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Förslag till beslut 
 
• Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2020. 

 
• Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 

måluppfyllelsen. 
 

• Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att 2 651 tkr av ej 
ianspråktagna investeringsanslag för 2020 överförs till Barn- och 
utbildningsnämndens investeringsanslag för 2021. 

 
• Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av 

nämndens negativa resultat på 2 386 tkr, att ett avsteg från gällande 
ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att kostnader för utökad 
skolskjuts på grund av Covid-19 om 1 120 tkr skrivs av. 

 
• Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av 

nämndens negativa resultat på 2 386 tkr, att ett avsteg från gällande 
ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att kostnader för Covid-
kostnader motsvarande 189 tkr täcks fullt ut och skrivs av. 

 
• Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av 

nämndens negativa resultat på 2 386 tkr, att ett avsteg från gällande 
ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att avvikande kostnader mot 
budget för anropsstyrd trafik om 830 tkr skrivs av.  

 
• Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av 

nämndens negativa resultat på 2 386 tkr, att ett avsteg från gällande 
ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att merkostnader för 
hemtagning av institutionsplacerade barn på 300 tkr skrivs av. 
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Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har för året ett utfall om 287 944 tkr vilket ger en 
negativ avvikelse med 2 386 tkr mot budget, 2 164 tkr bättre än årsprognosen i 
oktober. De främsta orsakerna till förändringen är att förvaltningen har fått 
ersättning från Försäkringskassan för höga sjukkostnader för perioden april-dec 
motsvarande 2 814 tkr, ett bidrag som delvis täcker de bokförda kostnader på 4 
123 tkr som uppstått på grund av Covid-19. En justering har gjorts av de 
preliminära kostnaderna för lokaler efter verkligt utfall på lokalvård och 
elförbrukning totalt motsvarande 1 328 tkr. 

Nämndens underskott härleds bland annat till grundskolans kostnad för personal 
som är fortsatt hög. Åtgärder har emellertid genomförts med helårseffekt först 
2021. Verksamheten påverkas även stort av minskade externa intäkter. Antalet 
skolskjutsturer har utökats för att minska trängseln på bussar under pandemin 
vilket påverkar resultatet negativt. Inför verksamhetsåret 2020 gjordes en 
genomlysning av den anropsstyrda trafiken på grund av höga kostnader. Trots 
detta har inte kostnaderna kunnat minska utan visar även i år ett underskott. En 
annan orsak till nämndens underskott är att vuxenutbildningen har expanderat, 
med utökning av personal och upprustning av lokaler som varit ett led i att kunna 
erbjuda efterfrågade utbildningar. En utveckling som inte varit i paritet med budget 
och en neddragning av personal är nödvändig inför 2021. Intäkter för 
uppdragsutbildningar och kortkurser har uteblivit på grund av Covid-19. 

Barn- och utbildning har tagits sig an samtliga av Kommunfullmäktiges totalt fyra 
inriktningsmål. Bedömningen är att tre Verksamhetsmål helt eller i hög grad är 
uppfyllda, tre delvis uppfyllda och en är till den lägre graden uppfylld. 
 

Årets investeringar uppgår till 3 514 tkr av den totala investeringsramen på 6 293 
tkr. Årets investeringar består till stora delar av reinvestering av möbler till 
verksamheterna. Projektmedel som inte utnyttjas under året och som äskas över 
till 2021 är Projekt 2204 Inventarier Hedekas skola, 1 500 tkr som ska användas 
först när ombyggnationen är klar. Projekt 2203 Inventarier Hällevadsholm har 
påbörjats men är inte klart efter ombyggnationen 2020. Projekt 2219 Inventarier- 
Barn- och utbildning där 157 tkr är kvar från 2020 på grund av att beställda varor 
inte levererats innan årsskiftet. 

Med anledning av nämndens negativa resultat på 2 386 tkr ska enligt gällande 
ekonomistyrningsregler underskottet föras över till nämndens eget kapital. 
Nämnden föreslår att hela underskottet om 2 386 tkr skrivs av. Motiveringen är 
merkostnader på grund av Covid-19, en negativ avvikelse för anropsstyrd trafik och 
utökad skolkostnad vid hemtagning av tidigare institutionsplacerade barn.  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan 
 

Barnkonventionen 

Alla barn har samma rättigheter 
Alla barn är lika mycket värda och alla rättigheter i barnkonventionen gäller för alla 
barn oavsett exempelvis bakgrund eller språk.   

Barnets bästa ska alltid komma först 
När vuxna ska bestämma något som handlar om eller påverkar barn måste de alltid 
tänka på vad som är bäst för barnet.  

Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt 
Som exempel bör personal fråga barnen vad de tycker innan de bestämmer saker.  

 
Inga ytterligare konsekvenser 
 

 

Liselott Sörensen-Ringi  
Förvaltningschef Barn- och utbildning 

Beslutet expedieras till: 
Kommundirektör 
Förvaltningschef 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonom 
 



Bokslutsrapport 2020 

Barn- och utbildningsnämnden 

Nämndsordförande 
Karin Blomstrand (L) 

Förvaltningschef 
Liselott Sörensen -Ringi 
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Lersjön vinter. Fotograf: Jenny Martinsson 

 

Ansvarsområde 
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 5 rektorer som arbetar under avdelningschefen och på 4 av enheterna finns också en biträdande 
rektor. Vuxenutbildningen är väl utbyggd och ett samverkansavtal med 4 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. 
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Viktiga händelser 
Året har präglats av pandemin inom hela förvaltningen. Verksamheterna har fått ställa om och verka i 
andra former. Digitala möten, distansundervisning och fjärrundervisning är tydliga exempel. 
Personalen har haft ett stort engagemang och klarat sina uppdrag på ett föredömligt sätt trots alla 
utmaningar som pandemin medfört. Under våren befann sig förvaltningen i stabsläge på grund av 
krisen. En mängd handlingsplaner arbetades fram med risk och konsekvensanalyser som har varit till 
stor hjälp under hela året. Ordförande i nämnden tog beslut om delvis distansutbildning på gymnasiet 
en period och att tidigarelägga jullovet för elever och personal på Kungsmarksskolan då det var en stor 
andel av personalen som hade insjuknat i Covid. Inom förskolan har vädjan skickats ut om att 
vårdnadshavare ska hålla sin 15-timmarsbarn hemma på grund av att så stor andel av personalen varit 
sjuka eller hemma med lindriga symtom. Alla åtgärder, anpassningar och den sociala distanseringen 
har medfört att många är trötta och det finns en oro inför framtiden. Det finns också oroande signaler 
om ökad psykisk ohälsa bland barn och unga. En annan utmaning som gjort stora avtryck i förvaltningen 
är den stora omställning som många enheter fått göra för att få en budget i balans. Inom grundskolan 
har drygt ett tjugotal tjänster avvecklats och tio har varslats inom gymnasiet och vuxenutbildningen. 
Det har inneburit att arbete, organisation och undervisning har fått ställas om till nya förutsättningar. 

Avdelning Skola 

Under året har några enheter haft bekymmer med skadegörelse. Det har påverkat ekonomin men även 
upplevelsen av otrygghet. Det har kostat mycket tid och personell resurs att försöka förebygga och 
förhindra. 

Två rektorer och en tillförordnad rektor har slutat under året. Inom verksamheten har därför en 
omorganisation kopplat till rektorsområden och ledningsstruktur genomförts. Träningsskolan har 
flyttats till Munkedalsskolans rektorsområde och Brukskolan och Hedekas har bildat ett gemensamt 
rektorsområde under hösten, med en rektor och en biträdande rektor. 

På tre skolenheter har flexgrupper startas under hösten, i syfte att ge elever i behov kvalificerat och 
kostnadseffektivt stöd. På samtliga enheter har utvärdering visat på mycket positiva effekter, både för 
elevernas kunskapsprogression men också när det gäller trygghet, studiero och ökad närvaro. Flera 
skolenheter har haft och har behov av att starta flexgrupper. Det har dock varit svårt på grund av 
ekonomiska faktorer och lokaliteternas utformning. Verksamheten ser en kraftig ökning av elever i 
behov av stöd. Under hösten har elevantalet ökat tack vare inflyttningar. 

Under året har renoveringen av Centrumskolan och Hällevadsholms skola färdigställts med gott 
resultat. Byggprocessen har också startats upp på Hedekas skola. 

Det ställer stora krav på enheterna att bedriva undervisning i en byggprocess. Det har dock varit ett 
mycket gott samarbete mellan skolan, samhällsbyggnad och entreprenören. Det har funnits en stor 
lyhördhet och resultatet blir likvärdiga och mer ändamålsenliga lokaler. 

Kunskapens hus har under hösten tagit fram en krisplan för att möta kraftigt minskat ekonomiskt 
bidrag. Extra tillskott från Kommunfullmäktige har gjort att fler inte har behövt varslas. 
Vuxenutbildningens SML- samarbete har utökats med två ytterligare kommuner, Strömstad och 
Tanum. Intäkter från uppdragsutbildningar har minskat på grund av pandemin. Alla platser på 
yrkesutbildningarna har under hösten varit fyllda. Verksamheten har varit framgångsrik i att slussa 
över elever från IM programmet till vuxenutbildningen. Både vuxenutbildningen och gymnasieskolan 
har under stora delar av hösten bedrivit partiell distansundervisning. Det har påverkat både resultat 
och motivation negativt för många. 
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Avdelning Förskola 

Personalen har lärt sig att arbeta med digitala verktyg i snabb takt och de flesta möten har under 
hösten skett digitalt. Trots detta har fortbildning av personal delvis stannat upp. Under året har antalet 
närvarande barn fluktuerat kraftigt, färre barn under våren och fler under hösten. Under våren 
användes inga vikarier utan befintlig personal har fått täcka upp för varandra. 

