
Barn- och utbildningsnämnden 
2021-09-22 



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 
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Datum 

2021-09-15 Dnr: BOUN 

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Ekonom 

Ekonomiavdelningen 

Delårsrapport augusti 2021 Barn- och 

utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per augusti

med verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans.

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner planerade investeringar.

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har för perioden januari till augusti 2021 en positiv 

avvikelse om 2 482 tkr mot budget. Årsprognosen visar på ett positivt resultat om 

1 150 tkr vilket är 1 150 tkr bättre än föregående prognos per april månad. 

Anledningen är att vuxenutbildningen har fått ytterligare medel beviljat till 

verksamheten i från fördelningen av bidrag från Skolverket inom noden. Dessutom 

har bidrag som avsåg föregående år, nu fått godkänd redovisning.  

Anledningen till överskottet för perioden är den tillfälliga utökning av ram till 

grundskolan på 5 790 tkr som beslutades av kommunfullmäktige i april. 

Förvaltningen har varit försiktig med att bygga en organisation med medel som 

eventuellt måste betalas tillbaka nästa år. Gymnasiet visar ett underskot t om 2 677 

tkr per augusti månad där hög bemanning ses som den främsta anledningen 

samtidigt som verksamheten köper fler elevplatser av annan anordnare. Åtgärder 

är vidtagna som börjat få effekt från och med juli. Grundskolan och 

Vuxenutbildning kommer täcka upp gymnasiets prognosticerade underskott.  

Utfallet för investeringar jan-augusti uppgår till 1 527 tkr varav 1 353 tkr avser 

inventarier till Hällevadsholm efter ombyggnation. Planen är att 2 651 tkr av den 

totala investeringsramen om 4 051 tkr kommer förbrukas 2021. 

Barn- och utbildning har tagits sig an alla av kommunfullmäktiges totalt 4 

inriktningsmål. Bedömningen är att 7 av totalt 7 av nämndens verksamhetsmål 

delvis är uppfyllda. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Se ovan 

Barnkonventionen 

Nämnden har tagit hänsyn till Artikel 3 i barnkonventionen: Barnets bästa ska alltid 

komma i främsta rummet.  
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-09-15 BOUN 
Sida 

2(2) 

Facklig samverkan enligt FAS05 

§19 2021-09-13

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelning 

6



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delårsrapport augusti 2021 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

Nämndsordförande 
Karin Blomstrand (L) 

Förvaltningschef 
Liselott Sörensen -Ringi 

7



 

2 

 

Maltes stig. Fotograf Lotta Karlsson 

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 6 rektorer som arbetar under avdelningschefen och på tre 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. 

Avdelningschef för avdelning förskola är även elevhälsochef för centrala elevhälsan och 

verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. 

Viktiga händelser 
Coronapandemin har under året påverkat alla verksamheter och varit slitsamt för både elever och 

personal på olika sätt. Trots detta har det funnits ett stort engagemang genom att ställa om och inte 

ställa in aktiviteter. Att rektorerna enligt restriktionerna inte fått vara närvarande på sina enheter och 
utövat sitt ledarskap på distans har inte varit gynnsamt ur ett arbetsmiljöperspektiv.  

Sjukfrånvaron har ökat något till följd av rådande restriktioner. 

En positiv konsekvens är att utvecklingen och användandet av digitala lärverktyg har ökat vilket skapar 
goda förutsättningar för ett modernt och varierat lärande i framtiden. 
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Skolans resultat har ökat avsevärt efter ett par års aktivt och målinriktat arbete utifrån den Strategiska 

planen. 85% av eleverna i åk 9 nådde gymnasiebehörighet 2021 vilket är en ökning och ligger i nivå 
med rikets resultat. 

En viktig insats är det intensiva arbetet med att främja skolnärvaron har minskat frånvaron markant 

vilket är en framgångsfaktor för högre skolresultat. 

Flexgrupper som en flexibel stödverksamhet har startats upp på flera skolenheter med mycket gott 
resultat. 

Under början av vårterminen slutade rektorn för Bruksskolan och Hedekas skola. Biträdande rektor är 

därefter rektor för Hedekas skola och ny rektor för Bruksskolan var på plats i somras.  Dingle och 

Hällevadsholms förskolor fick en ny rektor i juni. Ny rektor för Kunskapens hus är tillsatt och även ny 
biträdande rektor. 

På Önnebacka förskola har man haft framgångsrik rekrytering av förskollärare och därför ökat andelen 
behörig personal. 

Kunskapens Hus genomförde under läsåret flertalet nedskärningar som trädde i kraft inför 

höstterminen 2021. Omorganisation och bättre samarbete mellan enheter skapar ändå goda 

förutsättningar framåt, bland annat är söktrycket inför höstens yrkeskurser positivt.  

Under årets början har processen med ombyggnation av Hedekas skola fortsatt och huvudbyggnaden 

renoverats. Ombyggnationen av Hällevadsholms skola slutfördes under sommaren. Skolgården har 

byggts om vilket medfört en del förändringar som har påverkat förskolans utemiljö.  Ytterligare en 

modul till Munkedalsskolan är beställd för att tillgodose ett ökat behov av platser inom Träningsskolan. 

Inom avdelning förskola har ett flertal renoveringar av lokaler och även en nybyggnation planerats 

under våren. En förstudie för ombyggnationen av förskolan i Dingle är i full gång. Flytten beräknas nu 

till vintern och den nya förskolan beräknas vara klar för inflyttning våren -23. Under tiden kommer 

förskolans verksamhet vara i en tillfällig paviljong i anslutning till Centrumskolan. Den planerade flytten 

av förskolan i Hedekas är framflyttad till - jan 22. Projekteringen av ny förskola på Brudås löper på och 

både barn och personal är involverade. Inspiratören stänger ner en avdelning aug-dec på grund av 

renovering vilket medför ett ansträngt läge för kösituationen i området.  

Barnantalet är högt i Hällevadsholm och barnen som inte får plats hänvisas till Dingle förskola.  Antal 

barn i Hedekas ökade under våren. På Kungshöjdens förskola kommer barngrupperna vara fulla i höst. 

Dagbarnvårdarna har nu 20 placerade barn. Det finns några barn i kö som planeras erbjudas plats i 

januari. 
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Ekonomi 

Resultaträkning 

Konto 

Utfall Jan - 

Aug 2020  

Utfall Jan - 

Aug 2021  

Bud Jan - Aug 

2021  

Avvikelse Jan - 

Aug 2021  

Intäkter/inkomster 36 796 33 430 28 081 5 350 

Summa Intäkter 36 796 33 430 28 081 5 350 

Köp av verksamhet -33 976 -36 245 -32 912 -3 334 

Personalkostnader -137 958 -139 750 -138 473 -1 277 

Övriga kostnader -58 480 -58 054 -59 797 1 742 

Summa Kostnader -230 413 -234 050 -231 182 -2 868 

Periodens resultat -193 617 -200 620 -203 101 2 482 

 

Barn- och utbildningsnämnden har per augusti månad ett utfall om 200 620 tkr vilket ger en positiv 

avvikelse med 2 482 tkr mot budget. Anledningen till överskottet är den tillfälliga utökning av ram till 

grundskolan på 5 790 tkr som beslutades av kommunfullmäktige i april. Förvaltningen har varit försiktig 

med att bygga en organisation med medel som eventuellt måste betalas tillbaka nästa år. Gymnasiet 

visar ett underskott om 2 677 tkr per augusti månad där hög bemanning ses som den främsta 

anledningen samtidigt som verksamheten köper fler elevplatser av annan anordnare. Åtgärder är 
vidtagna som får helårseffekt först nästa år. 

Uppbokade merkostnader för Covid-19 uppgår per augusti månad till ca 2 500 tkr. 800 tkr avser utökad 

skolskjuts under våren och 1 557 tkr avser personalkostnader. Verksamheten har blivit kompenserad 
för höga sjuklönekostnader från Försäkringskassan motsvarande 1 507 tkr. 

Nettokostnadsökningen är ca 7 000 tkr i jämförelse med samma period föregående år, det vill säga 3,6 

%. 3 366 tkr av dessa är hänförliga till lägre externa intäkter och 2 269 tkr avser högre kostnader för 

köp av verksamhet från annan aktör, främst inom barnomsorgen och gymnasiet. En eventuell justering 

kommer ske i slutet av året ur volymbudgeten. Personalkostnaderna har endast ökat med 1 792 tkr 

jämfört med augusti föregående år trots en lönerevision om 3 918 tkr.  

Intäktsanalys 

Intäkterna har per augusti månad en positiv avvikelse med 5 350 tkr mot budget. Försäkringskassans 

kompensation för sjuklönekostnader om 1 507 tkr är inte budgeterat för och är en anledning till den 

positiva avvikelsen. En annan orsak är föräldraavgifter för barnomsorg som har en positiv avvikelse 

mot budget med ca 786 tkr för perioden. Fler barn är inskrivna i förskolan och fritidshem än budgeterat 

och maxtaxan index uppräknas årligen. Även bidrag från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket 

visar ett överskott för perioden om 2 217 tkr. Gällande intäkter från Migrationsverket har förvaltningen 

aktivt valt att budgetera efter försiktighetsprincipen med hänvisning till de senaste årens kraftiga 

minskning av bidrag. Vidare är intäkterna för vuxenutbildningen högre  än budgeterat. Det är bidrag 

avseende 2020 från Skolverket som nu fått godkänd återredovisning samt högre fördelning av bidrag 

än förväntat inom den så kallade samarbetsnoden (Strömstad, Tanum, Lysekil, Sotenäs och Munkedal) 
som medverkar till den positiva avvikelsen. 

I jämförelse med samma period föregående år har utfallet av intäkter totalt minskat med ca 3 366 tkr. 

