering av evakueringskostnad förskola Dingle 
Bilaga 2. Utredning av språkstärkande behov och språkorganisation i Munkedals kommun 

 

 

Förslag till beslut av nämnd 19/5 2021 § Dnr 2022-2 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2022 plan 2023-2024 

med konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan. 
 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått för 2022 
samt att en eventuell revidering av mått sker vid beslut om detaljbudget i december 2021. 
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Nämndsordförande: Karin Blomstrand (L)  

Förvaltningschef: Liselott Sörensen-Ringi 

  

 
Bild från verksamhet (kolla bildarkivet) 

 
Allmänt 

Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2022, 

plan 2022-2023 i juni månad. Nämnderna har tid på sig 
från juni t.o.m. december månad att arbeta med sin 
egen budget. 
 
Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en 
budgetskrivelse för budget 2021 senast i maj.  
Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i 
nämnderna (dialogmöten).  
 
Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till 
ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget) 

utifrån de preliminära ramarna för budgetåret samt 
verksamhetsmål med mått utifrån kommun-
fullmäktiges inriktningsmål. Nämnden ska 
konsekvensbeskriva den preliminära ramens påverkan 
på verksamheten. 

 

Ansvarsområde 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, 
fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasiet, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxen- och 
påbyggnadsutbildning och svenska för invandrare. Förvaltningen ska stödja nämnden i dess uppdrag att 

erbjuda verksamhet inom dessa områden. Förvaltningen leds av en förvaltningschef. 

 

Ekonomi 

Ramförändring 
 

Tkr 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Plan  

2023 

Plan 

2024 
     

Nämnd, totalt driftsram 299 863 293 461 293 461 293 461 

Ramförändring mellan åren 14 310 -6 402   

Varav löner, prisuppräkning, kapitalkostnad* 3 966    

Återbetala till KF  -7 490   

Utökning av ram 11 190    

Resursfördelning  -987 1 088   

Varav flytt av verksamhet -330    

Varav ökad internfördelning 472    

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

 
Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till prel.ram. Nämnden har 
tilldelats 293 461 mnkr i budgetram år 2022. 
 

Resultaträkning 

 

 

Tkr 

Utfall 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

 2022 

Plan 

 2023 

Plan 

 2024 
Intäkter -56 313 - 42 119 -41 319 -41 319 -41 319 
Personalkostnader 205 315 202 958 195 698 195 698 195 698 

Övriga kostnader 138 942 139 082 139 082 139 082 139 082 

Nettokostnad/ram 287 944 299 921 293 461 293 461 293 461 
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Konsekvenser av preliminär tilldelad budgetram 
 
Barn- och Utbildningsnämnden äskade och blev beviljade medel för utökad budgetram 2021 motsvarande 
5,89 mkr. Dessutom tillsköts budgeten 1,7 mkr till specifika insatser för att höja måluppfyllelsen. Den 
utökade ramen för 2021 gäller endast ett år.  
 

Barn och Utbildningsförvaltningen har ett skarp uppdrag i att höja måluppfyllelsen för alla elever i 
kommunen. Med den skolstruktur som finns i Munkedals kommun behöver Barn och Utbildningsnämnden 
större ram för att huvudmannen ska kunna skapa förutsättningar för att bemanna timplanen med 
legitimerade lärare på Hällevadsholms skola och Centrumskolan. Skoldagen är längre på dessa enheter och 
möjligheten för vårdnadshavare att välja fritidshem skapar merkostnader för att verksamheten ska gå i linje 
med Skollagens krav för fritidshemsverksamhet. I Skollagen 2010:800 Kap 14 §2 och §9 beskrivs 
huvudmannens skyldighet att organisera med lämplig storlek och så att eleverna kan erbjudas en god miljö 
utifrån helhetssyn på varje elev och elevens behov. Även 2022 och framöver finns behov av att satsa på 
fritidshemmen i Munkedals kommun.  
 
 
Utökad ram används under 2021 för att anordna flexgrupper på samtliga grundskoleenheter vilket är mer 

kvalitativt och samtidigt ekonomiskt effektivt för att kunna ge de extra stöd till elever som har särskilda 
behov. Flexgrupperna bemannas med pedagogiskt utbildad personal. Om skolorna framgent inte kan 
fortsätta med att anordna dessa grupper kommer huvudmannen inte kunna erbjuda det stöd som dessa 
elever enligt lag har rätt till. En lösning för att bibehålla flexgrupper är att organisera ännu större klasser 
vilket inte går rent fysiskt på Bruksskolan och Munkedalsskolan men skulle även medföra att 
förutsättningarna för högre måluppfyllelse för samtliga elever kommer att äventyras avsevärt. På 
Kungsmarksskolan måste upplägget med 20 elever per klass omorganiseras till fler elever per klass för att 
finansiera en flexgrupp. De skulle också medföra att väldigt många lärare skulle undervisa i flexgruppen del 
av sin tjänst vilket inte skulle gynna den kategorin elever. Enligt Skollagen 2010:180 kap1§10 tar upp att 
utbildningen ska utformas till med hänsyn till barnets bästa. Kap2§8b tar upp huvudmannens skyldighet att 
följa Skollagen. Kap3 tar upp elevernas utveckling mot målen. Kap 3 §2,7,10–11 handlar specifikt om 
elevens rätt till stöd. Kap 5 §3 tar upp att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever 

tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.  
 
Skolförordningen 2011:185 5 kap §4 reglerar elevens rätt till modersmålsundervisning och 
studiehandledning förutom rätten till stöd och särskilt stöd. I och med minskade intäkter från 
Migrationsverket medför att tilldelad budgetram 2022 inte räcker till modersmålsundervisning samt 
studiehandledningen. 
 
Kostnaderna för anropsstyrd trafik har ökat vilket inte har kompenserats för i tilldelad ram för budget 2022.  
 
Verksamhetsmålet: Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina gymnasiestudier inom tre år kommer 
vara mycket svårt att nå med tilldelad ram. 

 
Följande mått kommer att behöva korrigeras:  

 Grundskola: Andelen elever som lämnar åk 6 med fullständiga betyg ska öka. 
 Grundskola: Meritvärde för elever i åk 9 ska öka till 210 
 Grundskola: Andelen elever som ska blir behöriga till gymnasiets yrkesförberedande program ska 

öka till minst 85% 
 Grundskola: Andelen elever som ska blir behöriga till gymnasiets yrkesförberedande program ska 

öka till minst 85% 
 Grundskola: Andelen elever som lämnar åk 9 med fullständiga betyg ska öka. (80 % inom en 3-

årsperiod) 
 Grundskola: Andelen elever med meritvärde över 250 ska öka. 
 Förskola: Alla barn som är 2,5 år ska ha besökt Familjecentralens team och insats har erbjudits de 

barn som är i behov av stöd. 
 Grundskola: Flexgrupper ska finnas vid behov på samtliga enheter 100% 
 Grundskola: Studiehandledning ska ges till alla elever i behov 
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Verksamhetsförändringar 2022 
 