Barnkonventionen är lag sedan januari 2020. Arbetet med implementering har pågått under hela året. 

Processen med ny förskola i Dingle har fortlöpt och landat i en planerad ombyggnation av befintliga 
lokaler. Avdelning Brandbilen har varit stängd under hösten och alla barnen har fått plats på 4 
avdelningar. Inför januari 2021 öppnas avdelningen upp igen. 

Det var under hösten fulla barngrupper på Önnebacka förskola då en avdelning var stängd för 
renovering. Detta medförde ett behov av högre personaltäthet för trygghet för barn och personal vid 
frånvaro. En vikariepool på 1,5 tjänst tillsattes därför under hösten. 

Rekrytering av ny personal har under hösten varit framgångsrik och det var fler behöriga sökande än 
tidigare. 

Rektor i område 3 blev i december klar med rektorsutbildningen och rektor för område 2 och 4 har 
påbörjat utbildningen. 

Kungshöjdens förskola har varit sommarförskola detta år under vecka 28–31. Utvärderingen visade att 
det fungerat bra till stor del men det var ändå ett stort bortfall av barn som anmält sig. Nytt för i år var 
att begära in arbetsgivarintyg från föräldrar. 

Familjecentralen har anpassat sin verksamhet på flera sätt. Det har erbjudits uteverksamhet, digitalt 
stöd, enskilda träffar för föräldrar och under hösten hölls öppna förskolan igång med anpassningar 
utifrån myndigheternas råd. Föräldraträffar för nyblivna föräldrar har delvis uteblivit eftersom 
barnmorskorna haft andra arbetsuppgifter till följd av pandemin. 
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Ekonomi 
Resultaträkning 

Konto Utfall Jan - Dec 
2019  

Utfall Jan - Dec 
2020  

Bud Jan - Dec 
2020  

Avvikelse Jan - 
Dec 2020  

Intäkter 64 523 -56 313 45 055 11 258 

Summa intäkter 64 523 56 313 45 055 11 258 

Köp av verksamhet -51 123 -51 413 -48 660 -2 754 

Personalkostnader -204 085 -205 315 -198 758 -6 557 

Övriga kostnader -85 134 -87 530 -83 196 -4333 

Summa kostnader -340 342 -344 257 -330 613 -13 644 

Årets resultat -275 819 -287 944 -285 558 -2 386 
 
Barn- och utbildningsnämnden har för året ett utfall om 287 944 tkr vilket ger en negativ avvikelse med 
2 386 tkr mot budget, 2 164 tkr bättre än årsprognosen i oktober. De främsta orsakerna till 
förändringen är att förvaltningen har fått ersättning från Försäkringskassan för höga sjukkostnader för 
perioden april-dec motsvarande 2 814 tkr, ett bidrag som delvis täcker de bokförda kostnader på 4 123 
tkr som uppstått på grund av Covid-19. En justering har gjorts av de preliminära kostnaderna för lokaler 
efter verkligt utfall på lokalvård och elförbrukning totalt motsvarande 1 328 tkr. 

Nämndens underskott härleds bland annat till grundskolans kostnad för personal som är fortsatt hög. 
Åtgärder har emellertid genomförts med helårseffekt först 2021. Verksamheten påverkas även stort 
av minskade externa intäkter. Antalet skolskjutsturer har utökats för att minska trängseln på bussar 
under pandemin vilket påverkar resultatet negativt. Inför verksamhetsåret 2020 gjordes en 
genomlysning av den anropsstyrda trafiken på grund av höga kostnader. Trots detta har inte 
kostnaderna kunnat minska utan visar även i år ett underskott. En annan orsak till nämndens 
underskott är att vuxenutbildningen har expanderat, med utökning av personal och upprustning av 
lokaler som varit ett led i att kunna erbjuda efterfrågade utbildningar. En utveckling som inte varit i 
paritet med budget och en neddragning av personal är nödvändig inför 2021. Intäkter för 
uppdragsutbildningar och kortkurser har uteblivit på grund av Covid-19. 

Nettokostnadsökningen är 12 125 tkr i jämförelse med föregående år, det vill säga 4,4 %. 3 914 tkr av 
dessa är hänförliga till lönerevisionen. Resterande 8 211 tkr beror på lägre externa intäkter, högre 
kostnader för skolskjuts och högre interna kostnader för måltider. 

Intäktsanalys 
Intäkterna har för året en positiv avvikelse med 11 258 tkr mot budget. Det är främst bidrag från 
Skolverket och Arbetsförmedlingen som har varit motsvarande 6 621 tkr högre än förväntat. Även 
bidrag från Försäkringskassan avseende höga sjuklönekostnader på 2 814 tkr medverkar till den 
positiva avvikelsen på intäktssidan. Bidrag från Migrationsverket har en negativ avvikelse mot budget 
med 773 tkr. 

De verksamheter som har störst positiv avvikelse mot budget är förskolan och fritidshemmen, totalt 3 
725 tkr mer intäkter än budgeterat. Orsaken är ej budgeterade bidrag från Arbetsförmedlingen för 
personal i olika former av arbetsmarknadsåtgärder. Det är också dessa verksamheter som fått störst 
kompensation från Försäkringskassan avseende höga sjuklönekostnader. Detsamma gäller för 
grundskolan som en positiv avvikelse mot budget med 2 630 tkr högre intäkter än förväntat. 
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Antal sålda platser till andra kommuner har en positiv avvikelse med 2 394 tkr högre intäkter än 
budgeterat. Det är främst antal gymnasieplatser på Processtekniska gymnasiet som varit fler än 
förväntat. Intäktsavvikelsen inkluderar även extra stöd för elever från annan kommun. Sålda platser 
inom vuxenutbildning har också varit fler än budgeterat. 

I jämförelse med utfallet 2019 har intäkterna totalt minskat med 8 210 tkr fördelat på posterna bidrag 
och försäljning av verksamhet. 

Trots kompensation från Försäkringskassan på 2 814 tkr har bidragen minskat med 4 960 tkr i 
jämförelse med föregående år. Den största förändringen är de bidrag som verksamheterna erhåller 
från Migrationsverket för asylsökande och nyanlända. Där ses en minskning med 5 243 tkr jämfört med 
2019 där verksamheterna skola, gymnasiet och vuxenutbildning påverkas mest. Skolverkets bidrag för 
riktade insatser har, med undantag av gymnasiet, minskat inom alla verksamheter, en förändring med 
2 215 tkr i jämförelse med föregående år. Verksamheten för förskolan har anställt fler personal som 
via Arbetsförmedlingen går på olika arbetsmarknadsåtgärder än tidigare år, en ökning med 700 tkr, 
medan fritidshemmen och grundskolan har dragit ned, en minskning med 1 439 tkr. 

Försäljning av verksamhet har minskat med 3 478 tkr i jämförelse med föregående år. Detta härleds 
till färre elever från annan kommun på Processtekniska gymnasiet samt färre uppdragsutbildningar 
och kortkurser på vuxenutbildningen. Verksamheten har även slutat med internt köp och sälj vilket 
bidrar till minskningen i jämförelse med föregående år. 

Kostnadsanalys 
Kostnaderna har totalt en negativ avvikelse mot budget med 13 644 tkr för året fördelat på 
personalkostnader, kostnader för köp av verksamhet och övriga kostnader. 

Personalkostnaderna har en negativ avvikelse för perioden med 6 557 tkr. Grundskolan är den 
verksamhet som visar på störst avvikelse mot budget avseende personalkostnader. Grundskolans 
personalunderskott om 4 065 tkr kan härledas till den organisation som byggts upp tidigare år med 
högre externa intäkter än nuvarande år. Dock ses att avvikelsen avtar/stannar upp från och med 
augusti efter omfattande neddragning av personal i juli. Vuxenutbildningen utvecklas med nya 
utbildningar och fler elever och personal har omorganiserats från gymnasiet till vux. 
Personalkostnaderna för vuxenutbildningen är för året utöver budget med 1 959 tkr. 

Kostnader för köp av verksamhet visar för året ett underskott på 2 754 tkr mot budget. Köp av 
barnomsorgsplats hos annan anordnare än kommunen har under året varit fler än budgeterat och 
innebär en avvikelse med 1 164 tkr. Detsamma gäller antal köpta platser inom den teoretiska delen av 
vuxenutbildningen som visar en avvikelse på 845 tkr, samt grundskolan 435 tkr. 

Övriga verksamhetskostnader är totalt 4 333 tkr utöver budget. Detta trots att en justering har gjorts i 
december av de preliminära kostnaderna för lokaler efter verkligt utfall på lokalvård och elförbrukning 
totalt motsvarande 1 328 tkr. Verksamheternas negativa avvikelse beror bland annat på 2 500 tkr som 
härleds till extra insatta skolbussar under pandemin, anropsstyrd trafik och skolresor för 
gymnasieelever utöver budget. Kostnader för datorer och licenser till system har en negativ avvikelse 
med 1 312 tkr över budget. Merparten av resterande avvikelse om 1 850 tkr har sin orsak i reparationer 
av lokaler, leasing av maskiner och förbrukningsmaterial. 