Trenden med minskade externa bidrag håller i sig och har minskat med 2 777 tkr jämfört med augusti 

2020. Merparten av minskningen syns inom gymnasiet och vuxenutbildningen. Orsaken är att 

nyanlända elever som är asylsökande eller som är nyanlända och falle r under det så kallade 
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schablonbidraget har blivit färre. Även riktade insatser från Skolverket har blivit färre till antal och 
några av anslagen har upphört helt. 

Försäljning av verksamhet har minskat med ca 1 263 tkr jämfört med samma period föregående år, 

vilket bland annat kan härledas till färre elever från annan kommun som går på Processtekniska 

gymnasiet. 

Intäkter för föräldraavgifter har ökat i jämförelse med samma period föregående år om ca 730 tkr. Dels 

höjs taket på maxtaxan varje år men orsaken kan också ses i fler inskrivna barn inom kommunens 
barnomsorg. 

Kostnadsanalys 

Kostnaderna har per augusti månad en negativ avvikelse med 2 868 tkr mot budget fördelat på 

personalkostnader, köp av verksamhet och övriga kostnader. 

Personalkostnader har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 1 277 tkr. Gymnasiet är den 

verksamhet som visar på störst underskott mot budget om ca 2 300 tkr, följt av vuxenutbildningen på 

1 200 tkr. Anledningen är att förvaltningen i år sänkt budget för personalkostnader inom gymnasiet 

och vuxenutbildning med ca 2 880 tkr respektive 790 tkr. Skälet är färre elever inom gymnasiet som 

bedrivs i egen kommunal regi och kravet om en mer effektiv organisation inom vuxenutbildningen. 

Åtgärder är verkställda för budget i balans 2022. Övriga verksamheter visar på ett överskott mot 

personalbudget där grundskolan sticker ut med ca. 2 000 tkr för perioden. En tillfällig utökning av ram, 

beslutad av kommunfullmäktige i början av april, om 5 790 tkr bidrar och verksamheten har ännu inte 
börjat verkställas fullt ut. 

Kostnader för köp av verksamhet visar för perioden ett underskott mot budget om ca 3 330 tkr. Bland 

annat har antalet köpta platser inom barnomsorgen varit fler till antalet än budgeterat för men även 

antalet köpta platser inom gymnasiet. En avstämning görs först i slutet av året men tas hänsyn till i 
årsprognosen. 

Övriga kostnader visar för perioden ett överskott om ca 1 740 tkr mot budget. Detta trots en negativ 

avvikelse om dryga 1 040 tkr för extra insatta skolbussar under pandemin och anropsstyrd trafik. 

Anledningen till överskottet på övriga kostnader är hänförliga till etableringskostnader för moduler 

som ännu inte realiserats men även medel som har avsatts centralt inom grundskolan för att täcka upp 
det prognosticerade underskottet för gymnasiet. 

I jämförelse med utfallet augusti 2020 har kostnaderna ökat med ca 3 600 tkr. Det är främst i köp av 

verksamhet hos annan anordnare som ökningen ses om ca 2 270 tkr. Gymnasiesärskolan, förskolan 

och gymnasieskolan är de verksamheter som den största ökningen av köpta platser syns. 

Personalkostnaderna har trots en lönerevision om 3 900 tkr endast ökat med närmare 1 800 tkr. Det 

är inom grundskolan den största förändringen jämfört med föregående år syns, med en minskning på 
dryga 2 000 tkr. 
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Eget kapital 

Nämnd 
Ingående 
eget kapital 

Årets 
resultat 

Justerad 
resultatöverföring 

Utgående 
eget kapital 

Barn- och utbildningsnämnden 0    

 

Överskott- och underskott i driftbudgeten behandlas enligt kommunens ekonomiregler. En nämnds 

egna kapital får högst vara +/- 3 % av nämndens budgetram. Underskott/negativt eget kapital skall 

avbalanseras snarast och senast inom 2 år. Om en nämnd planerar att ianspråkta medel ur det egna 

kapitalet ska begäran om detta behandlas i samband med kommunens årsredovisning eller i 

kommande budgetarbete. Nämnden ska upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska återställas. 
Planen ska delges kommunstyrelsen. 

Barn- och utbildningsnämnden har i dagsläget inget eget kapital. 

Driftredovisning verksamhet 

Verksamhet 
2020 Utfall 

Helår  
2021 Prognos 

helår  
2021 Budget 

Helår  
2021 Avvikelse 

Prognos  

Barnomsorg -75 475 -81 179 -81 479 300 

Grundskola -137 741 -140 934 -142 534 1 600 

Särskolan inkl. insatser enligt LSS -14 173 -15 987 -15 787 -200 

Gymnasieskola -49 211 -50 951 -48 901 -2 050 

Vuxenutbildning -10 771 -8 377 -10 177 1 800 

Övrig verksamhet -4 506 -6 399 -6 099 -300 

Summa  -291 877 -303 745 -304 895 1 150 

 

Barn- och utbildningsnämnden visar per augusti månad ett positivt resultat om ca 2 480 kr mot budget. 

Den prognosticerade resultatet visar på överskott om 1 150 tkr mot budget, en förbättring med 1 150 

tkr i jämförelse med senaste årsprognos per april. Vuxenutbildningen står för den stora förändringen 
med ett prognosticerat överskott om 500 tkr i april till 1 800 tkr i augusti.  

Barnomsorg 

Barnomsorg som består av förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. Samlat visar 

verksamheter ett överskott för perioden om 750 tkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 285 tkr. 

Förskolan med en stor andel korttidsfrånvaro har gynnats av fördelningen av medel från 

Försäkringskassan avseende höga sjuklönekostnader under pandemin. Orsaken finns även i 25 fler 

inskrivna barn i den kommunala verksamheten under våren än budgeterat för vilket kräver mer 

planerad bemanning men också högre intäkter för föräldraavgifter. Mellanskillnaden mellan den 

tilldelade resursfördelningen och och kostnaden för köpt plats hos annan anordnare kommer justeras 
vid årets slut och har tagits hänsyn till i årsprognosen om +600 tkr.  

Pedagogisk omsorg har för perioden en liten negativ avvikelse om 6 tkr. Antalet köpta platser hos 

annan anordnare har varit 6 fler än budgeterat. Verksamheten löper på enligt plan och har en 

årsprognos på +-0. 

Fritidshemmen visar ett överskott för perioden om dryga 400 tkr mot budget. Verksamheten har blivit 

tilldelad ett större antal barn inskrivna i fritidshem än vad som kommer vara verkligt utfall vilket 

innebär att planen är att betala tillbaka medel vid årets slut. Kostnaden för timvikarier har ökat jämfört 

med augusti föregående år eftersom all tillsvidareanställd personal går fritidshemslyftet. Årsprognosen 
visar på - 350 tkr. 
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Antal barn inom barnomsorg 201908 202008 202108 

Barnomsorg totalt 1048 1039 1066 

Fritidshem 487 475 469 

Förskola 478 483 500 

Pedagogisk omsorg 17 16 18 

Köpta platser 66 67 79 

Snitt antal inskrivna barn jan-aug, källa Hypergene. 

Antal barn inskrivna i någon form av barnomsorg är 1066 i snitt jan-aug 2021, 27 fler än samma period 

föregående år. Antalet barn har minskat något på fritidshem i jämförelse med föregående år men ökat 
både på förskola, pedagogisk omsorg och köpta platser hos annan anordnare.  

Grundskola 

Verksamheten som består av förskoleklass och grundskola har en positiv avvikelse för perioden om ca 

3 000 tkr mot budget. Den tillfälliga utökning av ram om 5 790 tkr som beslutades av kommun-

fullmäktige i april har täckt upp för de kostnader som verksamheten haft under våren för utökade 

bussturer på grund av pandemin. Svarteborg har fått ta del av den utökade ramen för att täcka den 

utökade skoldagen och timplanen. Likaså har anslaget fördelats till de enheter som är i behov av att 

bedriva så kallad flexgrupp och som inte lyckats organisera det inom ram. Årsprognosen visar på + 1 
600 tkr som ett led i att täcka upp större delen av Gymnasieskolans prognosticerade underskott.  

Antal elever inom grundskolan 201908 202008 202108 

Grundskola totalt 1239 1253 1242 

Bruksskolan 227 229 235 

Centrumskolan 100 97 94 

Hedekas Skola 117 109 104 

Hällevadsholms Skola 119 124 125 

Kungsmarksskolan 350 352 356 

Munkedalsskolan 316 324 315 

varav sålda platser 4 4 5 

Köpta platser 10 18 13 

Snitt antal elever jan-aug, källa Hypergene. 

Antalet elever inom förskoleklass och grundskolan har minskat något i jämförelse med föregående år. 

Köpta platser hos annan anordnare har minskat liksom antalet elever på skolorna i kommunens yttre 

områden. De centralt belägna skolorna har sammantaget oförändrat elevantal jämfört med 
föregående år. 

Särskolan inkl. insatser enligt LSS 

Särskola innefattar grundsärskola, gymnasiesärskola, träningsskola och LSS, det vill säga fritidshem 

för grundsärelever över 12 år. Tillsammans visar verksamheterna ett överskott om 530 tkr per 

augusti månad. Särskolan har fått del av förvaltningens utökade ram för att täcka upp 

etableringskostnader och hyra för en ny modul på Munkedalskolans enhet för träningsskolan. 

Modulen är på plats men några kostnader har ännu inte realiserats. Årsprognosen visar ett 
underskott om -200. 

Antal elever inom särskolan 201908 202008 202108 

Grundsärskolan 11 13 18 

Gymnasiesärskolan 18 16 12 

Snitt antal elever jan-aug, källa Hypergene. 
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Det syns en svängning av elevgruppen för särskolan där antalet elever inom gymnasiesärskolan blir 

färre och inskrivna elever inom grundsärskolan blir fler. När modulen är på plats kommer 2 platser 
säljas till annan kommun. 