Nr Tillkommande förändringar 
Förslag 

2022 

1 Minskade externa intäkter Migrationsverket (800 tkr gr) 800 

2 Utökad skoldag och täcka timplan  1 560 

3 Flexgrupper/Ökad måluppfyllelse 2 100 

4 Anropsstyrd trafik  700 

5 Evakuering vid ombyggnation fsk Dingle (2023 tillkommer avetablering) 3 500 

6 Förslag A: Justering i resursfördelning i fsk från 18 till 17,5 barn, 3,0 tjänst. 1 200 

7 Permanenta 2,5 års projektet ”tidig upptäckt – tidig insats”.  600 

8 Organisation modersmål och studiehandledning, enligt lag  1 060 

9 Utöka tjänst F-6 1 800 

10 Sälja platser inom träningsskolan år 1-9, 1 plats -300 

11 
Tillfällig utökning av ram 2021 enligt KF beslut 6/4-21 Dnr 2020-359 § 6, (Ökad 
måluppfyllelse 2,9 mnkr och 2,89 mnkr täcka timplan, utökad skoldag och lokalkostn) 
tillbaka till Kf 

-5 790 

12 
Tillfällig utökning av ram 2021 enligt Kf beslut 7/12-20 Dnr 2019-219 §119 (Läsprojekt 
år 1-3, Närvaroprojekt och utökad SYV), tillbaka till Kf 

-1 700 

13 Prognostiserad resursfördelning (233 fsk, 367 gr, -116 frt, 595 gymn) 1 088 

 
Summa  6 618 

 
 

Nr Förslag till anpassningar till prel.ram och omprioriteringar 
Förslag 

2022 

14 Fritidshem på en skola i Svarteborg, 1 tjänst -500 

15 Omjustera medel inom nämnden mellan vux och gr -500 

16 Avveckla tjänst 1,3 gr fördelat på 6 enheter -800 

17 Avveckla 1-1 dator åk 1 och 2  -200 

  Summa  -2 000 

    

       Nettosumma  4 618* 

*11 020 tkr utöver prel. tilldelad ram på -6 402 tkr. 

Beskrivning av verksamhetsförändring 
 
1. Minskade externa intäkter Migrationsverket (800 tkr) 

Antalet asylsökande barn och elever blir mindre och även nyanlända barn- och elever som omfattas av 
schablonbidrag blir färre. Dock kvarstår behovet för de nyanlända i form av extra stöd, 

studiehandledning och modersmålsundervisning.  
 

2. Utökad skoldag och täcka timplan (1 560 tkr) 
I Svarteborg är det ordnat med längre skoldag för eleverna på de båda enheterna. Orsaken är tiden för 
skolskjutsar till och från skolan som organiseras med resten av kommunens skolor. Förvaltningen har 
undersökt olika lösningar med bland annat fler skolskjutsar men funnit att utökad skoldag är den bästa 
och mest ekonomiska lösningen. En lösning som dock inte ryms inom den tilldelade resursfördelningen.   

 
3. Flexgrupper/ökad måluppfyllelse (2 100 tkr) 

Under 2020 gjordes neddragningar inom grundskolan för att få budget i balans. Av de tjänster som inte 
fick fortsatt anställning var merparten elevassistenter. Följden blev att de elever som tidigare haft 

behov av stöd blev utan. Under året har därför verksamheten organiserat så kallade flexgrupper som 
bemannas med pedagogisk personal. Ett kvalitativt och samtidigt ekonomiskt effektivt stöd i jämförelse 
med tidigare lösning med elevassistenter.   

 
4. Anropsstyrd trafik (700 tkr) 

Anropsstyrd trafik är taxiresor till och från skolan för elever med exempelvis anpassad studiegång eller 
dubbla boenden. Andra skäl kan vara särskoleinskrivna elever som av olika skäl inte kan åka vanlig 
skolskjuts. Sedan 2019 har kostnaderna ökat och ryms inte inom den tilldelade ramen. I bokslutet 2020 
var avvikelsen 830 tkr över budget. Förvaltningen kommer utreda möjligheten att effektivisera den 
anropsstyrda trafiken med syfte att sänka kostnaderna.  
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5. Evakuering vid ombyggnation fsk Dingle (3 500 tkr) 
Från början fanns ett beslut om att bygga en ny förskola i Dingle. Därefter utreddes möjligheten att 
göra ombyggnad och utbyggnation av befintliga lokaler till en lägre kostnad. Projektet att bygga om är 
påbörjat och planeras starta i början av 2022. Ombyggnationen innebär behov av att evakuera de 
inskrivna barnen under byggperioden. Kostnaden för evakuering är inte medräknad i investeringen utan 
blir en driftkostnad för Barn- och utbildningsnämnden. Evakuering innefattar etablering, hyra och 
avetablering av moduler. Därtill kommer kostnader såsom staket, va/el och fiber. Modulerna kommer 
placeras på grusplanen intill Centrumskolan för att ha tillgång till kök, matsal och lekplats. Se bifogad 
specificering, bilaga 1 
 

 

6. Justering i resursfördelning i fsk från 18 till 17,5 barn, 3,0 tjänst (1 200 tkr) 
I Skolverkets riktlinjer förordas färre barn i barngrupp vilket även Munkedals kommun strävar efter i 
den mån det är möjligt enligt lokalernas struktur. En justering i resursfördelningen skulle innebära en 
förtätning av personal på befintliga avdelningar.  
 
 

7. Permanenta 2,5 års projektet ”tidig upptäckt - tidig insats” (600 tkr) 
Tidig upptäckt – tidig insats är ett projekt inom Familjecentralen som startade 2019 och är ett 
samarbete mellan BVC, IFO och barnhälsan. Målgruppen är 2,5-åringar och deras vårdnadshavare. 
Observerade effekter av arbetssättet är att fler barn upptäcks och får stöd redan innan 3 års ålder. 
Projektet har lett till ett ökat samarbete mellan BVC och den centrala elevhälsan och barnen har fått 
stöd via vård och förskola samtidigt. Projektet finansierar 50 % Logoped och 50 % Förskollärare och 

pågår till och med 21-12-31. 
 

 
8. Organisation modersmål och studiehandledning, enligt lag (1 060 tkr)  

I dagsläget har vi ingen fullvärdig organisation kring modersmål och studiehandledning som 
verksamheten enligt lag måste erbjuda. En utredning har gjorts för att kartlägga behoven och redovisar 
hur förslag på organisation och fördelning. Se bilaga 2 

 
 

9. Utöka tjänst F-6 (1 800 tkr) 
Analys på resultat visar på att elevernas språkliga förståelse och utveckling är för låg i kommunen vilket 

i sin tur innebär att eleverna har svårt att ta till sig kunskap inom samtliga ämnen. Insatsen för ökad 
måluppfyllelse riktar sig till samtliga elever i låg- och mellanstadiet. Önskvärt vore att kunna anställa 
heltidstjänster för att underlätta rekrytering. Se bilaga 2 
 
 

10. Sälja 1 plats inom träningsskolan år 1-9 (- 300 tkr) 
I och med att lokalytan är utökad för träningsskolan på Munkedalsskolan finns nu möjligheten att sälja 
plats till annan kommun.   
 