I jämförelse med utfallet 2019 har kostnaderna totalt ökat med 3 915 tkr. Trots en lönerevision på 3 
914 tkr och ökade kostnader för sjukfrånvaro motsvarande 2 230 tkr på grund av restriktionerna kring 
Covid-19, har personalkostnaderna endast ökat med 1 230 tkr jämfört med 2019. En minskning av 
personalkostnader har skett främst inom grundskolan och fritidshem, motsvarande 2 961 tkr jämfört 



 

7 

med föregående år. Detta till följd av neddragning av 20 tjänster under året som får helårseffekt först 
2021. Inom verksamheten för vuxenutbildning har dock personalkostnaderna ökat med 2 426 tkr 
jämfört med 2019. Orsaken är en snabb expandering under 2020. Övriga kostnader har ökat jämfört 
med föregående år med 2 400 tkr. Merparten av ökningen består av högre interna kostnader för måltid 
om 3 350 tkr, ökade elevdatorkostnader och utökning av skolskjuts på grund av Covid-19. 

Eget kapital 
Nämnd Ingående 

eget kapital 
Årets 
resultat 

Justerad 
resultatöverföring 

Utgående 
eget kapital 

Barn- och utbildningsnämnden 0 -2 386   
 
Barn- och utbildningsnämnden förespråkar att hela underskottet 2020 om 2 386 tkr avskrivs fördelat 
på följande poster. 

Under början av 2020 uppstod en oro kring skolskjutsar på grund av pågående pandemi. Upplevelsen 
var att elever i olika åldrar satt för tätt ihop under sin resa till och från skolan. Samtidigt som skolan 
rekommenderades att hålla årskullarna i sär under skoltid. Åtgärden blev att antalet skolskjutsturer 
utökades för att minska trängseln på bussarna. Åtgärden, som infördes april 2020, uppgår till en 
kostnad på totalt 1 120 tkr. Nämndens bokförda kostnader relaterade till pandemin uppgår totalt för 
året till 4 123 tkr. Kostnader som delvis täcks av ersättning från Försäkringskassan om 2 814 tkr för 
höga sjuklönekostnader. Nämnden förespråkar därför även full kompensation för de resterande 189 
tkr som är relaterade till Covid-19. 

Mellan 2018 och 2019 syntes en stor ökning av elevresor med anropsstyrd trafik, det vill säga taxiresor 
till och från skolan. Inför 2020 gjordes en genomlysning som ett led i att se över kostnaderna samt att 
försäkra sig om att kommunen endast erbjuder resor som kommunen enligt skollagen är skyldig att 
erbjuda. Genomlysningen resulterade endast i 41 tkr lägre kostnader mellan 2019 och 2020. Under 
2020 var det 8 elever som hade anropsstyrd trafik på grund av dubbla boenden och 23 elever som åkte 
taxi av andra skäl. Andra skäl kan vara särskoleinskrivna barn eller elever med anpassad studiegång, 
exempelvis att de går kortare dagar för att de inte klarar mer i stökig miljö. Kostnaden för en resa 
varierar beroende på var eleven bor, snittkostnaden är dock 396 kr/resa och elev. Den totala 
kostnaden uppgår 2020 till 2 396 tkr, 830 tkr över budget. 

Några av kommunens elever är placerade av Välfärdsnämnden på hem i annan kommun, och Barn- 
och utbildningsnämnden betalar för deras skolgång. Skolgången kostar i snitt 300 tkr/år och elev för 
en sådan placering. När eleven av olika anledningar upphör med placeringen och blir skolplacerade i 
vår egna kommunala verksamhet kan inte skolgången göras lika kostnadseffektiv som på det hem som 
eleven tidigare varit placerad på. En så kallad hemtagning är en besparing för kommunen som helhet 
men en merkostnad för Barn- och utbildningsnämnden med 200 tkr/elev. Hemtagning av elev har 
under 2020 varit en utökad kostnad för nämnden motsvarande 300 tkr. 
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Driftredovisning per verksamhet 
Verksamhet  2019 Utfall 

helår  
2020 Utfall 

helår  
2020 Budget 

helår  
2020 Återstår 

helår  

Nämnd - och styrelse vht -803 -753 -821 68 

Barnomsorg -74 308 -75 080 -78 054 2 975 

Grundskola -132 398 -135 512 -131 999 -3 512 

Särskola -12 057 -13 153 -13 524 371 

Gymnasieskola -46 448 -48 840 -49 200 360 

Vuxenutbildning -7 460 -9 993 -6 993 -3 001 

Övrig verksamhet -4 642 -4 613 -4 967 354 

Summa -278 116 -287 945 -285 558 -2 386 

 
Barn- och utbildning visar för året ett underskott om 2 386 tkr mot budget fördelat på följande 
verksamheter. 

Barnomsorg 

Barnomsorg innefattar verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. 
Samlat visar verksamheterna ett överskott med 2 975 tkr mot budget, 875 tkr bättre än årsprognosen 
i oktober. Detta beror främst på att verksamheterna har fått kompensation för höga sjukkostnader om 
1 280 tkr. 

Förskolan har en positiv avvikelse om 2 169 tkr mot budget. Ur ett ekonomiskt perspektiv har förskolan 
klarat pandemin tack vare att de under våren, trots hög sjukfrånvaro bland personalen, inte behövde 
anlita vikarier eftersom antalet närvarande barn var lågt. Under hösten såg det dock annorlunda med 
högre närvaro av barn och vikarier sattes in i större grad. Under perioder har de så kallade 15 h-barnen 
uppmanats att stanna hemma för att underlätta för verksamheten, vilket generat lägre 
föräldraintäkter. 

Fritidshem har en positiv avvikelse mot budget om 994 tkr. Verksamheten har haft personal som till 
stor del finansierats av Arbetsförmedlingen vilket ses som anledning till det goda resultatet. Intäkter 
som inte budgeterats för som en försiktighetsprincip. 

Antal barn inom barnomsorg 2017 2018 2019 2020 

Barnomsorg totalt 1008 1072 1067 1060 

Fritidshem 452 498 503 488 

Förskola 488 494 481 484 

Pedagogisk omsorg 24 20 17 18 

Köpta platser 44 60 66 70 
Snitt antal barn per år, källa Hypergene. 

Antalet barn inskrivna i någon form av barnomsorg är 1 060 st. i snitt 2020, 7 färre än föregående år. 
Fritidshem har minskat med 15 barn jämfört med föregående år medan förskolan och pedagogisk 
omsorg har ökat med 3 respektive 1 barn. Den stigande trenden med antal köpta platser hos annan 
anordnare fortsätter och är nu uppe i 70 st. 
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Grundskola 

Verksamheten som består av förskoleklass och grundskola har en negativ avvikelse för året med 3 512 
tkr, 1 788 tkr bättre än årsprognosen i oktober. Detta beror främst på att verksamheterna har fått 
kompensation för höga sjukkostnader om 1 300 tkr. De preliminära kostnaderna för lokaler har 
justerats efter verkligt utfall för lokalvård och elförbrukning motsvarande 939 tkr vilket verksamheten 
i annat fall haft ett underskott för motsvarande 450 tkr. Under hösten märktes ett utökat behov av 
särskilda insatser för elever vilket påverkat resultatet negativt. 

Det är framför allt personalkostnader som är utöver ram. Flera enheter har haft svårt att anpassa 
organisationen och personalstyrka mot den givna budgeten. Problematiken har sitt ursprung i den 
organisation som byggts upp tidigare år då verksamheten hade högre externa intäkter än nuvarande 
år. Inför läsåret 20/21 har nu har berörda enheter börjat verkställa planen för att få budget i balans 
och en hållbar organisation på sikt. Personalkostnaderna har minskat med 2 271 tkr jämfört med 
föregående år, trots lönerevision och ökade sjuklönekostnader på grund av pandemin. 
Skolskjutskostnader bidrar till underskottet för perioden med 1 708 tkr. Antalet skolskjutsturer har 
utökats för att minska trängseln på bussarna under pandemin samt att den anropsstyrda trafiken 
fortsatt är hög. 

Antal elever inom grundskolan 2017 2018 2019 2020 
Grundskola totalt 1181 1229 1245 1242 
Bruksskolan 197 217 227 230 
Centrumskolan 150 122 99 97 
Hedekas Skola 108 120 116 106 
Hällevadsholms Skola 77 94 119 123 
Kungsmarksskolan 342 351 350 352 
Munkedalsskolan 291 312 317 314 
varav sålda platser 7 6 3 5 
Köpta platser 16 13 17 20 

Snitt antal elever per år, källa Hypergene. 

Inom förskoleklass och grundskolan ses en trendbrytning på antal elever, om än ringa, där det under 
flera år tidigare varit ett ökat antal elever. Den stora förändringen ligger i Hedekas som minskat med 
10 elever i jämförelse med föregående år. På övriga skolor ses endast en marginell skillnad. 

Särskola 

Verksamheten som inrymmer grundsärskola, gymnasiesärskola och träningsskola har ett positivt 
resultat för året på 371 tkr mot budget, 80 tkr sämre än årsprognosen i oktober. Detta trots att 
verksamheten har kompenserats för höga sjukkostnader om 92 tkr. Orsaken är en högre kostnad än 
förväntat på en köpt plats i annan kommun under hösten. 

Antal elever 2017 2018 2019 2020 
Grundsärskolan 10 10 12 15 
Gymnasiesärskolan 15 16 16 14 

Snitt antal elever per år, källa Hypergene. 

Gymnasieskolan 

Gymnasiet har en positiv avvikelse mot budget med 360 tkr, 140 tkr sämre än årsprognosen i oktober. 
Verksamheten har dessutom fått kompensation för höga sjuklönekostnader om 52 tkr. Orsaken är att 
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verksamheten har haft dubbla kostnader för köp av plats hos annan anordnare. Även att vårterminens 
sökperiod från Migrationsverket genererade under 80 % av sökta medel trots tillämpad 
försiktighetsprincip, påverkar utfallet mot prognosen i oktober. Den positiva avvikelse mot budget 
härleds till sålda platser i behov av extra stöd samt lägre hyra från Samhällsbyggnad på grund av 
planerat underhåll och investeringar som ej utförts. 