Gymnasiet 

Gymnasiet har en negativ avvikelse för perioden om 2 677 tkr mot budget. Verksamheten har under 

perioden haft 10 fler elever än budgeterat för vilket kommer justeras ur volymbudgeten vid årets slut. 

Bemanningen är dock för hög och personalbudgeten har sänkts med dryga 2 880 tkr på helårsbasis i 

jämförelse med föregående år. Varsel av personal har genomförts och har börjat få effekt från och 

med juli med plan att vara i balans 2022. Årsprognosen visar därför på en negativ avvikelse om - 2 050 
tkr 

Antal elever inom Gymnasiet 201908 202008 202108 

Gymnasieskola totalt 427 405 395 

Fristående annan kommun 43 44 42 

Fristående egen kommun 23 24 44 

Kommunal annan kommun 251 239 236 

Kommunal egen kommun 108 96 72 

varav sålda platser 27 25 18 

Region annan kommun 2 1 2 

Snitt antal elever jan-aug, källa Hypergene. 

Antalet inskrivna i gymnasiet fortsätter att minska och har under perioden varit 395 st., 10 elever färre 

än samma period föregående år. Den egna kommunala gymnasieutbildningen tappar elever och har 

minskat med 24 elever jämfört med augusti 2020. Anledningen är att antalet elever inom IM-

programmet har minskat kraftigt då flertalet elever blivit inskrivna inom vuxenutbildningen eller direkt 

blir behöriga till nationellt gymnasieprogram. Även Processtekniska gymnasiet har minskat antal 

elever. Kommunens elever som väljer fristående verksamhet inom kommunen har nästintill dubblerats 

jämfört med föregående år. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildning sträcker sig över verksamheterna grundläggande vuxenutbildning, gymnasievux samt 

svenska för invandrare, Sfi. Samlat visar verksamheterna för perioden ett överskott om 930 tkr. Trots 

detta är bemanningen inom vuxenutbildningen för hög och varsel har genomförts med effekt från och 

med juli med plan att vara i balans 2022. Årsprognosen visar dock på ett positivt resultat om 1 800 tkr 

på grund av bidrag som avsåg föregående år, nu har fått godkänd redovisning. Dessutom har ytterligare 

medel beviljats till verksamheten ifrån fördelningen av bidrag från Skolverket inom noden. 

Övrig verksamhet 

Övrig verksamhet inbegriper politiskt arbete samt övergripande ledning och administration. Samlat 

visar verksamheterna ett underskott om ca 100 tkr mot budget per augusti månad. Det är främst 

licenskostnader för system som belastar verksamheten och visar därmed ett prognosticerat 

underskott om -300 tkr. 
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Åtgärder 

 

Besparingsåtgärd 

Effekt innevarande 

år, tkr 

Effekt 
nästkommande år 

(helårseffekt), tkr 

Neddragning av 6,2 tjänst inom Im och Processtekniska 
gymnasiet 

1 680 4 032 

Neddragning av 4,1 tjänst inom Vuxenutbildning 1 100 2 640 

Neddragning av 1,7 tjänst Centrumskolan 360 864 

Summa 3 140 7 536 

 

Åtgärder som nu genomförts inom Im och Processtekniska gymnasiet kommer att ge minskade 

personalkostnader om ca 4 000 tkr på helår 2022. En nödvändig åtgärd för att få en stabil organisation 

baserat på de elever inskrivna i kommunens egna gymnasieskola. Dock kommer det bli en ökning av 

köpta platser istället. Både gymnasiet och vuxenutbildningen förväntas ha en budget i balans 2022 
med de åtgärder som nu genomförts. 

Under 2020 gjorde grundskolan neddragning med ett 20-tal tjänster för budget i balans. 

Centrumskolan har emellertid varit tvungna att göra sin neddragning succesivt och en ytterligare 
minskning med 1,7 tjänst har därför varit nödvändig. 

Grundskolan har för budgetåret 2021 fått en tillfälligt utökad ram om totalt 7 490 tkr. Åtgärder för en 

eventuell minskning av densamma inför 2022 har ännu inte påbörjats men kommer innebära stora 

förändringar och påverkan för verksamheten. Förvaltningen har i väntan på beslut om budget 2022 
därför varit försiktig med att låsa upp delar av de tillfälligt tilldelade medlen.  

Investeringsredovisning 

Projekt 
Utfall Jan - 

Aug 2021  
Budget tot 

2021  
Prognos 

Augusti 2021  

2201 Maskiner Kunskapens hus  0 -500 -500 

2203 Inventarier Hällevadsholm -1 353 -994 -1 353 

2204 Inventarier Hedekasskola -14 -1 500 -100 

2219 Inventarier Barn- och utbildning -160 -1 057 -698 

Summa alla projekt -1 527 -4 051 -2 651 

 

Totalt förväntas närmare 2 700 tkr förbrukas av den tilldelade investeringsramen om 4 051 tkr. 

Inventarier till Hällevadsholm skola efter renovering har övertrasserats med ca 360 tkr. En vikvägg i 

gymnastiksalen som installerades för evakuering av elever ses som anledning och är en kostnad som 

inte var planerad i projektet från start. Även iordningställning av grillplats är genomförd i Svarteborg. 

Övriga anslag kommer användas till uppdatering av klassuppsättningar, bord och stolar till förskolorna 

och inventarier till nya moduler. Kunskapens hus kommer att säkerställa arbetsmiljön i en svetshall 

och fortsätta att investera i maskiner för att kunna genomföra tänkta utbildningar. 

Projekt 2204, inventarier Hedekas har börjat tas i bruk men merparten förväntas användas först när 
ombyggnationen är klar. 
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Personal 

Attraktiv arbetsgivare 

Sjukfrånvaro %  

 Sjukfrv %, ack 
augusti 2020  

Sjukfrv %, ack 
augusti 2021  

Åldersintervall  8.23% 8.86% 

<=29 9.45% 11.38% 

30-39 7.02% 7.57% 

40-49 7.43% 9.30% 

50-55 6.86% 5.61% 

>=56 10.86% 11.42% 

65-67 3.37% 3.55% 

 

Förändringen jämfört med delårsbokslutet för 2020 är marginell på förvaltningsövergripande nivå, 
med en viss höjning för BoU och viss sänkning för KF. 

Covid-19 och förkylningssymptom påverkar fortsatt korttidssjukfrånvaron. Inom Avd. förskola ökar 

korttidssjukfrånvaron medan långtidssjukfrånvaron sjunker. Inom Avd. skola är förhållandet omvänt, 

där till viss del icke arbetsrelaterade sjukdomar påverkar långtidssjukfrånvaron.  

Det aktiva rehabiliteringsarbetet fortlöper med tidiga insatser och hantering av både kort- och 
långtidssjukfrånvaro, enligt rutinen för rehabilitering och arbetsanpassning. 

Kontinuerliga uppföljningsmöten kring sjukfrånvaro kommer genomföras mellan chef och HR-stöd, 
med mål att minska sjukfrånvaron och förbättra frisknärvaron. 

För det område inom avdelning förskola som har utmärkande hög sjukfrånvaro planeras en 

intensifiering av arbetet med friskhetsfaktorer på arbetsplatsen för att minska korttidsfrånvaron. Olika 
uppföljningar i form av rehab-, omtanke och uppföljningssamtal kommer att genomföras. 

När nu covidrestriktionerna hävs och rektorerna får vara närvarande på sina enheter kan det medföra 

en positiv effekt på sjukfrånvaron. Det är avsevärt mycket lättare att kunna fånga upp och hantera 

konflikter eller tecken på ohälsa på plats. 

Antal anställda  

 Utfall 2020  Utfall 2021  

Alla anställningsformer 512 483 

Til lsvidare 330 325 

Tidsbegränsad 185 160 

 

Antalet anställda har minskat både inom grundskolan och inom gy-vuxenutbildningen där stora 

neddragningar för att hantera en budget i balans genomförts, vilket nu visar sig i antalet anställda. Det 

är främst visstidsanställningar som har upphört. De tillsvidaretjänster som har minskat är 

pensionsavgångar och begäran om eget avslut som inte återbesatts efter omorganisation, samt några 

tjänster på främst Kunskapens Hus. På Önnebacka förskola har andelen behöriga förskollärare ökat 

och därmed även antalet tillsvidareanställda. På Inspiratörens förskola genomförs en renovering 

hösten 2021 och en avdelning är stängd vilket medför att vissa vikariat inte förlängs därav minskade 
anställningar. En avslutad tillsvidareanställning nyanställs först till januari.  
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Sysselsättning  

 Antal 
anställningar 

2020  

Antal 
anställningar 

2021  

0-74% 142 113 

75-99% 42 37 

100% 333 333 

 

Procentuellt sett är det deltidstjänsterna som har minskat mest i takt med att personalstyrkan har 

minskat. Verksamheten strävar efter att ha så många heltidstjänster som möjligt vilket medför större 

flexibilitet och stabilitet. De deltider som finns är främst personal som önskar nedsatt tjänst av någon 

anledning tex, för studier eller familjesituation. Andelen som arbetar heltid inom avdelning förskola 

har ökat i jämförelse med föregående år. Inom avdelningen finns personal som arbetar deltid utifrån 
eget önskemål eller behov av lägre sysselsättningsgrad. 

Kompetensutveckling 
Avdelning Skola 

Verksamheterna inom avdelning skola genomför kontinuerligt och naturligt fortbildningsinsatser 

över hela året. Det ingår i pedagogernas arbetstid och tjänst. De flesta lärare inom grundskolan har 

genomgått specialpedagoglyftet under året. Det är en fortbildningsinsats i regi av Skolverket och 
bedrivs med hjälp av utbildade handledare från verksamheterna och kollegialt lärande.  

All personal har fått utbildning i teams under våren. Utbildningen har letts av IKT-pedagogerna. 