 

11. och 12. Tillfällig utökning av ram tillbaka till KF (7 490 tkr) 
Tillfällig utökning av ram 2021 enligt KF beslut 6/4-21, Dnr 2020-359 §6 (Ökad måluppfyllelse 2,9 mnkr och 

2,89 mnkr utökad skoldag, täcka timplan och lokalkostn) och tillfällig utökning av ram 2021 enligt Kf beslut 
7/12-20 Dnr 2019-219 §119 (Läsprojekt år 1-3, Närvaroprojekt och utökad SYV) 1 700 tkr, tillbaka till Kf 
 
En konsekvensbeskrivning finns under rubriken ”Konsekvenser av preliminär tilldelad budgetram” ovan.  
 
 
13. Prognosticerad resursfördelning (1 088 tkr) 
Enligt prognostiserat antal barn och elever förväntas tilldelningen i resursfördelningen bli högre 2022 
jämfört med vad nämnden fått i budget 2021. Fördelningen per verksamhet är motsvarande:  
 
Förskola: 233 tkr 
Fritidshem: -116 tkr 

Grundskola: 367 tkr 
Gymnasiet: 595 tkr 
 
Avstämning av barn- och elevantal genomförs löpande under året. En justering görs vid slutet av varje år 
efter verkligt utfall. De verksamhetsformer som berörs av en eventuell återbetalning tar förvaltningen höjd 
för redan vid årets början och enheterna får inte hela anslaget utdelat.  
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Konsekvensbeskrivning av finansieringsåtgärder  
14. Fritidshem på en skola i Svarteborg, 1 tjänst (- 500 tkr) 
Idag erbjuds fritidshem på båda enheterna i Svarteborg och vårdnadshavaren har rätt att välja fritidshem 
oavsett vilken skola eleven går på. Organisation med personal som måste följa elever mellan skola och 
fritidshem samt öppna och stänga på två enheter är kostsamt. För barnen blir resan ett avbrott som 
försämrar undervisningskvaliteten på fritidshemmet. I dagsläget är det 43 elever i år F-3 som åker från 
Hällevadsholms skola till Centrumskolan för att ha fritids. 

 
Det är förhållandevis få elever som går på Centrumskolan som har fritidsplats då det är en 4–6 skola. I 
skrivande stund är det 6 elever.   
 
Riskbedömning för brukare  
Vårdnadshavare i Dingle behöver hämta sina barn i Hällevadsholm och tvärtom.  
 
Riskbedömning för personalen 
Ingen bedömd risk för personal 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Barnen ges möjlighet att åka buss till sin hemort.  

 
15. Omjustera medel inom nämnden mellan vux och gr (-500 tkr) 
Inför 2021 fick Vuxenutbildningen utökad budget med 2,8 mnkr. Vid årsskiftet 20/21 startade en process 
om varsel av personal för att få budget i balans och en mer effektiv organisation. Minskade 
personalkostnader tillsammans med planerade större undervisningsgrupper som genererar högre bidrag, gör 
att förvaltningen ser att en omjustering av medel om 500 tkr från vuxenutbildning till grundskolan är möjlig.   
 
Riskbedömning för brukare 
Förvaltningen ser ingen risk för eleverna. 
 
Riskbedömning för personalen 

Ingen bedömd risk för personal. 
 
16. Neddragning 1,3 tjänst gr (-800 tkr) 
Till följd av minskade intäkter från Migrationsverket är en neddragning av 1,3 tjänst inom grundskolan 
nödvändig inför 2022.  
 
Riskbedömning för brukare 
Ingen överhängande risk för eleverna.  
 
Riskbedömning för personalen 
Varsel av personal kommer inte vara aktuellt. Verksamheten måste emellertid hushålla med vikarier vilket 
ökar belastningen för befintlig personal. 

 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Förslaget är att minska med ca 20 % fördelat på alla grundskolor för att minimera risken för en enskild 
enhet.     
 
17. Avveckla 1-1 dator för åk 1 och 2 (-200 tkr) 
Förvaltningen har etappvis infört 1-1 datorer till alla elever från åk 1 till åk 9. I dagsläget hyrs datorerna på 
3-års avtal och införskaffas löpande i en s.k. trappa till åk 1, 4 och 7. Uppfattningen är att datorer inte 
används i den dagliga undervisningen av elever i åk 1 och 2.  
 
Planen i förslaget är att från och med hösten 2022 avstå från att hyra datorer till åk 1. Besparingen blir då 

200 tkr år 2022 beräknat på halvår.  
 
År två, dvs. hösten 2023 är det ytterligare en åk 1 som sparas in men både åk 3 och åk 4 få nya datorer. 
Besparing år 2, ca 400 tkr  
 
Från och med hösten år 3 dvs. 2024 förväntas avvecklingen genomförd för åk 1 och 2 och den nya s.k. 
trappan blir åk 3 och 7. Därutöver är bedömningen att en s.k. klassuppsättning om ca 90 datorer bör 
införskaffas/hyras hösten 2024, som ska uppdateras var 4:de år. Besparing år 3 blir ca 650 tkr.   
 
Riskbedömning för brukare 
Utifrån det pedagogiska arbetssättet idag finns ingen risk för eleverna. 
 

Riskbedömning för personalen 
Ingen bedömd risk för personal  
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna 
Fortsatt tillgång till datorer för eleverna med klassuppsättningar.  
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Investeringsbudget  

Nedan presenteras investeringsbudget 2021, samt plan 2022-2023 för nämnden.  
Investeringarna redovisas dels som nyinvestering, dels som reinvestering. Med reinvestering avses 
investeringar för att byta ut befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en värdehöjande investering utan 
syftar till att behålla befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas som löpande investeringar. En 
nyinvestering är en planerad och uttalad satsning på värdehöjande åtgärder. Exempelvis ny-, till- och 
ombyggnad.  
 

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

 

Tkr 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024 
     

Barn- och utbildningsnämnd      

Projekt 2201 Maskiner Kunskapens hus 500 500 500 500 

Projekt 2219 Inventarier BoU 900 900 900 900 

Projekt 2207 Inventarier förskola Brudås  2 000   

Projekt 2206 Inventarier Kungsmark 4-6   3 000  

Projekt Ny Inventarier förskolan Hedekas  1 500   

Projekt Ny Inventarier förskolan Dingle  1 500   

Projekt Ny IT-system BoU  200 200 200 

Summa investering 1400 6 600 4 600 1 600 

 
Beskrivning av investeringar per projekt 
 
 
Projekt 2201 Maskiner Kunskapens hus (500 tkr): 
Arbetsmaskiner och redskap till Gymnasiet och Vuxenutbildning 
 
Projekt 2219 Inventarier BoU (900 tkr):  

Avser reinvestering av inventarier till verksamheterna 
 
Projekt 2207 Inventarier förskola Brudås (2 000 tkr):  
Avser inventarier till förskolan Brudås efter nybyggnation 
 
Projekt 2206 Inventarier Kungsmark 4-6 (3 000 tkr):  
Avser inventarier till ”Kungsmarksskolan” åk 4-6 efter nybyggnation 
 
Projekt Ny Inventarier förskolan Hedekas (1 500 tkr):  
Avser inventarier till Hedekas förskola efter om- och nybyggnation. 
 