Antal elever inom Gymnasiet 2017 2018 2019 2020 
Gymnasieskola totalt 430 441 425 405 
Fristående annan kommun 43 43 42 44 
Fristående egen kommun 13 18 24 31 
Kommunal annan kommun 241 259 249 237 
Kommunal egen kommun 125 115 107 92 
varav sålda platser 16 23 28 22 
Region annan kommun 9 6 3 2 

Snitt antal elever per år, källa Hypergene. 

Antalet elever inom gymnasiet har under året varit 405 st. 20 färre än föregående år. Elever som går 
gymnasieutbildning i kommunal verksamhet i annan kommun har minskat med 4 st. jämfört med 
föregående år och 12 st på två år. Även den egna kommunala gymnasieutbildningen tappar elever och 
har gått från 115 till 92 på två år. Anledningen är att antalet elever inom Im-programmet har minskat 
kraftigt då flertalet elever blir inskrivna inom vuxenutbildningen. Även elever från andra kommuner 
som går Processtekniska gymnasiet har minskat till antal. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildning sträcker sig över verksamheterna Gymnasievux, Grundvux och SFI, Svenska för 
invandrare, och visar för året ett underskott på 3 000 tkr mot budget. 400 tkr sämre än årsprognosen 
i oktober. Anledningen är ett beslut som togs sent på året om att starta nya utbildningar i januari 2021, 
vilket innebar ökade kostnader för bland annat annonsering. 

Under året har inte planerade utbildningar kunnat genomföras på grund av Covid-19 vilket medför 
lägre intäkter både i form av bidrag från Skolverket samt försäljningsintäkter från företag och andra 
kommuner. Fokus har varit att utveckla Lärlingsvux och stora inköp har gjorts under året för att rusta 
upp lokaler och hyra maskiner för att kunna genomföra de utbildningar som marknaden behöver. 
Kostnader som tidigare år finansierats av externa intäkter. Detta ger ett underskott för året om 1 526 
tkr i avvikelse mot budget. I ivern att utveckla vuxenutbildningen har dock även personalkostnaderna 
varit för höga och har en avvikelse på 1 960 tkr mot budget. Köp av platser hos annan anordnare för 
teoretiska kurser har varit fler än förväntat med 880 tkr över budget. 

Antal elever inom Vuxenutbildning 2017 2018 2019 
Grundläggande vux 58 66 72 
Gymnasievux 231 238 237 
Sfi 158 162 135 

Källa Kolada 

Övrig verksamhet 

Övrig verksamhet innefattar politiskt arbete, ledning och administration samt LSS, det vill säga 
fritidshem för grundsärelever över 12 år. Samlat visar verksamheterna ett positivt resultat för året om 
354 tkr, närmare 130 tkr bättre än prognosen i oktober. Orsaken är att behovet av fritids för de äldre 
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barnen inom grundsärskolan har varit lägre än förväntat. Även nämndens uppdrag har varit begränsat 
under pandemiåret och kostnader för arvoden och ersättning för förlorad inkomst har varit lägre än 
förväntat och ger en positiv avvikelse med ca 70 tkr. 

Åtgärder 
Grundskolan inklusive förskoleklass och fritidshem följer den plan på åtgärder som presenterades i 
april 2020 för att få budget i balans och en hållbar organisation på sikt. Sammanfattningsvis har 21 
tjänster försvunnit under 2020, varav 18 ger helårseffekt först under 2021. Likväl fortsätter de externa 
intäkterna att minska och ytterligare åtgärder kommer göras under 2021 för att få budget inom ram. 

Det ekonomiska läget för vuxenutbildningen var under 2020 ansträngt och inför budget 2021 har det 
kommunala anslaget höjts för vuxenutbildningen. Emellertid krävs åtgärder för att minska 
personalkostnaderna. Vid årsskiftet påbörjade en process som ger helårseffekt 2022. Organisationen 
ses över och verksamheten försöker bredda sin bas att stå på och hitta andra samverkansaktörer för 
att inte vara alltför beroende av externa bidrag i framtiden. 

Många enheter inom förskolan brottas med höga korttidsfrånvarotal och ett förebyggande arbete 
kring arbetsmiljö har startats tillsammans med HR. Företagshälsovården kommer även att vara 
behjälplig med bedömningssamtal vid hög korttidsfrånvaro. Den interna resursfördelningen har 
justerats och avdelningarna kan från och med 2021 räkna med 3,0 tjänst på 18 barn, istället för som 
tidigare 2,92 tjänst. 

Nämnden kommer fortsatt att ha svårt att parera för opåverkbara kostnader som underminerar 
huvuduppdraget. Kostnader som inte ryms inom den tilldelade resursfördelning från Kommun-
fullmäktige. Utgifter för städ och lokaler är exempel där nämnden 2021 har kostnader utöver den 
tilldelade ramen om 1 350 tkr. 2020 gjordes dock en justering av de preliminära kostnaderna för lokaler 
efter verkligt utfall på lokalvård och elförbrukning totalt motsvarande 1 328 tkr. Hur det blir 2021 är i 
dagsläget osäkert. 

Investeringsredovisning 
Projekt Utfall Jan - 

Dec 2020  
Budget tot 

2020  
Återstår Jan 

- Dec 2020  
Äskar över från 

2020 till 2021 

2201 Maskiner Kunskapens hus -738 -750 12  

2202 Inventarier Centrumskolan -1 384 -1 500 116  

2203 Inventarier Hällevadsholm -506 -1 500 994 -994 

2204 Inventarier Hedekasskola   -1 500 1 500 -1 500 

2219 Inventarier Barn- och utbildning -886 -1 043 157 -157 

Summa alla projekt -3 514 -6 293 2 779 -2 651 

 
Barn- och utbildning har under året gjort investeringar motsvarande 3 514 tkr av den totala tilldelade 
ramen om 6 293 tkr, fördelat på nedanstående projekt.  

Maskiner Kunskapens hus 

Under året har lastare och traktor införskaffats för att kunna genomföra planerade utbildningar. Även 
hjälpmedel som används i utbildningssyfte såsom byggnadsställningar, en skogsbuss och 
trädgårdsmaskiner har inhandlats. 
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Inventarier Centrumskolan 

Inventarier efter ombyggnationen har införskaffats, bland annat en del tekniska hjälpmedel, 
klassuppsättningar och hallmöbler. Vind- och väderskydd till utemiljön. Anslaget har även använts till 
att bekosta specialanpassningar av byggnationen som varit utanför det som avtalats i upphandling. 
Investeringsprojektet ses som avslutat. 

Inventarier Hällevadsholm 

Under året har renoveringen av Hällevadsholmskolan genomförts och viss inventarier har inhandlats. 
I och med att renoveringen blev klart så sent på året hann inte beställda inventarier anlända innan 
årets slut. 

Inventarier Hedekas 

Den tilldelade investeringsramen om 1 500 tkr har inte använts under 2020 då den planerade 
ombyggnationen är skjuten på i tid. 

Inventarier Barn- och utbildning 

Under året har inköp av musikinstrument gjorts till Kungsmarksskolan. Alla fönster på bottenvåningen 
har frostats för ökad studiero. På Munkedalsskolan är 3 rum under året utrustade för elever med 
koncentrationssvårigheter, bland annat med skärmar och möbler och kanoner. Slöjden har fått nya 
maskiner. Bruksskolan har under perioden uppdaterat klassuppsättningarna med nya stolar. 

Några av förskolorna har uppdaterat sina bord och stolar och en annan kompletterat sina hallmöbler. 
Möbler till personalutrymmet i Hällevadsholm har införskaffats efter ombyggnationen och en 
matbuffévagn har inhandlats. Arbetet med att byta ut all plast fortlöper och nya madrasser har därför 
köpts in. En mobil klädvagn till Hedekas är införskaffad för att underlätta samarbetet mellan 
avdelningarna. 

Barn- och utbildningsnämnden förespråkar att delar av kvarvarande investeringsmedel om 2 651 tkr 
äskas över till 2021 års budget. Projekt 2204 Inventarier Hedekas skola, 1 500 tkr som ska användas 
först när ombyggnationen är klar. Projekt 2203 Inventarier Hällevadsholm har påbörjats men är inte 
klart efter ombyggnationen 2020. Projekt 2219 Inventarier- Barn- och utbildning har 157 tkr kvar från 
2020 på grund av att beställda varor inte levererats innan årsskiftet. 
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Personal 
Attraktiv arbetsgivare 
Sjukfrånvaro %  

 Sjukfrv %, ack 
December 

2019  

Sjukfrv %, ack 
December 

2020  
Åldersintervall 6.07% 8.65% 
<=29 7.06% 11.27% 
30-39 5.54% 7.38% 
40-49 4.66% 7.98% 
50-55 9.32% 6.77% 
>=56 5.68% 10.88% 
65-67 2.86% 3.44% 

 
Både korttidsfrånvaron och långtidsfrånvaron har ökat mellan 2019 och 2020 inom hela förvaltningen. 

Den ökade korttidsfrånvaron beror mestadels på förkylningssymtom. Till största delen är anledningen 
den pågående pandemin med striktare restriktioner om att stanna hemma vid förkylningssymptom. 
Det finns några få fall av andra mer diffusa symptom som kommer att utredas vidare, samt några med 
fysisk skada. Kunskapens Hus har lägst korttidsfrånvaro. Där har undervisningen och arbetet skett på 
distans delar av året vilket kan vara en förklaring till att få tvingats avstå arbete på grund av 
förkylningssymptom. 