Samtliga grundskolor har haft ett kollegialt lärande kopplat till de områden de valt kopplat till 

Strategisk plan och Fullföljda studier. Rektorer och förstelärare har haft ett övergripande ansvar för 

denna fortbildning. All elevhälsopersonal har genomgått en gemensam fortbildningsinsats baserad på 

Specialpedagogiska Skolmyndighetens utbildning för ett mer förebyggande och främjande 

elevhälsoarbete. Utbildningen har sammanställts och drivits av avdelningschef skola med stöd av 
elevhälsochef. 

Enskilda medarbetare har deltagit i lärarlyftet för ökad behörighet. All fritidshemspersonal har 

genomgått fritidslyftet som bygger på Skolverkets modulutbildning mot ökad kvalitet inom 

fritidshemmet. Två rektorer har ansvarat för och drivit utbildningen. Flera rektorer har slutfört 

och/eller deltagit i rektorsutbildning och UL utbildning. Majoriteten av rektorerna har nu genomgått 
rektorsutbildning. Endast tre är fortsatt under utbildning. 

Avdelning Förskola 

Under våren har rektorer i ledningsgrupp för förskola arbetar tillsammans med boken 

"Bemötandekoden" och tillhörande reflektionsfrågor. Ledningsgruppen planerar gemensamt 

fortbildningsinsatser för att få en likvärdighet mellan förskolorna. På enheterna drivs olika lärgrupper 

där personalen fokuserar på aktuella utvecklingsområden, tex: Tecken som stöd och Explosivt 
beteende. Dialoger i lärgrupper har under våren genomförts digitalt.  

Ny form av utvärdering/analys genomfördes under juni områdesvis med positiv respons. Syftet är att 

fördjupa områdets analys och lyfta fram styrkor och utvecklingsområde. En förskola samt rektor deltar 

på SPSM fortbildning "Att främja svenskt teckenspråk i förskolan" utifrån behov. Inplanerad workshop 
för samtlig personal i Teams skjuts fram då merparten av personalen upplever hög arbetsbelastning. 

Barnhälsomöten och språkombudsträffar har genomförts men anpassats utifrån gällande 
rekommendationer. 
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Systematisk arbetsmiljöarbete 
Det sker återkommande undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön i verksamheterna. 

Detta gäller både den fysiska och organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det sker genom fysisk 

arbetsmiljörond, miljöinspektion, brandinspektion samt genom OSA-undersökning. Riskanalyser har 

kontinuerligt skrivits utifrån situationer med Covid-19. 

Tillbud och olycksfall för personal rapporteras i KIA och ska utredas där. De tas upp på LOKSAM och 

därefter på APT. Ett utvecklingsområde är att slutföra dokumentationen och avsluta ärendena i KIA. 

Det är stora avvikelser mellan enheterna här. Det gäller både riskbedömningar och 

tillbudsrapportering. Ofta hanteras ärendena skyndsamt på samtliga enheter. De hanteras 

genomgripande och noga men dokumentationen i KIA upplevs som omständlig och i brist på tid blir 

den inte alltid genomförd fullt ut. Flödet mellan tillbudsrapportering, hantering på LOKSAM och APT 

behöver utvecklas ytterligare, särskilt på vissa enheter. 

Exempel på insatser som har genomförts på skolorna efter KIA hantering på LOKSAM och på APT är att 

personalresurser har setts över och förändringar i arbetet med utmanande barn har ändrats. Resurser 

har omfördelats utefter behov samt utefter pedagogernas behov av stöd. Även handledning av 

personal har satts in för att förebygga. 

Resultat av OSA -enkät har presenteras och varje enhet har lyft fram sina utvecklingsområden och 

styrkor. samt diskuterat åtgärder. På avdelningsnivå har det även tagits fram en övergripande 

handlingsplan över de områden som var genomgående för alla. Uppföljning sker flera gånger under 

året. 

Verksamheterna följer det årshjul som är framtaget gällande arbetsmiljöarbete. I ledningsgruppen 

kommer arbetet för att utveckla detta årshjul ytterligare ske under året. Arbetsmiljöarbetet diskuteras 
och utvecklas genom kollegialt lärande i ledningsgruppen kontinuerligt. 

De föreskrifter (Afsar) som berör medarbetare informeras om och bör vara kända för all personal. 

Rutiner gällande alkohol och droger, hot och våld samt kränkande särbehandling och diskriminering är 

kända bland medarbetarna. 

På de flesta enheter finns skriftlig introduktionsplan för nya medarbetare som börjar. En broschyr delas 

ut i början med all information som kan behövas samt vart man finner svar, nystartssamtal hålls sedan 

efter 2 veckor. HR har också publicerat en handbok för nyanställd personal som är ett bra stöd för både 

chefer och nya medarbetare. 

Det finns ett övergripande och pågående arbete mellan HR, fackförbunden och avdelningschef skola 

gällande HÖK. Den tidskartläggning som genomfördes bearbetas och analyseras på enheterna och 

dialog och diskussion förs i den övergripande gruppen och i ledningsgruppen. Syftet är att tillsammans 

skapa en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats för framtida kompetensförsörjning. 

Under året har det fysiska och systematiska arbetsmiljöarbetet på Kunskapens Hus inte kunnat 
genomföras på samma sätt som tidigare på grund av pandemin och distansarbete.  

På Inspiratörens förskola har riskanalys tagits fram inför den planerade renoveringen i samarbete med 
personal och skyddsombud. 

Ledningsgruppen inom avdelning förskola hade under våren samverkansmöte med chefer inom 

samhällsbyggnad för att i framtiden förhindra risker som tidigare uppkommit i samband med 
reparationsarbete, snöröjning mm på förskolorna. 
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Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål som gäller under planeringsperioden 2020–2023 och är 

gemensamma för alla nämnder. 

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 

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

Bedömning Trend 

  
 

Avdelning Förskola 

Förskolan anpassar utbildningen efter varje barns behov. Personalen använder sig av centrala 

barnhälsan där det finns specialpedagoger samt logoped att tillgå när behov uppstår. I vissa fall 

tillsätts resurspersonal. Majoriteten av avdelningarna har utvecklar arbetet med språkutvecklande 
arbetssätt och arbetet med tecken som stöd och även bildstöd via InPrint har utökats.  

Inom avdelning förskola följs insatserna utifrån den antagna strategiska planen. 

Avdelning Skola 

Arbetet med ökad måluppfyllelse och den Strategiska planen fortlöper enligt plan. Resultatanalyser 

visar en god progression av resultat inom grundskolan i alla åldrar och på samtliga enheter. 

I grundskolans lägre åldrar, F-6, varierar det från skola till skola inom vilka områden den största 

progressionen syns men trenden är överlag mycket glädjande. Andelen med godkänt i matematik, 

svenska och engelska samt ytterligare 5 ämnen (gymnasiebehörighet) i årskurs 6 ökar i kommunen från 

74% till 77%. Det är pojkarna som står för ökningen från 68% till 73%. 

Andelen behöriga till gymansiet i åk 9 har ökat till 85% läsåret 20/21. Det är endast 7 elever från 

Kungsmarksskolan som börjar på IM läsåret 21/22. Det är en minskning med 12 elever från föregående 

år. Det genomsnittligt meritvärde för slutbetyg i årskurs 9 var 212,5 poäng år 2021, till skillnad från 

187,4 poäng år 2020. Det betyder att meritvärdet nu ligger i nivå, el ler till och med strax över, det 
modellberäknande värdet. Andelen elever med meritvärde över 250 har ökat från 12% till 22%.  

Trots covid och förväntade låga resultat lyckades 10 av 12 elever ta examen från Processtekniska 

gymnasiet. 11 av 12 gymnasielever från åk 3 Process har haft sommarjobb inom industrin, varav två 

redan vid skolslut hade tillsvidare eller längre vikariat. 
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Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

Förskola: All  personal har fått fortbildning i  visuellt 
stöd 

70.00% 100.00%  

Förskola: Alla avdelningar arbetar med tecken som 
stöd 

90.00% 100.00%  

Förskola: Alla avdelningar genomför TRAS under sept-

okt 

 100.00%  

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

90.00% 100.00%  

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

 95.00%  

Fritids: Minst ett samverkansprojekt mellan skola och 

fritidshem, kopplat ti l l  elevernas behov och resultat, 
ska genomföras på samtliga enheter. 

 100.00%  

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

84.00% 95.00%  

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

77.00% 80.00%  

Grundskola: Meritvärde för elever i  åk 9 ska öka  212 210  

Grundskola: Andelen elever som ska blir behöriga ti l l 
gymnasiets yrkesförberedande program ska öka  

85.00% 85.00%  

Grundskola: Andelen elever som lämnar åk 9 med 

fullständiga betyg ska öka. (80 % inom en 3-årsperiod) 

63.00% 70.00%  

Grundskola: Andelen elever med meritvärde över 250 
ska öka. 

22.00% 25.00%  

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

80.00% 100.00%  

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

75.00% 100.00%  

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

52.00% 85.00%  

Vuxenutb: Andelen som påbörjar en 
yrkesutbildning/kurs och slutför den ska öka. 

65.00% 95.00%  

Gymnasie: Andelen elever som går på ett 

gymnasieprogram i Munkedals kommun och tar 
gymnasieexamen ska öka. 

83.00% 90.00%  

Gymnasie: Andelen elever från Munkedals kommun 

som går på ett gymnasieprogram i annan kommun 
och tar gymnasieexamen ska öka 

 85.00%  

  

1.2 Verksamhetsmål: Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera. 

Bedömning Trend 

  
 

Avdelning Förskola 

Förtätning av datorer har inte ännu genomförts då leveransen av beställda datorer 
försenats. Personalen använder Teams aktivt och det fungerar väl att genomföra möten via Teams.  
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InPrint är ett digitalt bildstöds verktyg som flera i personalen upplever underlättar arbetet med att 
använda bildstöd i verksamheten. 