Projekt Ny Inventarier förskolan Dingle (1 500 tkr):  

Avser inventarier till Hedekas förskola efter om- och nybyggnation. 
 
Projekt Ny IT-system BoU (200 tkr):  
Avser införande av nya IT-system men även uppdatering av gamla. 
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Verksamhetsmål 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden.  
 
Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både 
verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs 
inför varje ny mandatperiod. 
 

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

uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter. 
 
 

Vision 2025 

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

  

    

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara  

    

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

År 2022 

Mått 
 

Förskola: All personal på förskolan har fått fortbildning i visuellt stöd 100% 

Förskola: Alla avdelningar arbetar med tecken som stöd 100% 

Förskola: Alla avdelningar genomför TRAS under sept.-okt 100% 

Förskola: Alla barn har en vårdnadshavare som loggar in kontinuerligt på Unikum 100% 

  

Fritids: Fler elever i åk 1 ska ha klarat A (läsning) enligt Skolverkets obligatoriska 

bedömningsstöd 
95% 

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

100% 

  

Grundskola: Fler elever i åk 1 ska ha klarat A enligt Skolverkets obligatoriska 
bedömningsstöd 

95% 

Grundskola: Andelen elever som lämnar åk 6 med fullständiga betyg ska öka. 80% 

Grundskola: Meritvärde för elever i åk 9 ska öka 210 

Grundskola: Andelen elever som ska blir behöriga till gymnasiets yrkesförberedande 

program ska öka 
85% 

Grundskola: Andelen elever som lämnar åk 9 med fullständiga betyg ska öka. (80 % inom 
en 3-årsperiod) 

70% 

Grundskola: Andelen elever med meritvärde över 250 ska öka. 25% 

  

Särskola: Andelen elever som går på ett särskoleprogram på gymnasiet och tar examen 

ska öka. 
100% 

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

  

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

90% 

Gymnasie: Andelen elever från Munkedals kommun som går på ett gymnasieprogram i 

annan kommun och tar gymnasieexamen ska öka 
85% 

  

Vuxenutb: Andelen som påbörjar en teoretisk kurs/utbildning och slutför den ska öka. 85% 

Vuxenutb: Andelen som påbörjar en yrkesutbildning/kurs och slutför den ska öka. 95% 
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1.2 Verksamhetsmål BUN: Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera. År 2022 

Mått  

Förskola: All personal har fått introduktion i Teams 100% 

Förskola: Majoriteten av vårdnadshavarna lägger in schema digitalt 85% 

Förskola: Personaldatorer, minst antal per avdelning 2 

  

Fritids: Alla pedagoger får utbildning i hur Teams kan användas effektivt i undervisningen 100% 

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

100% 

  

Grundskola: Alla pedagoger får utbildning i hur Teams kan användas effektivt i 
undervisningen 

100% 

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

100% 

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

100% 

  

Särskola: Alla pedagoger får utbildning i hur Teams kan användas effektivt i 
undervisningen 

100% 

  

Gymnasie: Alla pedagoger får utbildning i hur Teams kan användas effektivt i 
undervisningen 

100% 

Gymnasie: Samverka med andra kommuner i modersmålsundervisningen 1 

Gymnasie: Öka andelen digitala undervisningsformer 1 

  

Vuxenutb: Alla pedagoger får utbildning i hur Teams kan användas effektivt i 
undervisningen 

100% 

Vuxenutb: Öka andelen digitala undervisningsformer 1 

  

  

  

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

2.1 Verksamhetsmål BUN: I våra verksamheter ska alla känna trygghet och glädje. År 2022 

Mått 
 

Förskola: Resultat från barnens trivselenkät 85% 

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

4,5 

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

100% 

  

Fritids: Trygghetsvandring ska genomföras på samtliga fritidshem 100% 

Fritids: Andelen elever som känner trygghet på fritidshemmet ska vara hög 100% 

Fritids: Andelen elever som trivs på fritidshemmet ska vara hög 100% 

  

Grundskola: Trygghetsvandring ska genomföras på samtliga åk F-6 100% 

Grundskola: Andelen elever som känner trygghet i skolan ska vara hög 100% 

Grundskola: Andelen elever som trivs i skolan ska vara hög 100% 

  

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

Särskola: Andelen elever som trivs i skolan ska vara hög 90% 

  

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

Gymnasie: Andelen elever som trivs i skolan ska vara hög 90% 

  

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

Vuxenutb: Andelen elever som trivs i skolan ska vara hög 90% 

  

 
 

 
 
 
 
 

 

2.2 Verksamhetsmål BUN: Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv År 2022 
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arbetsgivare. 

Mått  

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

4,5 

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

Förskola: Kortidssjukfrånvaron sänks till 4,5% 

  

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

4,5 

Fritids: Sjukfrånvaron sänks till 4,5% 

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

  

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

4,5 

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

Grundskola: Sjukfrånvaron sänks till 4,5% 

  

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

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

4,5 

Särskola: Sjukfrånvaron sänks till 4,5% 

  

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

4,5 

Gymnasie: Alla inom BoU ska känna till målen för verksamheterna (OSA enkäten skala 0-5) 4,5 

Gymnasie: Sjukfrånvaron sänks till 4,5% 

  

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

4,5 

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

Vuxenutb: Sjukfrånvaron sänks till 4,5% 

  

    

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

    

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

År 2022 

Mått 
 

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

Förskola: Dokument som beskriver våra samverkansformer är upprättat 1 

  

Fritids: Skapa en Munkedalsmodell för samverkan och förebyggande arbete kring elever 
som hamnar mitt emellan respektive myndighetsansvar 

1 

Fritids: Skapa en Munkedalsmodell för samverkansarbetet kring elever med hög frånvaro 1 

Fritids: Implementering av Munkedalsmodellen i alla verksamheter 100% 

  

Grundskola: Implementering av Munkedalsmodellen i alla verksamheter 100% 

Grundskola: Skapa en Munkedalsmodell för samverkan och förebyggande arbete kring 
elever som hamnar mitt emellan respektive myndighetsansvar 

1 

Grundskola: Skapa en Munkedalsmodell för samverkansarbetet kring elever med hög 
frånvaro 

1 

  

Särskola: Implementering av Munkedalsmodellen i alla verksamheter 100% 

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

1 

Särskola: Skapa en Munkedalsmodell för samverkan och förebyggande arbete kring elever 
som hamnar mitt emellan respektive myndighetsansvar 

1 

Särskola: Skapa en Munkedalsmodell för samverkansarbetet kring elever med hög frånvaro 1 

  