Långtidsfrånvaron har ökat något från 2019 till 2020. Orsakerna till långtidsfrånvaron varierar. Det kan 
handla om långvarig sjukdom, operationer, familjesituation, lönebidrag samt fysiska åkommor av olika 
slag. Endast ett fåtal är arbetsrelaterade med pågående insatser. Flera personer med lång sjukfrånvaro 
har avslutat sina tjänster under senare delen av 2020. 

Samtliga rektorer inom både förskola och skola arbetar aktivt med att följa upp och kartlägga 
sjukfrånvaro. Stödsamtal, rehabiliteringssamtal och anpassningar av arbetsmiljön genomförs enligt 
rutin. Stöd via Falck och företagshälsovård används vid behov. I verksamheten finns en rutin för att ta 
emot en medarbetare som återgår i arbete efter en längre frånvaro. Det görs individuella planer för 
varje enskild medarbetare och HR är inkopplade i de fall det finns behov. 

Antal anställda  
 Utfall 2019  Utfall 2020  
Alla anställningsformer 536 511 
Tillsvidare 327 325 
Tidsbegränsad 211 189 

 

Inom hela förvaltningen har antalet anställda minskat med 25 personer jämfört med föregående år. 
Antalet tillsvidare har ökat med 2 personer efter bland annat lyckad rekrytering av behöriga 
förskollärare samt utökning av personal inom Kunskapens hus. Visstidsanställda har minskat med 22. 
Grundskolan har genomgått stora omställningar för att få budget i balans. Några tillsvidareanställda 
har sagts upp men framförallt är det en minskning av visstidsanställda inom grundskolan. Några få 
tjänster med visstidsanställd, obehörig personal har ersatts av tillsvidareanställd, behörig personal.  
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Kompetensutveckling 
Flera rektorer inom både förskola och skola genomgår den statliga rektorsutbildningen och några blev 
även klara under 2020. I stort sett samtliga enhetschefer har också genomgått UL-utbildning 
(Utvecklande Ledarskap). Förvaltningschef och avdelningschefer har genomgått IL-utbildning (Indirekt 
Ledarskap) och förvaltningschefen påbörjade den statliga skolchefsutbildningen i slutet av året. 
Förvaltningens skolledning och elevhälsa har tillsammans med IFO haft två samverkansdagar varav en 
där HV föreläste om tidiga insatser med inslag av Dunedin-studien. Samtliga chefer har också erbjudits 
digitala ledardagar och digitala nano-utbildningar har skickats ut från HR med innehåll som lönesamtal, 
medarbetarsamtal, arbetsmiljöansvaret vid hemarbete med mera. 

Samtliga kompetensutbildningar inom avdelning skola har kunnat genomföras trots pandemin, bland 
annat med hjälp av digital teknik. Genom de gemensamma kompetensutvecklingsdagarna under året 
har personalen fått en variation av riktad utbildning. Fritidspersonal har genomgått Fritidslyftet och 
lärarpersonal har gått Specialpedagogik för lärande. Majoriteten av all personal har även genomgått 
fortbildning i språkstärkande arbetssätt och arbetsformer. Nästan all tillsvidarepersonal har läst boken 
Vilse i skolan som handlar om att bemöta elever som utmanar. 

De fem fortbildningsdagar som finns för förskolans personal har genomförts men med ett annat utbud 
än det som var planerat från början på grund av Covid-19. Personalen har ändå fått tid för att 
kompetensutveckla sig i sin egen profession. Personalen inom förskolan har inte samma 
förutsättningar med tillgång till datorer som personal inom skolan, därav att vissa insatser är skjutna 
på framtiden. Exempel på utbildningsinsatser har genomförts digitalt är TAKK, InPrint, TRAS, 
Barnkonventionen och det har hållits lärgrupper med fokus på nya läroplanen samt trygghet för 
barnen. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Arbetsmiljöarbete sker i samverkan mellan chef, skyddsombud och övriga medarbetare på APT och på 
LOKSAM. Förvaltningsövergripande samverkan genomförs en gång i månaden. Årshjulets alla delar 
inom arbetsmiljö följs på enheterna. Olyckor, tillbud och kränkningar av personal anmäls och utreds i 
systemet KIA. Det är ett ständigt och pågående arbete att utreda, följa upp och söka mönster för att 
förebygga utifrån de rapporter som kommer in. 

Vid sjukskrivningar genomförs samtal med berörd personal enligt rutin för rehabilitering. Alla 
medarbetare uppmuntras att vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöfrågor tas upp 
regelbundet. De föreskrifter som berör medarbetare är kända och lyfts i början av varje termin med 
personalen. 

Det sker återkommande undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön. Detta gäller både den 
fysiska och organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Detta sker genom fysiska arbetsmiljöronder, 
miljöinspektioner, brandinspektioner samt genom OSA-undersökning. Under året har risk- och 
konsekvensanalyser gjorts utifrån Covid-19 med regelbunden uppföljning utifrån nya restriktioner har 
genomförts. 

Under hösten har resultatet från OSA presenterats både i ledningsgruppen och på varje enhet. Arbetet 
med resultatet har gjorts enligt samma mall och har mynnat ut i handlingsplaner, där valda 
utvecklingsområden har kopplats till olika insatser. Handlingsplanerna och insatserna kopplade till 
dessa följs upp gemensamt på APT. Rutiner som t.ex. hur hantera hot och våld, alkohol och droger, 
kränkande särbehandling görs kända för medarbetare på APT. På arbetsplatserna finns en skriftlig 
introduktionsplan för nya medarbetare.  Det är en checklista som är anpassad utifrån verksamheten. 
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Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
 

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 

 

 

Kartläggning av förskolegrupperna har skett via TRAS och pedagogiska observationer. Ny form av 
samverkansdag genomfördes under hösten utifrån pedagogernas önskemål om mer riktad information 
om utveckling och lärande. En ökad aktivitet i Unikum för reflektion/analys på avdelningsnivå. 

Gymnasiebehörigheten ökade från 72% till 78%. Det är en positiv ökning men målet med full 
behörighet är ännu inte uppnått. Arbetet med den Strategiska planen och arbetet med att utveckla 
undervisningen för ökad måluppfyllelse har fortgått i verksamheten. Pedagoger dokumenterar och 
följer kontinuerligt upp elevernas resultat i Unikum. Trenden är att färre elever 2020 börjat individuella 
programmet jämfört med året innan. 

Andelen gymnasieelever med examen inom 3 år för elever folkbokförda i Munkedals kommun är våren 
2020 67,3 %. Det är något bättre än föregående år men fortfarande en låg andel. Elever folkbokförda 
i Munkedals kommun går företrädesvis i gymnasieskolor i andra kommuner, främst Uddevalla. Elever 
på yrkesförberedande program klarar sig bra men elever som går studieförberedande program klarar 
sig mycket sämre. 

I vår kommunala gymnasieskola, Processtekniska Gymnasiet, lämnade 92% skolan med 
gymnasiebehörighet våren 2020. Detta är procentuellt sett en stor ökning från föregående år då 
samma siffra var 78%. Noterbart är dock att när det är få elever påverkas värdet mycket om någon inte 
når behörighet. Även gymnasieskolan arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete och utveckling 
enligt Strategisk plan, samt utvecklar former för uppföljning och analys. 
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Mått Utfall Mål 2020 Bedömning Trend 
Alla elever i åk 1 ska ha klarat A 
enligt Skolverkets obligatoriska 
bedömningsstöd 

84.00% 100.00% 
 

 

Meritvärde för elever i åk 9 (poäng) 187 210   
Andel elever som blir behöriga till 
gymnasiets yrkesförberedande 
program ska öka 

78.00% 85.00% 
 

 

Andel elever som går på ett 
gymnasieprogram och tar 
gymnasieexamen ska öka 

67.3% 80.00% 
 

 

 

1.2 Verksamhetsmål: Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera. 

Bedömning Trend 

  

 
Avdelning Skola 
Utbyggnaden av 1-1 är nu helt genomförd i grundskolan. I förskoleklass och på fritidshem finns 
tillgång till IKT- verktyg. All tillsvidareanställd personal har nu en dator som arbetsverktyg. 
Utbildningsinsatser för personal är pågående för att skapa en mer likvärdig kunskap och användning 
av digitala verktyg. Under hösten har alla IKT-pedagoger utbildats i Teams för att under våren 2021 
kunna vidareutbilda sina kollegor på respektive skolenhet. Digital distansundervisning har ökat, i och 
med pandemin, vilket i sin tur har utvecklat och ökat kunskaperna kring att använda digitala 
lärverktyg hos både pedagoger och elever. 

Avdelning Förskola 
Implementeringen av Teams som arbetsredskap för personalen har varit en lyckad insats. Personalen 
upplever en smidigare kommunikation och tydligare information. En dator ytterligare per avdelning 
är på gång för att få det att fungera på ett bra sätt. Ibland behövs arbete göras hemifrån och då 
saknas det datorer. Förtätning av personaldatorer har inte varit möjligt under 2020 pga ekonomiska 
hinder. 

Tieto (digital närvarohantering) är nu implementerat och from 2021 kommer både Tieto och Unikum 
att ges möjlighet för vårdnadshavare med direktinloggning från hemsida. Positiv utveckling att gå ifrån 
lösenord och enskild individuell När vårdnadshavarna lägger in schema via vårt digitala 
närvarohanteringssystem underlättas planeringen av verksamheten. Det saknas fortfarande schema 
på några och frånvarorapporteringen brister. 