Tieto är fortfarande ett verktyg som behöver förbättras. Förskolorna saknar fortfarande en del 

scheman då föräldrar inte lägger in i tid, vilket skapar svårigheter i anpassningar av verksamheten vid 

frånvaro hos personalen. Alla inplanerade träffar som språkombudsträffar, IKT-träffar, barnhälsomöte, 
samverkansmöte och utvecklingssamtal har genomförts genom Teams. 

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 och under våren 2021 har 

de vidareutbildat 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. 

Arbetet med att ta fram en årskursplan kopplat till studieteknik och digitala lärverktyg fortgår enligt 
plan och beräknas vara klar för implementering i samtliga verksamheter till höstterminen 2021. 

Distansundervisning även på gymnasiet och vuxenutbildningen har ökat pga pandemin. Lärare har fått 

fortbildning via digitala plattformar som de sedan utbildat eleverna i.  

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

Förskola: All  personal har fått introduktion i Teams  98.00% 100.00%  

Förskola: Majoriteten av vårdnadshavarna lägger in 
schema digitalt 

90.00% 85.00%  

Förskola: Personaldatorer, minst antal per avdelning 1 2  

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

 100.00%  

Fritids: Alla verksamheter ska arbeta efter en 

kommunövergripande plan gällande studieteknik 
kopplat ti l l  de digitala verktygen 

 100.00%  

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

 100.00%  

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

 100.00%  

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

 100.00%  

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

100.00% 100.00%  

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

85.00% 100.00%  

Gymnasie: Samverka med andra kommuner i  
modersmålsundervisningen 

1 1  

Gymnasie: Öka andelen digitala undervisningsformer 1 1  

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

80.00% 100.00%  

Vuxenutb: Öka andelen digitala undervisningsformer 1 1  
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2.1 Verksamhetsmål: I våra verksamheter ska alla känna trygghet och glädje  

Bedömning Trend 

  
 

Avdelning Förskola 

Enligt föräldraenkäten är tryggheten och trivseln på våra förskolor hög. Arbetet med Plan mot 

kränkande behandling har skett med kontinuerliga reflektioner på avdelningsplanering kring 

barngruppernas sociala samspel, samt pedagogernas bemötande. Barnintervju genomfördes i innan 
sommaren. 

Enligt OSA enkäten 2021 är trivsel och trygghet hög även bland personalen. OSA enkäten har lyfts på 
APT med fördjupning i vissa delar. 

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.  

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. 

På Kungsmarksskolan finns ett "kontrakt" som all personal är väl känd med. Det har tillverkat i samråd 

med elev och personal. Kontraktet utvärderas årligen med elevers och personalens hj älp. Detta 

kontrakt har mentor genomgång av första dagen och därefter följs det upp 1 gång varje månad med 

klassen på klassråd. Elever och lärare talar om hur det efterlevs och vad som känns bra och vad som 

kan bli bättre och därmed utvecklas. Kontraktet stämmer väl överens med skolans likabehandlingsplan 
och finns översatt till flera språk. 

Skolinspektionens skolenkät, som genomfördes under läsåret i klass 5, klass 9 och på gymnasiet åk 2 

visar att Munkedals kommun ligger väldigt väl till jämfört med andra kommuner när det gäller 

elevernas upplevelse av trygghet. I åk 5 (81%), vilket är ett värde runt rikssnittet, i åk 8 (78%) ligger 
värdet något över rikssnittet och på gymnasiet (93%) ligger värdet långt över rikssnittet.  

Alla verksamheter har ett stort fokus på ökad närvaro. Regelbunden avstämning med elevhälsan kring 

frånvarostatistik sker och kopplas till insatser. Frånvaro över 20% har stadigt minskat i grundskolan 

under föregående läsår, trots pandemin. Vårterminen 2020 låg frånvaron över 20% på 19% av  eleverna 
i grundskolan men nu ligger den på knappt 10%. 

Jämfört med föregående läsår har den oroande frånvaron alltså minskat med nästan hälften över hela 

kommunen. Detta kan förklaras bland annat genom att närvaroplanen har implementerats på 

organisation, grupp och individnivå. Kommunens frånvarosystem skola24 har fått ett nytt typsnitt som 

innebär att klasslärare får månadsrapporter vid oroande frånvaro vilket underlättar arbetet med att 

uppmärksamma elever med hög frånvaro. När arbete med närvaroplanen implementerades i 

arbetsgruppen på skolorna fanns ett visst motstånd, då man befarade högre arbetsbelastning. När man 

sedan såg att närvaron ökade blev det motiverande att fortsätta. På föräldramöten påtalas vikten av 

närvaro kopplat till fullföljda studier. Skolornas utvecklingsarbete ex. fullföljda studier, 

trygghetsteam/trygghetsgrupper kan också ha haft betydelse för att främja närvaron.  
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Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

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

78.00% 85.00%  

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

4.3 4.5  

Fritids: Trygghetsvandring ska genomföras på samtliga 

fritidshem 

100.00% 100.00%  

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

 100.00%  

Fritids: Andelen elever som trivs på fritidshemmet ska 
vara hög 

 100.00%  

Grundskola: Trygghetsvandring ska genomföras på 

samtliga åk F-6 

100.00% 100.00%  

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

84.00% 100.00%  

Grundskola: Andelen elever som trivs i  skolan ska vara 
hög 

 100.00%  

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

80.00% 90.00%  

Särskola: Andelen elever som trivs i  skolan ska vara 
hög 

100.00% 90.00%  

Gymnasie: Andelen elever som känner trygghet i  

skolan ska vara hög 

98.00% 90.00%  

Gymnasie: Andelen elever som trivs i  skolan ska vara 
hög 

 90.00%  

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

 90.00%  

Vuxenutb: Andelen elever som trivs i  skolan ska vara 

hög 

 90.00%  

 

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

Bedömning Trend 

  
 

Avdelning Förskola 

Friskvårdsbidrag, arbetskläder samt pedagogiska måltider (gratis) till personalen. Utvecklingssamtal 

samt lönesamtal genomförs regelbundet. Att vara en närvarande och tillgänglig rektor för personal 

bidrar till positivare känsla. I OSA-enkäten uppger 4,33 av 5 att de kan rekommendera Munkedals 

kommun som arbetsgivare till en vän. I utvärdering lyfter medarbetare rektors tillgänglighet som en 

viktig och bidragande orsak till ökad måluppfyllelse. Nyanställd personal upplever att arbetskläder är 
ett mycket positivt erbjudande av arbetsgivare. 

Avdelning Skola 

OSA-enkäten visar att medarbetarna i hög utsträckning känner till målen för verksamheten samt att 
de vill rekommendera Munkedals kommun som arbetsgivare till vänner och bekanta.  

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 
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startat. Ledningsgruppen har valt att fokusera på att bevara några viktiga och höga värde, så som 

arbetstagarnas trivsel (4,34/5) och motivation (4,36/5). Fokus på att förbättra återkoppling, 

delaktighet, analys och mål-och kvalitetsarbete på alla nivåer ingår också. 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. I överenskommelse med de fackliga 

organisationerna diskuteras kartläggningsmaterialet på APT:er i verksamheten. I första omgången 

ligger fokus på undervisnings, planering, raster och administration. På OSA enkäten svarade 3,44/5 att 
de ofta känner sig stressade i arbetet medan 3,21/5 ansåg att arbetsbelastningen är rimlig.  

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

Förskolan: Alla inom BoU kan rekommendera vänner 

och bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA 
enkäten skala 0-5) 

4.1 4.5  

Förskola: Alla inom BoU ska känna til l  målen för 

verksamheterna (OSA– enkät) 

4.0 4.5  

Förskola: Kortidssjukfrånvaron sänks ti l l 6.86% 4.50%  

Fritids: Alla inom BoU kan rekommendera vänner och 

bekanta att jobba inom förvaltningen (OSA enkäten 
skala 0-5) 

4.0 4.5  

Fritids: Sjukfrånvaron sänks ti ll 8.75% 4.50%  

Fritids: Alla inom BoU ska känna til l  målen för 

verksamheterna (OSA– enkät) 

4.0 5.0  

Grundskola: Alla inom BoU kan rekommendera 
vänner och bekanta att jobba inom förvaltningen 

(OSA enkäten skala 0-5) 

3.5 4.5  

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

4.2 5.0  

Grundskola: Sjukfrånvaron sänks ti l l 9.57% 4.50%  

Särskola: Alla inom BoU ska känna til l  målen för 
verksamheterna (OSA– enkät) 

3.9 5.0  

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

3.8 4.5  

Särskola: Sjukfrånvaron sänks ti l l 15.00% 4.50%  

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

3.7 4.5  

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

3.4 4.5  

Gymnasie: Sjukfrånvaron sänks ti ll 5.79% 4.50%  

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

3.7 4.5  

Vuxenutb: Alla inom BoU ska känna til l  målen för 
verksamheterna (OSA– enkät) 

3.4 4.5  

Vuxenutb: Sjukfrånvaron sänks ti ll 2.09% 4.50%  
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3.1 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen ska samverka med IFO och andra viktiga 
aktörer 

Bedömning Trend 

  
 

Avdelning Förskola 

Förskolorna har nära samarbete med IFO och andra aktörer bland annat Centrala barnhälsan. Frågor 

lyfts och tas tag i snabbt, förskolorna har ett nära samarbete med framför allt centrala barnhälsan. 

IFO har haft information till enheterna på APT under våren samt konsultation med pedagogerna i 
syfte att kunna lyfta frågor. 

Den nya formen för konsultationssamtal upplevdes positivt på Önnebacka och hos dagbarnvårdarna. 

Det har nu testats i Område 4 och planeras i Område 3. Fortsatt samtal om formen i Samtidigt-gruppen. 