Gymnasie: Implementering av Munkedalsmodellen i alla verksamheter 100% 

Gymnasie: Skapa en Munkedalsmodell för samverkan och förebyggande arbete kring elever 
som hamnar mitt emellan respektive myndighetsansvar 

1 

Gymnasie: Skapa en Munkedalsmodell för samverkansarbetet kring elever med hög 
frånvaro 

1 

  

Vuxenutb: Implementering av Munkedalsmodellen i alla verksamheter 100% 
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Vuxenutb: Skapa en gemensam strukturerad samverkansplan mellan AME, vuxenutb, KAA, 
försörjningsstöd och AF 

1 

  

3.2 Verksamhetsmål BUN: Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras. År 2021 

Mått  

Förskola: Alla barn 0-5 år i behov av insats får det innan de börjar förskoleklass. 100% 

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

100% 

  

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

100% 

Fritids: Visuellt stöd ska användas i samtliga verksamheter 100% 

  

Grundskola: Flexgrupper ska finnas vid behov på samtliga enheter 100% 

Grundskola: Studiehandledning ska ges till alla elever i behov 100% 

Grundskola: Visuellt stöd ska användas i samtliga verksamheter 100% 

  

Särskola: Representanter från träningsskolan/särskolan ska delta på skolans EHT 
(Elevhälsoteam) på samtliga skolenheter 

100% 

  

Gymnasie: Tydligare rutiner kring stöd ska skapas och implementeras inför ht-21 1 

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

100% 

  

Vuxenutb: Språkförberedande yrkessvenska ska erbjudas alla elever i behov 100% 

  

  

  
4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan  

    

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

År 2022 

Mått 
 

Förskola: Alla barn har pulshöjande aktivitet, minst antal per dag 1 

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

Förskola: Alla verksamheter ska ges möjlighet till källsortering 100% 

  

Fritids: Andelen elever med mer än 20 % skolfrånvaro ska minska 10% 

Fritids: Andelen elever som utnyttjar anmäld behovsplats på lov/stängningsdagar ska öka 80% 

  

Grundskola: Alla enheter ska ha elevråd varje månad där eleverna ges möjlighet till 
inflytande över sin situation och till demokratisk delaktighet. Det som sägs på elevrådet ska 
tas upp på APT 

100% 

Grundskola: Andelen elever med mer än 20 % skolfrånvaro ska minska 10% 

  

Särskola: Alla klasser ska ha klassråd/elevråd/samverkansråd varje månad där eleverna 
ges möjlighet till inflytande över sin situation och till demokratisk delaktighet. 

100% 

Särskola: Andelen elever med mer än 20 % skolfrånvaro ska minska 10% 

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

termin 
1 

  

Gymnasie: Andelen elever med mer än 20 % skolfrånvaro ska minska 10% 

Gymnasie: Alla klasser ska ha klassråd/elevråd/samverkansråd varje månad där eleverna 
ges möjlighet till inflytande över sin situation och till demokratisk delaktighet. 

100% 

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

1 

Gymnasie: Färre ungdomar i KAA, Kommunalt aktivitetsansvar, antal elever 10 

  

Vuxenutb: Alla klasser ska ha klassråd/elevråd/samverkansråd varje månad där eleverna 
ges möjlighet till inflytande över sin situation och till demokratisk delaktighet. 

100% 

Vuxenutb: Andelen elever som slutför sin utbildning ska öka 90 

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

1 
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Framtid 
Barn och Utbildning behöver långsiktiga hållbara beslut både vad gäller budget och strukturer. Förvaltningen 
har prövats svårt både genom avvecklingen av personal för att få en budget i balans och att samtidigt 
hantera en pandemi. Verksamheterna är i stort behov av att få förutsättningar för att arbeta långsiktigt med 
att förbättra skolresultaten. Att skapa en pluggkultur och en ökad skolanknytning är viktiga långsiktiga mål. 
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Moduler:

Exempel 

offert

Beräknad 

årskostnad 

2022

Beräknad 

årskostnad 

2023

Bruttoarea 906

Månadshyra 140 000 1 540 000 140 000

Kostnad för etablering 1 400 000 1 400 000

Kostnad för avetablering 800 000 800 000

Kostnad för avetablering befintlig modul 250 000

Minskad hyra befintlig modul -200 000

Summa moduler: 2 990 000 940 000

Tillkommer:

Framdragning av el/va 75 000

Bygglovsansökan 75 000

Larm- och datadragningar 50 000

Staket 200 000

Driftkostnad, energiförbrukning, kWh/m2/år 35 38 052

Flytt 50 000 50 000

Summa  tillkommande: 488 052

Totalt 3 478 052 940 000
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Kommentar 

Om start febr 22 och ett år framåt

From febr 2022
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Utredning av språkstärkande behov och språkorganisation i Munkedals kommun 

 

Bakgrund och uppdragsbeskrivning 

Munkedals kommun har låga skolresultat. I de övergripande och djupa analyser som gjorts framkommer tydligt att elevernas språkliga förmåga behöver stärkas i syfte att 

öka måluppfyllelsen i samtliga skolämnen. Det gäller både för elever med svenska som modersmål och för elever med annat modersmål än svenska, där även annat 

språkligt stöd kan behövas så som studiehandledning på modersmålet, förstärkt modersmålsundervisning och svenska som andraspråksundervisning. 

I den strategiska planen som antogs 2019 är språkstärkande arbetssätt och arbetsformer ett utpekat och centralt utvecklingsområde. I kommunen finns en logoped och en 

språksamordnare som under året arbetat tillsammans med en språkgrupp, med representanter från samtliga skolenheter. Deras uppdrag har varit att kartlägga 

verksamheten; vilka befintliga resurser som finns kopplat till språk och hur dessa används. De har vidare kartlagt organisationen kring studiehandledning och modersmål, 

som i Munkedals kommun är delvis centraliserad och delvis decentraliserad. De har tittat på likvärdigheten samt om det finns tydliga rutiner och riktlinjer för alla former av 

språkligt stöd och behov. Jämförelser har gjorts med andra kommuner och kontakt med Uddevalla kommun, som genomför en liknande utredning, har tagits.  

Underlagen från gruppen har sedan analyserats och diskuterats i samordningsgruppen som leds av avdelningschef skola och består av logoped, samordnare för nyanländas 

lärande, en rektor och IKT-samordnare. Gruppen har tagit del av forskning samt av material från Skolverket. Utredningen har sammanställts av avdelningschef skola i 

samråd med samordningsgruppen.  

Nya nationella kursplaner för svenska som andraspråk är framtagna och förväntas antas under våren. En jämförelse mellan innehållet i de nya planerna och de nuvarande 

har gjorts för att förstå hur arbetet behöver förändras och omstruktureras. I Munkedals kommun erbjuds inte svenska som andraspråk annat än inom ramen för den 

ordinarie undervisningen i svenska med befintlig svensklärare, även om eleven har beslut om att läsa svenska som andraspråk istället för svenska. Utredningen visar att 

detta påverkar elevernas språkutveckling negativt. 