Avdelningarna har i olika grad fokuserat på den adekvata digitala kompetensen utifrån varje grupps 
förutsättningar. Alla avdelningar arbetar med projektering då området utökats med en projektor per 
avdelning. InPrint finns på samtliga datorer och ritade tecken finns på fyra avdelningar. Fler licenser 
eller en kommunlicens möjliggör tillgänglighet på samtliga datorer. Under hösten har vi köpt in ett 
webbägg per område för att utveckla arbetet med digitala verktyg. Detta ägg kopplas till iPad och kan 
användas för att studera olika material via förstoring. 
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Mått Utfall Mål 2020 Bedömning Trend 
Fullt utbyggt "en till en" i 
grundskolan 1 1   

Tillhandahålla digitala hjälpmedel i 
förskolan och förskoleklass 0 1   

 

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

Bedömning Trend 

  

 

Avdelning Skola 
Samtliga enheter har pulshöjande aktiviteter varje dag. Elevråd genomförs regelbundet på samtliga 
skolenheter. Trygghetsvandringar genomförs på de flesta F-6 skolorna och fritidshemmen. 

Trygghet och - trivselenkäter genomförs under februari månad. 

Alla verksamheter har ett stort fokus på ökad närvaro. Närvaroplan med åtgärdstrappa har 
implementerats, även på gymnasiet, och elevers närvaro följs upp kontinuerligt i verksamheten och på 
elevhälsomöten. Personal i verksamheten är aktiv med att ringa hem för omsorgssamtal vid frånvaro 
av eleverna. Regelbunden avstämning med elevhälsan kring frånvarostatistik sker och kopplas till 
insatser. Vid elevhälsans jämförelse av frånvaro på alla kommunens skolor ligger Hedekas skola bäst 
vad gäller att ha lite hög närvaro. Frånvaro över 20% har stadigt minskat i grundskolan under hösten, 
trots pandemin. Vårterminen 2020 låg frånvaron över 20% på 19% av eleverna i grundskolan men 
under hösten 2020 har den sjunkit till 13%. 

Distansundervisning på gymnasiet och vuxenutbildningen har över tid påverkat närvaron negativt 
generellt sett, vilket även gäller motivation och resultat. Ett fåtal elever har ökat sin närvaro tack vare 
distansstudierna. 

Avdelning Förskola 
Förskolorna jobbar mycket med rörelse under dagarna både inomhus och utomhus. Enligt 
föräldraenkät och barnintervjuer är tryggheten och trivseln på våra förskolor hög. 

Enligt OSA enkäten 2019 är trivsel och trygghet hög även bland personalen. OSA enkäten har lyfts på 
APT och fördjupat med fördjupning i vissa delar. Det genomfördes en OSA-enkät i slutet av 2020 som 
kommer att analyseras och arbetas med vid APT under 2021. 

Räknar vi ett snitt över antal barn i barngrupp klarar vi verksamhetsmålet på 17 barn/grupp. Räknar vi 
istället att 17 är maxantal klarar alla enheter inte målet. Vår budget är baserad på 18 barn/grupp, vilket 
innebär att de enheter som har färre barn inskrivna får svårare att hålla budget. 

I Dingle och Hällevadsholm är det hårt tryck på platser och det är oftast barngrupper om 18 barn per 
avdelning. Det är ett måste att ha 18 barn om budget ska kunna hållas. I Hällevadsholm har det varit 
19 barn hela hösten på alla avdelningar 

Under hösten har det varit sex avdelningar öppna på Önnebacka förskola. Trycket i barnkön har varit 
relativt högt framförallt i centrala Munkedal. Detta medför ett högt inskrivningstal även på Önnebacka 
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då platser erbjuds där istället för i centrum. Vid höstterminens slut är det i genomsnitt 18 barn per 
avdelning inskrivna. Den sjunde avdelningen öppnade igen 11 januari. Det är redan 13 barn inskrivna 
och fler barn på väg in under våren. Snittet kommer därför under våren 2021 ligga kvar på 18 barn 
inskrivna per avdelning. 

Vikariepoolen har bidragit till personalens trygghet vid hög sjukfrånvaro. Det skapar oro och stress hos 
den som är sjuk då kollegorna får en ökad arbetsbelastning och barngruppen kan bli orolig när det 
arbetar en ny vikarie. Vikariepoolen skapar en trygghet i att det finns en känd vikarie som kan täcka 
upp frånvaro, det skapar även mindre osäkerhet för ordinarie personal som vet att vikarien känner till 
förskolans och avdelningens behov och rutiner. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 
Alla elever har minst en pulshöjande aktivitet varje 
dag 1 1  

Barngrupper i förskolan ska minska till 18 17  

Andel elever med problematisk skolfrånvaro ska 
minska till 19.00% 5.00%  

 

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

Bedömning Trend 

  
 

Avdelning Skola 
I de OSA-enkäter som genomfördes under hösten 2019 visas resultatet i en 5-gradig skala. Målet att 
4,5 ska rekommendera Munkedals kommun som arbetsgivare är inte uppnått. Värdet ligger på 3,5. 
Förvaltningens mål är förankrade i verksamheten vilket ger ett resultat av 4,0. Målet ligger på 4,5 
men marginalerna är väldigt små så det redovisade resultatet får anses mycket bra. Det är första året 
med dessa nya mål, som dessutom antogs och implementerades på kort tid under hösten, vilket 
ytterligare förstärker att detta arbete har genomförts väl. 

Resultatet av hela avdelning skolas OSA enkät har analyserats och diskuterats i ledningsgruppen. En 
handlingsplan med prioriterade målområden har antagits och arbetet med densamma har redan 
startat. Ledningsgruppen har valt att fokusera på att bevara några viktiga och höga värden, så som 
arbetstagarnas trivsel och motivation. Fokus på att förbättra återkoppling, delaktighet, analys och mål-
och kvalitetsarbete på alla nivåer ingår också. 

I år är det mycket svårt att utvärdera sjukfrånvaron mot uppställda mål. Detta på grund av rådande 
situation med covid-19. I januari låg sjukfrånvaron lägre än föregående år vid samma tidpunkt. Därefter 
ser vi en markant förändring gentemot tidigare. Under mars månad i år är sjukfrånvaron nästan 
dubbelt så hög mot föregående år. Värdet fram till och med december är 8%. 

Korttidssjukfrånvaron ökade under året och kostnaderna för korttidssjukfrånvaron också. Det finns en 
tydlig koppling till covid-19 situationen. Många fler har varit hemma även med lättare symptom i 
enlighet med riktlinjerna. Långtidssjukskrivningarna har ökat något men tack vare att rektorerna har 
arbetat aktivt med detta syns också stora förbättringar på flera enheter. Det är få fall som är 
arbetsrelaterade och där HR är inkopplade. De flesta beror på långvarig sjukdom, operationer, 
familjesituationen och andra fysiska åkommor. Insatser och uppföljning sker kontinuerligt enligt SAM-
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rutiner. Flera medarbetare har återgått till arbete eller är planerade till andra aktiviteter, så som 
exempelvis rehabilitering- och aktivitetskurs. 

Under hösten genomfördes en omfattande tidskartläggning med all personal. Denna kartläggning har 
sammanställts och ska bearbetas och analysera tillsammans med fackliga företrädare. Syftet är bland 
annat att söka svar på hur tiden används, om tillräcklig tid finns för huvuduppdraget, om rätt 
kompetens gör rätt saker och om det finns tid för återhämtning och paus. Att skapa en kvalitativt, 
attraktiv och effektiv organisation, där befintliga medarbetare trivs och nya söker sig till är målet. 

Avdelning Förskola 
Utifrån OSA-enkäten 219 upprättades en övergripande handlingsplan som bland annat innebär att 
målen kommer att tas upp i verksamheten vid tätare tillfällen under året. OSA-enkäten har 
genomförts under november 2020 och resultatet har ännu inte redovisats. 

Insatser som görs för att vara en attraktiv arbetsgivare är friskvårdsbidrag, kläder till personalen och 
fria pedagogiska måltider. 

Rekrytering av nya förskollärare under hösten har varit framgångsrik. 

Covid-19 har påverkat arbetet under året och skapat en ökad sjukfrånvaro och känsla av trötthet hos 
personalen. De har påtalat att den tydliga informationen kring hanteringen varit ett stöd. 

Viktigt med introduktion för nyanställda och rektor utvecklar och använder checklista som stöd i 
arbetet. Utvecklingssamtal samt lönesamtal genomförs regelbundet. 

Att vara en närvarande och tillgänglig rektor för personal bidrar till positivare känsla. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 
Alla inom BoU kan rekommendera vänner och 
bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA-enkät) 4 5  

Alla inom BoU ska känna till målen för 
verksamheterna (OSA– enkät) 4.0 4.5  

Sjukfrånvaron sänks till 8.75% 4.50%  

 

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

Bedömning Trend 

  

 

Avdelning Skola 
Verksamheten har under föregående år haft två gemensamma samverkansdagar med IFO. 

Rutiner för anmälan samt samverkansmöten mellan dessa båda enheter har framtagits. SamTidigt 
gruppen har i uppdrag att skapa en samverkansmodell för Munkedal, hur vi tidigt tillsammans ska 
kunna identifiera och arbeta med riskgrupper för frånvaro, missbruk, psykisk ohälsa mm. Detta arbete 
är pågående men är ännu ej slutfört. 

Under våren 2020 pågick ett samverkansprojekt mellan skola och IFO i Svarteborg. Vårdnadshavare 
bjöds in till dialog och diskussionsmöten. Dessvärre var uppslutningen inte varit så stor som önskat. 
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Arbete med att utveckla samverkan med Ungas psykiska ohälsa fortgår och framskrider. På grund av 
pandemin har arbetet på övergripande nivå tillfälligt lagts på is. 