Rutinen för anmälan till Socialtjänsten har reviderats under våren och ska presenteras för personalen 
nu i höst. 

Avdelning Skola 

Genom samarbete med externa aktörer skapar ökad möjlighet att möta alla elever utifrån deras 

individuella behov. Exempel på samverkansparter är socialtjänst, familjebehandlare, 

ungdomsmottagning, habilitering, BUP, vårdcentral, UPH och Ung fritid. På gymnasiet och 
vuxenutbildningen sker samverkan även med AME och försörjningsstöd.  

Elevhälsan deltar i två samverkansdagar om året tillsammans med socialtjänsten (IFO). 

SIP-möten (Samordnad individuell plan), för att samordna olika verksamheters insatser kring elever 

genomförs på alla enheter under läsåret och representanter från elevhälsan medverkar. SIP -styrgrupp 
träffas 1 gång i månaden i samband med vårdsamverkan, här har även skolpsykolog deltagit.  

Två samverkansdagar med socialtjänsten har genomförts under läsåret. Fokus har varit samverkan 

kring att främja skolnärvaro och tidiga samordnade insatser. Att samtala om ”case”- snarare än 

specifika ärenden har varit givande. Det är svårt att utveckla samverkan i specifika ärenden och 

samverkan både kan och behöver utvecklas ytterligare i framtiden. På grund av Covid har arbetet med 
samverkansmodellen som ska utarbetas skjutits fram. Arbetet är pågående men fördröjt. 

Skolsköterskorna har överlämningsmöten med BVC till lågstadiet, mellanstadiet till högstadiet och 

högstadiet till gymnasiet. 

Centrala elevhälsan har representanter i SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid)  

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

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

2 2  

Förskola: Dokument som beskriver våra 
samverkansformer är upprättat 

1 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  
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Fritids: Implementering av Munkedalsmodellen i  alla 
verksamheter 

 100.00%  

Grundskola: Implementering av Munkedalsmodellen i  

alla verksamheter 

 100.00%  

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 

 100.00%  

Särskola: Skapa en gemensam strukturerad 

samverksansplan mellan AME, vuxenutb, KAA, 
försörjningstöd 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 1  

Gymnasie: Implementering av Munkedalsmodellen i  
alla verksamheter 

 100.00%  

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 

 100.00%  

Vuxenutb: Skapa en gemensam strukturerad 

samverksansplan mellan AME, vuxenutb, KAA, 
försörjningstöd och AF 

 1  

 

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras 

Bedömning Trend 

  
 

Avdelning Förskola 

Tidiga insatser i förskolan är socioekonomiskt 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. I förskolan 

finns en generell kompetens om att hantera olika svårigheter Personalen får stöd i att utföra 

kartläggningar och ge särskilt stöd från centrala barnhälsan och IFO. Fortbildning i Inprint, ritade 

tecken och TRAS har getts. 

Genom projektet Tidig upptäckt, tidig insats har fler barn med svårigheter identifierats vid en tidigare 

ålder och även fått insatser tidigare. Projektet har även resulterat i att insatserna sätts in samtidigt 
från olika aktörer, tex förskola och BVC. 
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Avdelning Skola 

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 tidigare sjunkande 

resultattrenden i svenska. Höstens resultat visade att 79% av årets åk 3 bedöms ha uppnått 

godtagbara kunskaper i ämnet svenska och motsvarande siffra för våren är 82%. 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. Det är därför glädjande att se en försiktigt positiv trend. Resultaten i 

svenska för åk 6 visar nu också på en liten ökning av andelen godkända elever på 

kommunövergripande nivå, vilket är mycket glädjande. Det finns dock mer att önska både i ökade 

resltat på kommunövergripande nivå men framförallt behöver likvärdigheten och resultaten på 
samtliga skolenheter öka. Den positiva trenden visar dock att de insatser som görs ger goda resultat.  

Att organisera undervisning i halvklass och mindre grupper är en tydlig framgångsfaktor. Det ställer 

dock höga krav på resurser i form av personal och lokaler och kan därför endast användas i begränsad 

skala. Den form av organisering behöver användas klokt och inom rätt ämne beroende på varje skolas 
resulatanalys och förutsättningar. 

Det är positivt för eleverna att grupper formas tidigt. Måluppfyllelsen tenderar att öka då alla elever 

redan från förskoleklass har en utbildad lärare som följer dem. Kontinuitet och av utbildad personal är 
andra faktorer som korrelerar med högre skolresultat generellt sett. 

Elevhälsan ska vara en del av skolans pedagogiska verksamhet och rektor har ansvar för att använda 

den samlade elevhälsan för att driva skolutvecklingen framåt. Elevhälsan ska främst arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande och elevhälsans personal ska stödja elevens utveckling mot 

utbildningens mål. Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. Det 

finns en elevhälsa lokalt på varje skola. Den elevhälsan består av personal anställd direkt av skolan och 
personal från den Centrala elevhälsan. Den centrala elevhälsan: 

 samverkar med skolans pedagogiska personal om elevernas arbetsmiljö samt i det 

övergripande hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

 bistår skolledningen med information, råd och utredningar i frågor som har betydelse för 

elevernas lärande, utveckling och hälsa 

 arbetar för en säker och god arbets- och lärandemiljö för eleverna 

 uppmärksammar förhållanden i elevernas närmiljö som kan öka risken för skador, ohälsa, 

utsatthet och kränkningar 

 tar del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden för att utveckla elevhälsans 

arbete 

 ger handledning och konsultation till skolans personal 

 samarbetar kontinuerligt och strukturerat med pedagogisk och annan personal på skolan 

 samverkar med landstingets hälso- och sjukvård, kommunens socialtjänst och 

ungdomsmottagningar. 

 är delaktiga i uppgiften att identifiera och åtgärda problem i elevens lärande, utveckling och 

hälsa 

 deltar i arbetet med att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar 

 aktivt bistår elever som behöver särskilt stöd 

Resultaten av Skolverkets tester granskas i elevhälsan och åtgärder för förbättring diskuteras för 

utfallselever och logoped och speciallärare är med och handleder pedagoger i de fall elever har låga 
resultat. 
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Respektive skolas elevhälsoteam träffas regelbundet för EHT-möten. Från den centrala elevhälsan 

deltar skolsköterska och kurator på samtliga EHT-möten. Skolpsykolog och logoped deltar 5-6 

gånger/skola per termin på så kallat Utvidgat EHT. Speciallärare inriktning utvecklingsstörning deltar 

på EHT för träningsskolan. Det finns en kommungemensam rutin för hur mötet ska genomföras och 

dokumenteras. Punkter som förekommer på mötena är: föregående protokoll, generella tendenser på 

skolan, organisationsnivå, gruppnivå och individnivå, in- och utflyttade elever, kränkningsärenden 

samt frånvaro/närvaro. 

På högstadiet har EHT samt Hälsan stort fokus på de elever som ska börja på skolan. En gedigen 

överskolningsplan finns som följs och varje år utvärderas. Det är viktigt att starten blir så bra som 
möjligt. 

På tre enheter har en flexgrupp startats under perioden 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. Till 
hösten planeras fler flexgrupper att starta tack vare utökad ramtilldelning 2021. 

På gymnasiet och vuxenutbildningen finns större möjligheter till individualiserade upplägg, trots det 

sätts extra stödinsatser ibland in för sent. Detta är ett fortsatt utvecklingsområde framöver. 
Elevhälsoutbildningen som pågått under året har bidragit till bättre rutiner och struktur kring stöd. 

 

Mått Utfall Mål 2021 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%  

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

75.00% 100.00%  

Fritids: Visuellt stöd ska användas i  samtliga 
verksamheter 

80.00% 100.00%  

Grundskola: Flexgrupper ska finnas vid behov på 

samtliga enheter 

67.00% 100.00%  

Grundskola: Studiehandledning ska ges ti l l  alla elever i  
behov 

50.00% 100.00%  

Grundskola: Visuellt stöd ska användas i  samtliga 
verksamheter 

60.00% 100.00%  

Särskola: Representanter från 

träningsskolan/särskolan ska delta på skolans EHT 
(Elevhälsoteam) på samtliga skolenheter 

100.00% 100.00%  

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 l igger i  
fas med dessa. 

80.00% 100.00%  

Vuxenutb: Språkförberedande yrkessvenska ska 
erbjudas alla elever i  behov 

90.00% 100.00%  
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4.1 Verksamhetsmål:  I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla utvecklar en hållbar livsstil 

Bedömning Trend 

  

 

Avdelning Förskola 

Samtliga avdelningar vistas ute minst en gång per dag. Samtliga avdelningar går dessutom på någon 

utflykt till exempel till skogen någon gång i veckan, förutom vi hög sjukfrånvaro då personal saknas. 

Under våren erbjöds barnen födda 2015 Danspoolen och barnen födda 2016 Sagolek. Utomhusmat-

lagning med fiskburgare på förskolorna genomfördes under våren. Månadens grönsak är något som 
de flesta arbetar med i någon form. 

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). 

Ett nytt samverkansprojekt med Kostenheten har inletts under året. Syftet är att skapa starka 
ledstänger mellan hållbarhet, pedagogisk, ökad hälsa och välmående samt ökad måluppfyllelse.  

Den ökade digitaliseringen medför minskad konsumtion av papper och material, vilket är bra ur ett 

hållbarhetsperspektiv. 

Den höga och oroande skolfrånvaron över tid har minskat från drygt 19% av grundskoleeleverna till 
knappt 10%, vilket är en enorm förbättring. 