Studiehandledning på modersmålet är en stödinsats som finns i grundskolan och motsvarande skolformer samt i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.  När 

handledningen som erbjuds är av god kvalitet är det en viktig stödinsats för den elev som behöver det. Generellt kan man se att elever med goda skolkunskaper i det egna 

modersmålet vinner mest på studiehandledning och att på detta sätt också ges möjlighet att visa sina befintliga kunskaper på det språk de behärskar bäst.  En nyanländ 

elev, som har tagits emot inom skolväsendet i högstadiet i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan och vars kunskaper har bedömts enligt skollagen (2010:800) 3 
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kap 12 c §, ska få studiehandledning på modersmålet om det inte är uppenbart obehövligt. Studiehandledningen ska syfta till att ge eleven förutsättningar att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås. Studiehandledningen får ges på elevens starkaste skolspråk, om det är ett annat än modersmålet. Lag (2018:1303). 

Syftet med stödinsatsen studiehandledning på modersmålet är att använda elevens modersmål som ett redskap i kunskapsutvecklingen i olika ämnen. I en 

effektiv studiehandledning på modersmålet sker arbetet växelvis på modersmål och på svenska, vilket utvecklar elevens kunskaper i såväl ämnet som i svenska språket. 

Förutom den språkliga handledningen kan studiehandledning på modersmål även innehålla interkulturell handledning, arbete med studieteknik och att vara en länk mellan 

hem och skola. 

En framgångsrik studiehandledning innehåller tre delar: 

Före lektion 

Studiehandledaren sammanfattar lektionens innehåll och centrala ord och begrepp och förklarar med hjälp av modersmålet. Syftet är att ge eleven en chans att bygga upp 

förförståelse för ämnet samt lära sig centrala ord och begrepp. Detta ökar elevens möjlighet att följa den ordinarie undervisningen i klassen. 

Under lektionen 

Studiehandledaren ger under lektionen handledningen på modersmålet parallellt med ämnesundervisningen. 

Efter lektionen 

Studiehandledaren hjälper eleven att repetera och fördjupa sig i innehållet av undervisningen. Studiehandledaren ger även eleven en återkoppling och följer upp elevens 

kunskapsinhämtning med undervisande lärare. 

Skolinspektionen pekade i sin kvalitetsgranskning 2017 på ett antal framgångsfaktorer som är utmärkande för skolor som har kommit lite längre i sitt arbete med att 

organisera och genomföra studiehandledning på modersmålet. 

• Att man först bedömer elevens språk- och ämneskunskaper 

• att insatserna anpassas efter elevens förutsättningar och behov 

• att skolan har kompetens om flerspråkighet 

• att studiehandledaren och elevens lärare samverkar 

• att undervisning ges växelvis på elevens modersmål och på svenska, för att eleven ska utveckla verktyg för sitt eget lärande. 
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Rätten till modersmål regleras i skollagen (2010:800) kap 10 7§. En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 

modersmålsundervisning i detta språk om 

   1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 

   2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. Om 5 eller fler elever ansöker måste huvudmannen anordna modersmålsundervisning under förutsättning att en 

behörig lärare kan rekryteras eller om undervisning kan tillses på annat sätt. En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning 

i elevens nationella minoritetsspråk. Här är huvudmannens skyldighet redan vid 1 elev.  

I skollagens (2010:800) 3 kap regleras elevers rätt till stöd. Alla elever har rätt till stöd för att nå så långt som möjligt i sin utveckling. Stödet ska ges genom extra 

anpassningar inom klassens ram så långt det är möjligt. Om en utredning visar att det stödet inte räcker till ska eleven ges särskilt stöd och ett åtgärdsprogram ska 

upprättas.  

Befintliga resurser och behov 

Övergripande analys 
Analyser av elevernas resultat i svenska och i övriga ämnen visar en tydlig koppling när det gäller betyg och språklig förmåga. Elever med lägre betyg i svenska har svårare 

att klara även andra skolämnen, som bygger på grundläggande och god språklig förmåga. Generellt ligger eleverna i Munkedals kommun lågt över lag när det gäller 

språkliga kunskaper kopplade till skolans kunskapskrav. (Se bilaga 1 resultat svenska/svenska som andraspråk åk 3, 6, 9) Kommunens elevhälsa och skollogoped har under 

året 2020 arbetat med att öka kompetensen kring språklig förmåga på samtliga skolenheter. Digitala hjälpmedel har implementerats och flera skolenheter har 

vidareutbildat all personal i specialpedagogik för lärande. Detta är ett påbörjat arbete men som kommer behöva prioriteras och förstärkas över tid för att öka kompetensen, 

förändra strukturer och planera en undervisning med naturligt inbyggt språkstöd för alla elever.  

Analyser av resultaten har också visat vilka andra insatser som skulle behövas, inom vilka områden som skolan behöver satsa ytterligare för att stärka den språkliga 

förmågan hos eleverna, för att öka elevernas måluppfyllelse på sikt.  

Kartläggningen visar på en tydlig olikvärdighet inom kommunen, ett icke adekvat stöd för många elever med språkliga behov, otydliga rutiner och utvärdering kring det 

språkliga stöd som sätts in samt en bristfällig uppföljning. Vidare finns ingen gemensam tillhörighet för de medarbetare som arbetar med modersmål och 

studiehandledning. Det finns ingen gemensam kompetensutveckling, ingen tydlig styrning kopplat till elevernas utredda behov etc. Det finns två 

modersmålslärare/studiehandledare som är centralt anställda inom grundskolan. 1,5 studiehandledare som är anställda på enskilda skolenheter av respektive rektor inom 
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grundskolan och 1 studiehandelare på gymnasiet/vuxenutbildningen. Detta borgar för en otydlighet, olikvärdighet samt en icke effektiv resursanvändning. Munkedals 

kommun är liten men har många geografiskt utspridda skolenheter vilket försvårar tillgången av stöd på plats. Här behöver kommunen arbeta med att hitta former för 

närundervisning i kombination med digital undervisning för att optimera och säkerställa likvärdigt stöd.  

Under utredningen har behoven utkristalliserats och finns inom några olika områden. Dels behöver undervisningen överlag i skolan bli mer anpassad och språkstärkande 

arbetssätt och arbetsformer behöver utvecklas i alla ämnen och i alla klasser. Dels behöver undervisningen i svenska differentierats och anpassas till att omfatta även 

svenska som andraspråk mer naturligt i kombination med att eleverna också får riktad undervisning i svenska som andraspråk. Här behöver vi satsa på fortbildning men 

också på att vara fler pedagoger med språkligt fokus och kompetens att hjälpa, stötta och utveckla svenska som andraspråksundervisningen inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Dessa språkpedagoger behövs på samtliga skolenheter med syfte att öka måluppfyllelsen i svenska, och i förlängningen också fler ämnen, för samtliga 

elever i Munkedals kommun. Detta finns idag inte möjlighet att lösa inom befintlig budgetram. 