KAA ansvarig har genom Vi-projektet lett en samverkansgrupp kring unga vuxna utan sysselsättning. 
Med i samverkan har representanter för studie-yrkesvägledning på grundskolan, KAA, individuella 
programmet, AME samt försörjningsstöd varit. Arbetet behöver slutföras under våren 2021 och ämnar 
mynna ut i en konkret handlings, - arbetsplan för Munkedals kommun. 

Avdelning Förskola 
En rutin för hur samarbetet ska se ut är delvis framtagen. Det återstår dock arbete med att 
förverkliga och förtydliga varje verksamhets ansvarsområde. Idag är det fortfarande vårdnadshavare 
som bollas mellan verksamheter, t.ex. skola, vårdcentral och BUP. Som en följd av covid-19 har 
samverkansmöten mellan chefer för verksamheterna ställts in eller fått annat fokus vilket försvårat 
utvecklingsarbetet. Möten med närsjukvårdsgrupp har genomförts via Teams men representant från 
BUP saknades. 

Under slutet av hösten 2020 har några förskolor testat en ny form av rådgivningssamtal med IFO. 
Avdelningens personal samtalar via Teams med representanter från IFO kring situationer som kan 
uppstå i vardagen på avdelningen. Dessa videosamtal inbjuder till en dialog om hur en situation kan 
upplevas och hanteras utifrån våra olika yrkesroller. Personalen som testat har upplevt detta positivt, 
det har varit att stöd till deras reflektion i arbetet med olika situationer. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 
Arbeta fram rutiner för samverkan med Närhälsans 
enhet Ungas psykiska hälsa 0 1  

 

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras 

Bedömning Trend 

  
 

Avdelning Skola 
Vårterminens resultat visade att 82% av eleverna som då gick i åk 3 och läste svenska bedömdes ha 
uppnått minst godtagbara kunskaper. 62% av eleverna i åk 3 som läste svenska som andraspråk 
bedömdes ha uppnått minst godtagbara kunskaper. 

Höstens resultat visar att 79% av årets åk 3 bedöms ha uppnått godtagbara kunskaper i ämnet svenska 
och endast 53% av de som läser svenska som andraspråk. 

Låg måluppfyllelse i svenska i åk 3 slår mot fler ämnen ju högre upp i skolsystemet eleven kommer, 
progressionen i alla ämnen är språkligt beroende. 

De insatser som görs utifrån Strategisk plan kring språk, lässtärkande strategier och insatser, 
användning av bildstöd mm ligger rätt i tiden och syftar till att öka den sjunkande trenden i svenska. 
Ytterligare analyser kommer att ske på EHT för att identifiera vilka områden inom svenskan som ligger 
lägre. Utifrån analysen planeras insatser både enhetsvis och kommunövergripande. 

Påbörjad utredning kring svenska som andraspråk, studiehandledning och modersmål behöver bli klar 
under våren och eventuellt krävs en ny organisation och nya insatser behöver planeras. 
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Införande av Legilexi på samtliga F-6 skolor planeras till HT 21. Där det används aktivt som ett verktyg 
har eleverna en ökad progression, och eventuella stödinsatser blir mer riktade och effektiva. Att 
organisera undervisning i halvklass och mindre grupper är en tydlig framgångsfaktor men ställer krav 
på resurser i form av personal och lokaler. 

På tre enheter har en flexgrupp startats under året med mycket gott resultat när det gäller både 
kunskapsprogression för eleverna, högre närvaro men också för studiero och trygghet. I flexgruppen 
erbjuds elever i behov av stöd en annan studiemiljö och ett kvalificerat stöd i olika omfattning. Oron 
för att inte kunna behålla detta kvalificerade stöd på grund av budget är stort i verksamheten. På 
Bruksskolan är behovet av en flexgrupp väldigt stort men den har inte kunnat startas ännu. Det beror 
dels på lokalbrist, dels på svårigheten att lösa en sådan organisation inom tilldelad budgetram. 

Avdelning Förskola 
Samtliga barn, som personal eller vårdnadshavare signalerar behöver stöd, får stöd i form av 
förändrat arbetssätt eller insats från centrala barnhälsan. 

På grund av corona har inte alla 2,5-åringar kunnat erbjudas gruppbesök på Familjecentralen. Istället 
erbjuds de enskilda besök och även om inte barnhälsan deltar på samtliga av dessa händer det att de 
kallas in för att komplettera bedömningar. 

Tidiga insatser i förskolan är socio-ekononomiskt lönsamma eftersom det kan bidra till att minska 
utanförskap och misslyckande i skolan och senare i livet. Det är viktigt att skapa trygga relationer till 
barnen och även till föräldrar. Tidiga insatser handlar om att hitta arbetsformer för att hantera 
situationer som uppstår, och skapa kunskap utifrån de förutsättningar som redan finns, och i förskolan 
finns en generell kompetens om att hantera olika slags svårigheter, men personalen behöver och får 
stöd för att utföra kartläggningar och ge särskilt stöd av centrala barnhälsan och IFO. 

Fortbildning till personalen i Inprint, ritade tecken och TRAS har getts. InPrint är ett verktyg för arbetet 
med bildstöd. Bildstöd är en arbetsmetod för att förstärka kommunikationen med barnen och hjälper 
samtliga barn att utveckla sin kommunikation och förståelse. Samtliga avdelningar har tagit del av en 
fortbildning i TRAS för att utveckla arbetet med verktyget för barngruppernas språkutveckling och det 
språkstimulerande arbetet. 

Rektorer för förskolan har tillsammans med centrala barnhälsan tagit fram en modell för pedagogisk 
kartläggning i syfte att tidigt uppmärksamma insatser. 

 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 
Förskola: Alla barn 0-5 år i behov av insats får det 
innan de börjar förskoleklass. 90.00% 100.00%  

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. 

75.00% 100.00% 
 

Andel elever som har godkänt på nationella prov i åk 3 
i ämnet svenska 0.00% 90.00%  
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4.1 Verksamhetsmål:  I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla utvecklar en hållbar livsstil 

Bedömning Trend 

  

 

Avdelning Skola 
Plan för källsortering finns på samtliga verksamheter. Alla verksamheter har ännu ej möjlighet till 
källsortering då det inte finns kärl. På flera enheter källsorterar verksamheten men vid 
sophanteringen läggs allt i en och samma container, vilket skickar fel signaler till barn och 
verksamhet. 

Samtliga verksamheter har genomfört flertalet aktiviteter inom området hållbar livsstil. Några exempel 
är drogförebyggande arbete och temadagar, batterijakt, samlad skolmåltid, TEMA utifrån "Lärande för 
hållbar utveckling (LHU). 

Avdelning Förskola 
Plan för källsortering finns. Källsortering sker i olika utsträckning och omfattning då det finns olika 
förutsättningar för aktiviteten. På samtliga av förskolorna arbetar man miljömedvetet och barnen är 
delaktiga. Inköp sker utifrån våra miljömål. 

Förskolan deltar varje år i Håll Sverige rent. 

Fokus på rörelse genom olika aktiviteter på avdelningarna. Personalen har arbetat med rörelse 
tillsammans med barnen på olika sätt, till exempel rörelse som temaarbete, fokus på nya rörelselekar 
ute på gården och förändring av miljön i ett av rummen på avdelningen. Det kommer att springas ett 
Bamselopp på förskolans dag. 

Måltidspedagogiken bidrar till hållbara vanor vid måltiderna med fokus på månadens grönsak. 

Mått Utfall Mål 2020 Bedömning 
Alla verksamheter ska utarbeta en plan för 
källsortering 1 1  

Alla enheter ska genomföra två aktiviteter/ 
år med fokus på hållbar livsstil 2 2 
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Framtid 
Ingen vet hur mycket pandemin kommer att påverka förskola och skola framöver. Oroande redan nu 
synliga konsekvenser med ökad psykisk ohälsa, ökat våld och övergrepp kommer naturligtvis att 
inverka på barn och ungas framtid på olika sätt. 

Den trötthet som utbreder sig inom personalgruppen på grund av pandemin kommer också att påverka 
hur förvaltningen kan hålla i och hålla ut. 

Det blir viktigt att analysera, dra slutsatser och bevara samt utveckla det som har fungerat bra när det 
gäller användandet av digitala hjälpmedel i barngrupp, klassrum, i olika möten även framåt. 

Att slå ihop förskolor och även fritidshem under sommaren är något som verksamheten kommer 
fortsätta med framgent. 

En del av de fortbildningsinsatser inom avdelning förskola som pausats p.g.a. Covid behöver planeras 
in framöver som till exempel konflikthantering, HLR, Rörelsesatsningen och hot och våld. 

Den Strategiska planen för att höja måluppfyllelsen är antagen på 5 år och det är av största vikt att det 
ges tid till att fokusera på planens insatser. 

Fritidshemslyftet har visat mycket goda effekter under höstterminen och arbetet måste fortsätta 
under vårterminen och därefter fördjupas och systematiseras. Munkedals kommun behöver fler 
utbildade fritidspedagoger och hoppas att några av medarbetarna ska välja att utbilda sig genom AIL 
utbildningen som Högskolan Väst startar inför höstterminen. 

Samtliga enheter på grundskolan deltar i projektet Fullföljda studier som löper fram till 2022. Projektet 
bygger på att öka andelen elever som når gymnasiebehörighet. Kommunens förstelärare ansvarar för 
och driver projektet på respektive enhet. 