Mått Utfall Mål 2021 Bedömning 

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

1 1  

Förskola: Alla enheter ska genomföra aktiviteter med 

fokus på hållbar l ivsstil, antal per år 

2 2  

Förskola: Alla verksamheter ska ges möjlighet ti l l  
källsortering 

60.00% 100.00%  

Fritids: Andelen elever med mer än 20 % skolfrånvaro 

ska minska 

10.00% 10.00%  

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

 80.00%  

Grundskola: Alla enheter ska ha elevråd varje månad 
där eleverna ges möjlighet ti l l  inflytande över sin 
situation och til l  demogratisk delaktighet. Det som 

sägs på elevrådet ska tas upp på APT 

50.00% 100.00%  

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

10.00% 10.00%  

Särskola: Alla klasser ska ha 
klassråd/elevråd/samverkansråd varje månad där 

100.00% 100.00%  
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eleverna ges möjlighet ti l l  inflytande över sin situation 
och til l  demokratisk delaktighet. 

Särskola: Andelen elever med mer än 20 % 

skolfrånvaro ska minska 

 10.00%  

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

 1  

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

 10.00%  

Gymnasie: Alla klasser ska ha 

klassråd/elevråd/samverkansråd varje månad där 
eleverna ges möjlighet ti l l  inflytande över sin situation 
och til l  demokratisk delaktighet. 

50.00% 100.00%  

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

 1  

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

13 10  

Vuxenutb: Alla klasser ska ha 
klassråd/elevråd/samverkansråd varje månad där 
eleverna ges möjlighet ti l l  inflytande över sin situation 

och til l  demokratisk delaktighet. 

 100.00%  

Vuxenutb: Andelen elever som slutför sin utbildning 
ska öka 

 90  

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

 1  

Framtid 
 

Avdelning Förskola 

Inom en snar framtid kommer vi att ha renoverade och ändamålsenliga lokaler på flera av 

kommunens förskolor, vilket är främjande för både barn och personal. Innan den nya förskolan är 

byggd i centrala Munkedal är det ett stort tryck på barnomsorgsplatser och farhågor finns att detta 

kommer att innebära överinskrivning i barngrupperna med negativa konsekvenser för både barn och 

personal som följd. De som önskar Inspiratören placeras idag på Önnebacka och Herrgården vilket 

skapar en rotation då vårdnadshavare omgående ställer sig för omplacering till Inspiratören. Även i 

Hällevadsholm är det högt tryck på barnomsorgsplatserna och kreativa lösningar kring lokalfrågan 
behöver tas fram. 

I dagsläget har vi lyckats att rekrytera behöriga till de flesta tjänster men bristen på förskollärare är 

stor nationellt och det är därför viktigt att fortsätta arbeta främjande för att vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

Mindre barngrupper främjar arbetsmiljö, välmående och barns utveckling och lärande. Tidiga insatser 
är goda investeringar samhällsekonomiskt men även för att förhindra misslyckanden för enskilda barn. 

Avdelning Skola 

Verksamheten står inför stora utmaningar framöver. Dels kommer det hårda arbetet med ökade 

skolresultat att behöva fördjupas och intensifieras ytterligare. Förväntningarna kommer att vara 

höga, både från verksamheten själv men också från omgivningen, då resultaten var så bra 

föregående läsår. Den elevgrupp som då lämnande årskurs 9 har under flera år varit mycket starkare 

än de årskurser som kommer efter. I en liten kommun kan det slå väldigt mycket mellan årens 
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resultat och det oroar inför framtiden att verksamheten inte ska lyckas uppnå samma resultat 

nästkommande år. Lägg därtill efterverkningarna av pandemin. Ännu är det osäkert hur detta 

kommer att påverka fullt ut. Signaler om social oror, ökad psykisk ohälsa har kommit från 

verksamheten under en tid. Detta är faktorer som påverkar resultaten negativt och som tar mycket 

kraft och energi från pedagoger och ledning. Föregående års årskurs 7 och 8 har också förlorat 

undervisning på grund av distansundervisning, då närundervisning prioriterades för årskurs 9. Exakt 

hur stora dessa kunskapsförluster är är svårt att veta men verksamheten kommer att arbeta 
kompensatoriskt och göra extra satsningar. 

En ytterligare utmaning framöver är lokaler. Både större ombyggnadsprojekt men också avsaknaden 

av tillräckliga och ändamålsenliga lokaler på flera av våra större grundskoleenheter. Byggnationen i 

Hedekas kommer ta mycket fokus två år framåt. En modul placerades på bruksskolan i våras och en ny 

modul kommer till Munkedalskolan i höst. Anledningen är att Träningskolan som är förlagd på 

Munkedalskolan behöver utökade lokaler då barnantalet ökar samt att verksamheten med 

tonårsgruppen, som tidigare inte varit på skolan, skall inrymmas. Den nya modulen kommer vara 

ovanpå en befintlig modul. Träningskolan kommer då rymmas i  hela den byggnad där nu Träningskolan 
och grundskolan samsats. 

I och med att arbetsklimatet på flera enheter har försämrats avsevärt under det sista pandemiåret 

kommer enheterna behöva göra omtag och fokusera extra mycket på att skapa vi -känsla och en god 

arbetsmiljö. På någon enhet kommer Avonova att genomföra en oberoende kartläggning som ett stöd 

i detta arbete. På flera enheter kommer detta arbete tillsammans med att sätta organisation och 

strukturer prioriteras framför utveckling då det är en viktig grund att få på plats innan någon utveckling 

kommer att kunna ske. På längre sikt kommer det att gynna hela verksamheten men på kort tid kan 
de få negativa konsekvenser för resultatprogressionen. 

Behovet av stöd i verksamheten är stort. I kommunen finns många barn som är i svårigheter av olika 

slag, många barn som uppvisar ett utmanande beteende. Fortsatt satsning och utveckling av ett 

flexibelt stöd genom bland annat flexgrupper är nödvändigt för att skapa bättre studiero och utnyttja 

resurserna på ett bättre sätt än idag för fler barn. I verksamheten finns fortsatt en del elever som sitter 

enskilt med en vuxen stor del av dagen, utan egentliga synbara resultat. Ett utvecklat flexibelt och 

kvalitativt stöd behövs på fler enheter. Förhoppningen är ett bra samarbete mellan elev-

vårdnadshavare-pedagog som leder eleven framåt både med sin självkänsla och mot ökad 
måluppfyllelse. Arbete fortgår och startar upp även på Brukskolan under hösten.  

Verksamheten brottas också med elever med våldsamt och/eller utåtagerande bemötande mot både 

andra elever och vuxna. Ett tätt arbete med EHT kring detta pågår kontinuerligt och försök att involvera 

elevrådet i detta med språkbruk och bemötande pågår. Samtliga verksamheter strävar för att skapa 

ett respektfullt och transparent samarbete och en god dialog med vårdnadshavare. Det är ett komplext 

och utmanande arbete som tar mycket tid, kraft och energi för verksamheten. 

Rektorgruppen utvecklas och berikas med en ny rektor med bred erfarenhet, samt två nya rektorer 

som går rektorsutbildningen vilket ses som positivt. Utvärdering visar att rektorerna är mycket trygga 

och nöjda med det arbete som bedrivs i rektorsgruppen. Det är här grunden för det gemensamma mål- 

och utvecklingsarbetet läggs. På grund av alla utmaningar är arbetssituationen för rektorerna stundtals 

tuff och de behöver mycket stöd från avdelningschef skola samt stöd i rektorsgruppen. Detta påverkar 

den tid, kraft och energi som behöver läggas på utvecklingsarbetet. Hedekas kommer bli ett eget 

rektorsområde men tillhöra skolområdet Bruksskolan / Hedekas. Rektor i Hedekas kommer att arbeta 

70 %. Förhoppningen är att detta blir en långsiktig lösning för Hedekas 
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Under höstterminen 2020 genomfördes flertalet personaluppsägningar på Kunskapens Hus. Framåt 

behöver dessa verksamheter tänka om och planera och organisera olika utbildningar med sikte att 
bibehålla god kvalitet men med färre personal. 

Introduktionsprogrammen har från höstterminen 2021 något färre elever då fler har blivit behöriga till 

gymnasieskolan. Vuxenutbildningen ligger på ungefär samma nivå som föregående år. I och med det 

utökade samarbetet inom noden gällande vuxenutbildningen, med fritt sök, kommer verksamheten 

ha möjlighet att erbjuda ett större utbud av yrkesutbildningar till våra kommuninnevånare. Dessutom 

har invånarna möjlighet att nå en examen på gymnasial nivå inom vuxenutbildningen.  

För att få till ett utbildningsnav på Utvecklingscentrum Munkedal med Kunskapens hus som ledande 
verksamhet behövs följande fokus framåt: 

 Vidareutveckla ett sökbart gymnasiesär och IM-yrk. 

 Fortsätta att utöka samverkan mellan Kunskapens Hus, AME och IFO. 

 Utveckla ett välfungerande samarbete med högskolan, bland annat för att säkerställa 

kompetensförsörjningen till kommunens akademiska yrken, såsom fritidspedagog, lärare, 

sjuksköterska m.m. 

 Ta till vara de stora industriprojekten i regionen, genom att kunna skräddarsy 

uppdragsutbildningar till dessa t.ex. truck/logistik, svetsare, processoperatörer m.m. 

 Delta i olika projekt som har verksamhetsanknytning till vårt uppdrag, t.ex. via Westum. 

 Bli mer oberoende av yrkes/lärlingsvuxmedel genom uppdragsutbildningar och kortkurser.  

 Utöka de gymnasiala teoretiska kurserna, så att fritt sök kan tillämpas inom hela den nya 

noden. 

 Under den närmsta framtiden behövs nyrekryteringar då vi är i behov av en Studie- och 
yrkesvägledare samt en kurator. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-09-15 

 

Dnr: BOUN 2021-000120 

  

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Ekonom 

Ekonomiavdelningen 

Svar på granskning av budget- och prognosarbete 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner tjänsteskrivelsen som svar till 

kommunrevisionen utifrån deras granskning av nämndens budget - och 

prognosarbete.  