All forskning visar att utvecklingen i en elevs modersmål går hand i hand med utvecklingen av det svenska språket. Ju starkare kunskaper i sitt modersmål desto enklare att 

ta till sig ett nytt språk och utvecklas i det svenska språket. Vi har många elever med annat modersmål som inte söker modersmål. Information om modersmålets betydelse 

behöver nå ut till berörda vårdnadshavare. Kommunen erbjuder inte heller modersmål inom alla de språk där eleverna har rätt till det. Detta på grund av svårigheter att 

rekrytera och att logistiskt hitta lösningar i en utspridd kommun med långa avstånd. Här har kommunen under läsåret 20/21 testat modersmålsundervisning via digitala 

kanaler, där vi har köpt tjänsten från Uddevalla. Denna typ av modersmålsundervisning kräver dock att det finns stöd i elevens lärsituation på hemmaplan eller i anslutning 

till skolan/fritids vilket innebär extra kostnader. En undervisningstimme kostar således två pedagoger, vilket behöver förstärkas i budget och utökas till att gälla fler språk. 

(Se bilaga 2 sammanställning av modersmål i Munkedals kommun) 

Elever med annat modersmål har laglig rätt till studiehandledning på högstadiet men också samma lagliga rätt till det stöd de behöver för att nå kunskapskraven som alla 

andra elever i grundskolan. Skolan behöver utveckla rutinerna för detta stöd, kartlägga behoven mer tydligt och noggrant för att rätt stöd ska sättas in. Det är ibland 

studiehandledning på modersmålet som är det bästa stödet, då ska eleven erbjudas det. Andra gånger kan det vara stöd av en speciallärare som är det bästa stödet, då ska 

eleven erbjudas det. Förstärkt undervisning i svenska som andraspråk, studiehandledning på svenska och undervisning i modersmål är andra insatser och behov som kan 

behövas. Rutinerna för hur kartläggning genomförs, för hur stödet fördelas och sätts in samt hur effekterna av stödet utvärderas behöver förstärkas i Munkedals kommun i 

kombination med en utökning av själva stödet, så att det finns något att fördela.  

När en elev helt utan kunskaper i svenska språket kommer till skolans verksamhet i Munkedals kommun finns också behov av ett identifierat och mer intensivt skolstöd. 

Under den första tiden i skolan behöver eleven och vårdnadshavare stöd i att förstå hur skolan fungerar, förstå strukturer men också enklare ord och begrepp. Att en elev 

får en bra och trygg start borgar både för en bättre inlärning och till en mer lyckad integration. Det allra bästa är om det stödet kan erbjudas på elevens modersmål. Det 

handlar dels om språklig förståelse, dels om att tolka och förklara kulturskillnader och samhälle. Detta stöd finns i princip inte alls i Munkedals kommun i dagsläget. I en 

framtida organisation behöver det byggas in en flexibilitet i det befintliga språkstödet i kommunen och kanske också utveckla former för hur detta ska ske om det inte finns 

någon anställd som talar samma modersmål som aktuell elev. Här blir språkpedagogerna också viktiga nyckelpersoner. 
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Fördelar och nackdelar med central organisation respektive decentraliserad organisation av modersmål och studiehandledning 

Enkelt sammanfattat finns två huvudsätt som kommunerna idag organiserar studiehandledningen: 

• Decentraliserat. Dvs rektorn äger frågan fullt ut. En blandning av egna studiehandledare och inköp från modersmålsenheterna. Det saknas ofta gemensamma 

riktlinjer. 

• Centraliserat. Ett ansökningsförfarande och tilldelning av centralt placerade resurser. Ofta med riktlinjer som reglerar tidsomfattning och vilka elever som har rätt 

till studiehandledning. 

Trenden är en rörelse från decentraliserad mot centraliserad organisation. I Munkedals kommun har vi en blandning av de två sätten. 

Skolverkets rapport, ”Organisera studiehandledning” - framgångsfaktorer i organisering av studiehandledning: 

  

• Den centrala organisationen av studiehandledningen framhålls som en styrka. Den ger studiehandledarna en tydlig tillhörighet och trygghet som yrkesgrupp. Den 

möjliggör samordnad kompetensutveckling och kollegialt lärande.  

• Tänka på nyanlända och flerspråkiga elever som en särskild tillgång och ta vara på möjligheten att bidra till deras goda start och skolgång i Sverige. 

• Dra nytta av studiehandledares flerspråkiga och flerkulturella kompetenser. 

• Skapa ett systematiskt återkommande forum för dialog mellan skolhuvudman och rektorer där frågor om studiehandledningens organisation och resultat 

behandlas. 

 

Rapporten redovisar också de utvecklingsområden de ser kommunerna har när det gäller studiehandledning:  

• Studiehandledningen behöver i högre grad anpassas till den enskilda elevens behov 

• Studiehandledare och ämneslärare behöver samverka i högre utsträckning 

• Kompetensutveckling inom området studiehandledning behövs 

• Studiehandledares uppdrag behöver tydliggöras 

• Huvudmän behöver ta ansvar för helheten 
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Efter intervjuer med personal i Munkedals kommun och analyser i språkgrupp samt samordningsgrupp framkommer fördelar och nackdelar med respektive sätt att 

organisera språkstudiehandledning. 

Fördelar med decentraliserad organisation: 

• Beslutet är nära brukaren 

• Flexibel användning av studiehandledare. 

• Liten administration  

• Snabbhet från beslut till insats 

Nackdelar med decentraliserad organisation; 

• Svårt att följa effekten av studiehandledning. 

• Varierande prioritering av studiehandledningen 

• Svårt att följa kostnader 

• Varierande förutsättningar för skolor, rektorer och elevhälsa 

• Bristande likvärdighet 

Fördelar med centraliserad organisation; 

• Kan följa effekten av studiehandledningen i SKA-arbetet 

• Likvärdighet 

• Kan följa kostnader 

• Höjd kompetens hos studiehandledare 
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• Gemensamma riktlinjer 

• Rättssäkert 

• Avlastning för rektorer 

• Möjlighet att prioritera. 

Nackdelar med centraliserad organisation; 

• Administrativt krävande, med ansökningsförfarande 

• Beslutet längre från eleven 

• Viss ”makt” fråntas rektorerna 

• Kan ta längre tid innan insats sker 

 

Slutsats/sammanfattning 

Utredningen visar tydliga brister i likvärdighet och organisering av studiehandledning och modersmål. Vidare framkommer att behovet och lagkraven inte uppfylls.  

En omorganisation av befintliga studiehandledare och modersmålslärare behövs. För att mer effektivt använda resurserna, ge möjlighet till likvärdighet och utveckling av 

arbetet föreslås en centraliserad organisation. Organisationen behöver expandera till att omfatta fler språk, antingen genom rekrytering eller genom andra möjligheter, så 

som digital undervisning. En utökning av befintlig budgetram krävs. Tydliga rutiner och riktlinjer, samt stödperioder som utvärderas 4 gånger per år skulle ge fler elever än 

idag rätt stöd. Språkgruppen bör få i uppdrag att föreslå nya arbetssätt och rutiner. Den centraliserade organisationen bör placeras där störst kompetens inom området 

finns, vilket idag är på Kunskapens Hus. Lagkravet och effekterna av studiehandledning på modersmålet indikerar att detta stöd generellt bör riktas till främst de lite äldre 

eleverna, från senare delen av mellanstadiet och uppåt. 