Arbetet med elever med hög skolfrånvaro har intensifierats, följs upp systematiskt och har visat goda 
effekter redan. Arbetet behöver fortsätta och utvecklas vidare. Utökad samverkan mellan 
vårdnadshavare och skola behöver också stärkas framöver. 

Förvaltningen tillsammans med elever och vårdnadshavare måste arbeta med att skapa en gemensam 
känsla av att skolan och studierna är viktiga. Motivationshöjande insatser, en mer differentierad och 
kvalitativ undervisning är viktiga komponenter att arbeta vidare med. Vikten av en lyckad skolgång, att 
få möjligheter att välja väg i livet har kanske aldrig varit viktigare för våra barn och unga. 

Ytterligare språkstärkande insatser och kompetensutveckling krävs i förskolan och skolan. En utredning 
och analys kring arbetet med svenska som andraspråk, studiehandledning och modersmål behövs. 
Verksamheten behöver se över organisation, likvärdighet och resurser för att tillse en god kvalitet. 

En stor utmaning inför framtiden är att behålla och rekrytera behörig personal. Det kommer att finnas 
färre utbildade pedagoger framöver inom både förskola och skola. Låg behörighet på fritidshemmen 
genererar lägre resultat och kvalitet. På de förskolor som har högre behörighet är sambandet av högre 
kvalitet, lägre sjukfrånvaro och lättare att rekrytera tydlig. Mindre barngrupper i förskolan måste bli 
ett framtida mål. Munkedals kommun bör närma sig de rekommendationer som Skolverket anger. För 
att det ska bli möjligt behöver bland annat fler förskolor byggas framför allt i de centrala delarna av 
kommunen där efterfrågan på platser är störst. Redan under 2021 kommer det vara svårt att 
tillhandahålla efterfrågade platser i centrum. Fortsatt planeringsarbete av ny förskola på Brudås med 
målbilden att den ska stå klar 2022. Planeringsarbetet för renovering av Dingle förskola sätter igång 
2021. En stor utmaning blir att hitta en bra plats för evakuering av verksamheten under 
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renoveringen. Hedekas förskola kommer under 2021 att flytta till renoverade lokaler på skolans 
område som ska stå klart hösten 2022. De nya förskolorna kommer att möjliggöra en mer likvärdig 
förskola för alla barn och skapa bättre arbetsmiljö för personalen. Efter en lyckad rekryteringsprocess 
under hösten 2020 har förskolorna fler förskollärare och kommer att innebära en utveckling av kvalitén 
i verksamheten. 

Munkedals kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare för att säkerställa att behörig personal vill 
arbeta i kommunen. 

Behovet av extra stöd till barn och elever ökar inom förskola och skola. Det genererar ofta kostnader 
utöver tilldelad ram och påverkar arbetsmiljön för både barn och personal. 

För att vara attraktiva som arbetsgivare och för att kunna tillse en god lär- och arbetsmiljö för våra 
barn och pedagoger måste processer med ny-och ombyggnation fortsätta. Det är en hårt ansträngd 
situation på flera enheter och all fördröjning skapar stora svårigheter både vad det gäller trygghet och 
kvalitet i undervisningen. 

Insatsen med att starta flexgrupper måste fortsätta och utvecklas för att ge eleverna det stöd de enligt 
skollagen har rätt till och skapa förutsättningar för verksamheten att få studiero och trygghet. 

Förutsättningarna för tidiga insatser inom barn och utbildning tillsammans med individ och 
familjeomsorgen är ett utvecklingsarbete som måste uppgraderas. Det gäller att på ett tidigt stadium 
identifiera behov av insatser och skapa lösningar så långt det går på hemmaplan. 

För att skapa ett utbildningsnav på Utbildningscentrum Munkedal med Kunskapens hus som ledande 
verksamhet behöver verksamheten vidareutvecklas med en sökbar gymnasiesärskola och IM-yrk. 
Samverkan mellan SFI och AME behöver fortsätta och förstärkas ytterligare. Ett välfungerande 
samarbete med högskolan, bland annat för att säkerställa kompetensförsörjningen till kommunens 
akademiska yrken, såsom fritidspedagog, lärare, sjuksköterska med mera behöver utvecklas. 

Verksamheten behöver ta till vara de stora industriprojekten i regionen, genom att skräddarsy 
uppdragsutbildningar till dessa till exempel truck/logistik, ställningsbyggare, svetsare och process-
operatörer. Samtidigt behöver verksamheten utveckla fler ben att stå på och inte vara så beroende av 
yrke-lärlingsvuxmedel genom fler uppdragsutbildningar och en eventuell satsning på 
Yrkeshögskoleutbildning. Verksamheten behöver också utöka de gymnasiala teoretiska kurserna, så 
att utbudet och fritt sök i hela vår nya nod kan utvecklas ytterligare. 

Gemensamt datum för nämnderna VFN och BUN ska planeras in kommande år för att möjliggöra 
gemensamma diskussioner och kunskapsutbyten. 

Arbetet med att ta fram en gemensam arbetsmodell för hur kommunen hanterar identifierade barn 
och unga i behov av stöd från olika aktörer bör vara klart, implementerat och kommunicerat under 
2021. 

Förvaltningen ska aktivt medverka i ÖP-arbetet. 
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Nyckeltal 
Nedan visas nyckeltal tagna ifrån statistikdatabasen Kolada. I urvalet jämförs Munkedals kommun med 
riket och med kommuner med liknande socioekonomiska struktur. De kommuner som ingår i 
Munkedals ”Liknande kommuner socioekonomi, 2019” är Färgelanda, Heby, Nordanstig, Nordmaling, 
Tierp, Tomelilla och Älvsbyn. Det bygger på nyckeltalen: ohälsa (antal dagar), utrikes födda exkl. 
EU/EFTA, arbetslöshet 18-64 år, invånare 0-19 år respektive 65+, invånare 25-64 med eftergymnasial 
utbildning, förvärvsarbetande invånare 20-64 år samt mediannettoinkomst. Alla nyckeltal har getts 
samma vikt.  

 

 

2017 2018 2019 2020

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet 
barn

Liknande kommuner 
socioekonomi, Munkedal, 
2019 145 560 151 587 159 179
Riket 149 498 156 667 158 177
Munkedal 139 803 145 163 158 182

Personaltäthet, inskrivna barn per 
årsarbetare i förskolan, lägeskommun, 
antal

Liknande kommuner 
socioekonomi, Munkedal, 
2019 5,3 5,3 5,2
Riket 5,1 5,1 5,2
Munkedal 5,5 5,0 5,4

Väntetid i antal dagar för de barn som 
inte fått plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, medelvärde

Liknande kommuner 
socioekonomi, Munkedal, 
2019 20 14 22 32
Munkedal 41 22 24

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk 
högskoleexamen, andel (%)

Liknande kommuner 
socioekonomi, Munkedal, 
2019 44 47 46
Riket 42 42 42
Munkedal 37 36 38

Förskolan

2017 2018 2019 2020

Barn 6-9 år inskrivna i fritidshem och 
pedagogisk omsorg, andel (%)

Liknande kommuner 
socioekonomi, Munkedal, 
2019 70,9 77,7 76,9
Riket 84,0 84,0 83,5
Munkedal 79,6 83,0 81,7

Barn 10-12 år inskrivna i fritidshem och 
pedagogisk omsorg, andel (%)

Liknande kommuner 
socioekonomi, Munkedal, 
2019 24,2 22,2 19,4
Riket 21,1 20,3 20,7
Munkedal 30,8 30,7 31,6

Elever/anställd i kommunal fritidshem, 
antal

Liknande kommuner 
socioekonomi, Munkedal, 
2019 12,2 12,9 11,8
Riket 12,4 12,2 12,2
Munkedal 14,9 12,4 10,9

Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn

Liknande kommuner 
socioekonomi, Munkedal, 
2019 38 683 40 295 37 277
Riket 33 375 34 487 40 110
Munkedal 35 553 35 777 37 361

Fritidshem
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2017 2018 2019 2020

Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, 
genomsnitt (17 ämnen)

Liknande kommuner 
socioekonomi, Munkedal, 
2019 204 212 211 210
Riket 241 230 230 232
Munkedal 203 190 190 192

Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal 
grundskola åk 1-9, lägeskommun, antal

Liknande kommuner 
socioekonomi, Munkedal, 
2019 10,9 11,0 11,0
Riket 11,9 11,9 12,0
Munkedal 11,6 11,5 11,6

Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, 
kr/elev

Liknande kommuner 
socioekonomi, Munkedal, 
2019 118 220 122 870 116 508
Riket 109 462 113 681 116 553
Munkedal 108 113 123 527 120 827

Kostnad för undervisning i kommunal 
grundskola åk 1-9, kr/elev

Liknande kommuner 
socioekonomi, Munkedal, 
2019 67 550 67 946 64 413
Riket 60 662 63 201 66 228
Munkedal 60 809 67 372 67 022

Lärare med pedagogisk högskoleexamen 
i kommunal grundskola åk 1-9, andel (%)

Liknande kommuner 
socioekonomi, Munkedal, 
2019 86 84 82
Riket 84 83 83
Munkedal 93 85 84

Grundskola

2017 2018 2019 2020

Kostnad gymnasieskola hemkommun, 
kr/elev

Liknande kommuner 
socioekonomi, Munkedal, 
2019 141 805 144 333 145 147
Riket 120 702 123 805 125 723
Munkedal 121 881 136 756 134 408

Köp av gymnasieskola, totalt, andel (%)

Liknande kommuner 
socioekonomi, Munkedal, 
2019 73,6 74,1 76,3
Riket 46,0 46,8 48,0
Munkedal 67,1 67,3 70,5

Gymnasiet
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