    

Sammanfattning 
Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Munkedals 

kommun granskat budget- och prognosarbetet. Syftet med granskningen har varit 

att bedöma om barn- och utbildningsnämnden samt välfärdsnämnden säkerställt 

tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll för att tillse ett ändamålsenligt 

budget- och prognosarbete. EY sammanfattande bedömning, utifrån granskningens 

syfte och grunderna för ansvarsprövning, är att det finns vissa brister inom 

nämndernas arbete. Det gäller arbetet med att säkerställa att tilldelat anslag utgör 

den yttersta restriktionen för verksamheten och åtgärder vidtas så att 

verksamheten ryms inom anvisade medel. 

Förslag till ändringar utifrån påpekade brister 

- Förtydligande av åtgärder i uppföljningsrapporter 

Vid ett prognosticerat underskott ska under rubriken ”Åtgärder” i rapporten en 

tabell presenteras med besparingsåtgärder, effekt innevarande år i tkr och effekt 

nästkommande år (helårseffekt), tkr.  

Besparingsåtgärd Effekt innevarande år, 

tkr 

Effekt nästkommande år 

(helårseffekt), tkr 

   

 
I löpande text förklaras processen kring åtgärderna, hur och när de förväntas 

genomföras med en konsekvensbeskrivning. Om en eventuellt större utredning har 

genomförts ska denna bifogas handlingen. 

- Förtydligande av åtgärder i beslut 

I förslag till beslut formuleras som tidigare; Nämnden godkänner upprättat 

delårsbokslut per april med verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans. 

Emellertid ska nämndens beslut om vilka åtgärder som inte godkänns protokollföras 

likväl som de åtgärder som godtas av nämnden. 

 

Om nämnden avslår ett förslag till åtgärd ska nämnden uppdra till förvaltningen att 

ta fram fler åtgärder om det behövs för att säkerställa en ekonomi i balans. Dessa 

presenteras för beslut vid nästkommande nämndsmöte.  
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Munkedals kommun 
Datum 

2021-09-15 
 

BOUN 2021-000120 
Sida 

2(2) 

 

 

- Kommentarer i övrigt 

Nämnden ska, precis som tidigare, följa kommunens regler för ekonomistyrning. 

Vid prognostiserat underskott ska nämnden redovisa för kommunstyrelsen vilka 

beslut nämnden tagit för att underskottet skall täckas. Det sker vid nästkommande 

rapporttillfälle. 

 

Vid ett underskott ska nämnden fortlöpande under året fatta beslut om åtgärder 

tills ekonomin är i nivå med tilldelad budget. Det gäller för nämnden att löpande 

under året ompröva och utöka/förändra vidtagna åtgärder så att de får det 

förväntade resultatet på ekonomin med så lite negativa följder för verksamheten 

som möjligt. 

 

Det är av vikt att budget för nästkommande år beslutas i tid. Om beslut om 

eventuella neddragningar fattas sent på året kan budgetföljsamhet bli svår att 

uppnå på grund av långa arbetsrättsliga processer. För effekt på årsbasis inom 

exempelvis Barn- och utbildning, vars verksamhetsår är indelat i läsår, är det svårt 

att verkställa åtgärder under pågående läsår utan att det får allvarliga 

konsekvenser för eleverna.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga konsekvenser 

 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 

Kommunrevisionen 
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Munkedal den 22 juni 2021

l°MUNKEDALS KOMMUN I

2021 -07- 1 6

Till barn- och utbildningsnämnden och välfärdsnämnden

Till kommunfullmäktige och kommunstyrelse för kännedom

Granskning av budget- och prognosarbetet
Kommunrevisionen har vid sitt möte den 22 juni antagit en granskning av budget- och prognosarbetet
inom barn- och utbildningsnämnden samt välfärdsnämnden. Granskningen har genomförts av EV på
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma
om barn- och utbildningsnämnden samt välfärdsnämnden säkerställt tillräcklig styrning, uppföljning
och intern kontroll för att tillse ett ändamålsentigt budget- och prognosarbete.

Granskningens sammanfattande bedömning är att barn- och utbildningsnämnden samt
välfärdsnämnden inte fullt ut säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll för att
tillse ett ändamålsenligt budget- och prognosarbete. Granskningen visar att det finns brister inom
nämndernas arbete med att säkerställa att tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för
verksamheten och vidta åtgärder så att verksamheten ryms inom anvisade medel. Vi noterar särskilt
att de åtgärder som välfärdsnämnden hittills beslutat om under 2021 inte är tillräckliga för att
kompensera för nämndens prognosticerade underskott vilket vi ser som en brist.

Granskningen översänds med önskemål om att senast den 22 september 2021 erhålla svar på vilka
åtgärder som barn- och utbifdningsnämnden och väffärdsnämnden ämnar vidta utifrån de
bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten.

För kommunrevisionen

~lund,
Ordförande

Bilaga 1: Granskning av budget- och prognosarbetet
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-09-15 

 

Dnr: BOUN  

  

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut - juni till augusti 

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 2021-06-01 till 2021-08-31.     

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Barnkonventionen 

Inga barnrättsliga konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef för kännedom 

Avdelningschefer för kännedom 
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Barn och utbildningsförvaltningen 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(3) 

Datum 

2021-09-02 

 

  

Delegationsförteckning juni,juli och augusti 2021 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2021-07-16 3722 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2020-04-22 § 27 

punkt 1.7 - Årlig plan mot 

kränkande behandling inom 

respektive verksamhet. Önnebacka 

förskola Förskola område 2 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2020-000123 

2021-07-16 3721 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2020-04-22 § 27 

punkt 1.7 - Årlig plan mot 

kränkande behandling inom 

respektive verksamhet. Pedagogisk 

omsorg Förskola område 2 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2020-000123 

2021-07-06 3713 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2020-04-22 § 27 

punkt 1.7 - Årlig plan mot 

kränkande behandling inom 

respektive verksamhet. 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2020-000123 

2021-06-22 3636 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2020-04-22 § 27 

punkt 1.5 - Avge yttrande på barn 

och utbildningsnämndens vägnar 

med undantag för kommunens mål 

och riktlinjer inom Barn- och 

utbildningsförvaltning. 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2021-000049 

37



 

 
 

 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

2(3) 

Datum 

2021-09-02 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2021-06-16 3581 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2020-04-22 § 27 

punkt 1.1 - Beslut om avslag på 

begäran om utlämnande av allmän 

handling till enskild eller annan 

myndighet samt uppställande av 

förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild, inom barn- 

och utbildningsförvaltningen.  

 

Pernilla Niklasson 2021-000103 

2021-06-16 3580 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2020-04-22 § 27 

punkt 1.1 - Beslut om avslag på 

begäran om utlämnande av allmän 

handling till enskild eller annan 

myndighet samt uppställande av 

förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild, inom barn- 

och utbildningsförvaltningen.  

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2021-000101 

2021-06-16 3579 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 22020-04-22 § 

27 punkt 1.1 - Beslut om avslag på 

begäran om utlämnande av allmän 

handling till enskild eller annan 

myndighet samt uppställande av 

förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild, inom barn- 

och utbildningsförvaltningen.  

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2021-000100 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2021-06-16 3575 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2020-04-22 § 27 

punkt 1.7 - Årlig plan mot 

kränkande behandling inom 

respektive verksamhet. 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2020-000123 

2021-06-14 3568 UPPR Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

Delegationsbeslut 2020-04-27 § 27 

punkt 1.1 -  Beslut om avslag på 

begäran om utlämnande av allmän 

handling till enskild eller annan 

myndighet samt uppställande av 

förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild, inom barn- 

och utbildningsförvaltningen 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2021-000106 
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Beslutsjournal Barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Namn: Martin Olsson

Månad: Augusti

Beslutsnr Beslut Datum Enligt delegationspunktDnr Ciceron

2116 Beslut om mottagande/placering av elev i gymnasiesärskola. 11 3.3.2 73/2021, nr. 30

2117 Beslut om mottagande/placering av elev i gymnasiesärskola. 23 3.3.2 73/2021, nr. 50

Underskrift:

40



Beslutsjournal Barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Namn: Martin Olsson

Månad: Juni

Beslutsnr Beslut Datum Enligt delegationspunkt Dnr Ciceron

2115 Beslut om utbildningens längd i gymnasiesärskolan. 1 3.3.1 73/2021, nr. 20

Underskrift:

41



Beslutsjournal Barn- och utbildningsförvaltningen 2021

Namn: Henrik Williamsson
Månad: Augusti

Beslutsnr Beslut Datum
1 Beslut om att inte flytta upp elev 4 kap. 5 § SF RB åk 3 (210609) 02-aug
2 Beslut om att inte flytta upp elev 4 kap. 5 § SF KG åk 3 (210609) 02-aug
3 Beslut om att inte flytta upp elev 4 kap. 5 § SF HMB åk 3 (210609) 02-aug
4 Plats i fritidshem pga barnets behov av särskilt stöd 14 kap 6§ SL, LLG 09-aug
5 Plats i fritidshem pga barnets behov av särskilt stöd 14 kap 6§ SL, KAG 09-aug
6 Årlig plan mot kränkande behandling för Centrumskolan 6 kap. 8 § SL 17-aug
7 Årlig plan mot kränkande behandling för Hällevadsholms skola  6 kap. 8 § SL 17-aug

Underskrift:
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Datum 

2021-09-15 

 

Dnr: BOUN 2021-000008 

  

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 

juni till augusti 2021 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    

Sammanfattning 
Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. Förteckning 

redovisar anmälningar mellan 2021-06-01 och 2021-08-31.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

 

Barnkonventionen 

Inga barnrättsliga konsekvenser.  

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef för kännedom 

Avdelningschefer för kännedom 

Rektor på respektive skola för kännedom 
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