Utredningen påvisar också komplexiteten i hur olika stöd behöver erbjudas och komplettera varandra, vilket det idag finns dålig kunskap om och bristfälliga rutiner kring. 

Nya rutiner för särskilt stöd och anpassningar behövs, där även elever med annat modersmål behöver lyftas upp och stödet problematiseras. Detta för att minimera risken 
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för slentriananpassat stöd för en specifik elevgrupp, utan att det matchar varje individs specifika behov. De nya arbetssätten och rutinerna behöver i samverkan med 

Elevhälsan implementeras i samklang med att fortbildningsinsatser för ökad kunskap och förståelse fortsätter. 

Eftersom en stor andel av eleverna i Munkedals kommun inte når fullföljda studier på grund av för låga språkliga kunskaper kopplat till kursplanerna behöver en satsning 

inom området ske. Utredningen visar behov av språkpedagoger, med fokus på att utveckla och förstärka det svenska språket och bidra till ökad måluppfyllelse i svenska och 

svenska som andraspråk. Detta stöd skulle skapa bättre förutsättningar för samtliga elever inom grundskolan. Dessa pedagoger ska arbeta tillsammans med befintliga lärare 

och på så sätt bidra till högre lärartäthet inom ämnet svenska. De ska vidare ha i uppdrag att tillsammans med kommunens skollogoped utveckla skolornas arbete med 

språkstärkande arbetsformer som en naturlig del i undervisningen, samt stötta elever i och utveckla arbetet i svenska som andraspråk samt studiehandledning på svenska.  

Forskning och behovsanalys kopplat till kommunens resultat visar att detta stöd generellt ska sättas in tidigt, på F-6 skolorna.  En god språkutveckling från början borgar för 

bättre förutsättningar att senare under skolgången klara alla skolämnen bättre. Möjligheten att anställa språkpedagoger finns inte inom befintlig budgetram.  

Det generella stöd som beskrivs ovan måste också innefatta en stor flexibilitet. Varje elevs utredning och kartläggning ger vägledning till hur det individuella stödet bäst bör 

utformas. Det kan betyda att studiehandledning på modersmålet kan bedömas vara rätt insats även för en yngre elev likväl som stöd av språkpedagog kan vara rätt insats 

för en äldre elev.  

Information om modersmålets betydelse för utveckling av det svenska språket behöver utvecklas. Kommunen behöver satsa på att erbjuda fler elever modersmål, antingen 

digitalt eller av befintliga modersmålslärare. Digital undervisning kräver extra pedagogstöd eftersom många elever inte själva klarar att ta tillvara digital undervisning 

optimalt. I budgetram finns inte utrymme för mer modersmål än vad som erbjuds idag.  

Ekonomi/behov av utökning 

Modersmål och studiehandledning utökad budgetram med ca 1,1 miljoner kronor. 

Införandet av språkpedagoger som ansvar för utveckling av det språkstärkande arbetssättet, undervisar i svenska som andraspråk samt ger studiehandledning på svenska 

kräver utökad budgetram med ca 2,4 miljoner kronor. 

Se bilaga 3 
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Bilaga 1 resultat  

Åk 9 HT 20 

 Resultat elever uppdelat på elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål än svenska  

 

Andelen behöriga i ämnet svenska 87,6 % 

Andelen behöriga i ämnet svenska som andraspråk 75% 

Åk 6 HT 20  

Resultat elever uppdelat på elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål än svenska 

 

Andelen behöriga i ämnet svenska 80% 

Andelen behöriga i ämnet svenska som andraspråk 66,7% 
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Åk 3 svenska HT 20 
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Bilaga 2 Statistik modersmål Munkedals kommun (förändras kontinuerligt)  

  Hedekasskolan Bruksskolan Centrumskolan Kungsmarksskolan 
Kunskapens 
Hus Munkedalsskolan Hällevadsholms skola Totalt 

albanska   1   2   3   6 

amarinja/oromo 1       1     2 

arabiska 5 9 2 30 16 39 4 105 

bosniska       1   1   2 

danska       1       1 

dari       1 14 1   16 

engelska       3   1   4 

franska       1       1 

hollänska 1 1           2 

italienska       3   1   4 

kurdiska (bos)           1     

kurdiska (Irak)       1       1 

kurdiska (Turk)       2       2 

lettiska       2       2 

nederländska       2       2 

norska       2       2 

oromo               0 

pashto           1     

persiska           1     

polska   3   1   5 1 10 

portugisiska 2             2 

romani     2 4 2 5 2 15 

ryska 2     2     1 5 

serbiska   1       1   2 

serbokratiska       1       1 

somaliska 3       4 4   11 

spanska 2 2       6   10 
spanska   2 1 2       5 
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Bilaga 3 
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Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut - april 2021 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   

Sammanfattning 

Redovisning över beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning 2020-04-22 § 27 enligt förteckning. 

Förteckningen redovisar beslut tagna 2021-04-01 till 2021-04-30.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnkonventionen 

Inga barnrättsliga konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef för kännedom 
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DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-05 

 

  

Delegationsförteckning april 2021 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2021-04-30 3334 UPPR Barn- och 

utbildningsnämndens 

ordförande 

Delegationsbeslut 1.14 Beslut som 

nödvändigtvis måste avgöras 

distans högstadiet och gymnasiet 

vecka 18 

 

Karin Blomstrand 2021-000048 

2021-04-16 3298  Barn- och 

utbildningsnämndens 

ordförande 

Delegationsbeslut 1.14 Beslut som 

nödvändigtvis måste avgöras, 

delvis distans för gymnasiet och 

högstadiet vecka 16 och 17 

 

Karin Blomstrand 2021-000048 

2021-04-07 3280 I Barn- och 

utbildningsnämndens 

ordförande 

Delegationsbeslut 1.14 Beslut om 

nödvändigtvis måste avgöras, 

delvis distans för högstadiet och 

gymnasiet 

 

Karin Blomstrand 2021-000048 
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Beslutsjournal Barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Namn: Martin Olsson

Månad: April

Beslutsnr Beslut Datum Enligt delegationspunkt Dnr Ciceron

2112 Beslut om intagning till utbildning 27 3.2.1 59/2020, nr 240

2113 Beslut om intagning till utbildning 27 3.2.1 59/2020, nr 250

Underskrift:
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-12 

 

Dnr: BOUN 2021-000008 

  

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 

april 2021 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen  

Sammanfattning 

Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. Förteckning 

redovisar anmälningar mellan 2021-04-01 och 2021-04-30.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Barnkonventionen 

Inga barnrättsliga konsekvenser. 

 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef för kännedom 

Rektor på respektive skola för kännedom 
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