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

Vårt uppdrag är att
•
•
•
•
•

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

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

Dnr: BUN 2019-38

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Anna Josefsson

Bokslut 2019 Barn- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut
 Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2019.
 Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att 143 tkr av ej
ianspråktagna investeringsanslag för 2019 överförs till Barn- och
utbildningsnämndens investeringsanslag för 2020.
 Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av
nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att en delvis resultatöverföring görs om
2 157 tkr vilket är ett avsteg från gällande ekonomistyrningsregler.
 Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av
nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg från gällande
ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att kostnader för
ombyggnation av Centrumskolan på 660 tkr skrivs av.
 Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av
nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg från gällande
ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att kostnader för
Hedekasprojektet på 850 tkr skrivs av.
 Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av
nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg från gällande
ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att kostnader för 3 AILtjänster på 915 tkr skrivs av.
 Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av
nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg från gällande
ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att kostnader för
Interkommunal ersättning förskola på 313 tkr skrivs av.
 Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med anledning av
nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg från gällande
ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att kostnader för
dagbarnvårdarna på 210 tkr skrivs av.

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämndens har ett negativt resultat för året på 5 105 tkr.
Största avvikelsen finns inom grundskolan som bland annat behöver se över sina
personalkostnader.
Barn- och utbildning har tagits sig an fyra av Kommunfullmäktiges åtta
Inriktningsmål. Bedömningen är att tre Verksamhetsmål helt eller i hög grad är
uppfyllda och att ett delvis är uppfyllt.

Årets investeringar uppgår till 1 011 tkr av den totala investeringsramen på 1 154
tkr. Årets investeringar består till stora delar av reinvestering av möbler till
verksamheterna.
Med anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr ska enligt gällande
ekonomistyrningsregler underskottet föras över till nämndens eget kapital. Nämnden
föreslår att 2 948 tkr av underskottet skrivs av och att en resultatöverföring görs på
resterande 2 157 tkr. Motiveringen är bland annat engångskostnader som
förvaltningen har haft svårt att hantera inom ram.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Inga ytterligare konsekvenser
Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef Barn- och utbildning
Anna Josefsson
Förvaltningsekonom Barn- och utbildning
Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef
Ekonomiavdelningen

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

7

Bokslut 2019
Barn- och utbildningsnämnden
Nämndsordförande
Karin Blomstrand (L)

Förvaltningschef
Liselott Sörensen -Ringi
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Vinterbild Fotograf Jan-Olof Karlsson

Ansvarsområde
Avdelning Skola
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 7 rektorer som arbetar under avdelningschefen och på två av enheterna finns också en
biträdande rektor. Grundskolan hade under läsåret 2018/19 1236 elever och gymnasieskolan i
kommunal regi hade 111 elever. Vuxenutbildningen är väl utbyggd och ett samverkansavtal, med
närliggande kommuner finns. Kunskapens Hus anordnar även uppdragsutbildningar och
yrkesutbildningar.
Avdelning Förskola
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
Under året har en ny förvaltningsorganisation, i syfte att möta nya krav och arbetsuppgifter, införts.
En tydlig struktur och ett kontinuerligt och starkt ledarskap är viktigt för att öka elevernas
måluppfyllelse, vilket bättre möjliggörs med ny organisation samt bibehållen förstärkning på
skolledarsidan. Inom avdelning förskola har förskolorna indelats i fyra områden med var sin rektor.
Den tidigare tillförordnade rektorstjänsten på Hällevadsholms skola har omvandlats till en
tillsvidaretjänst, som besätts i mars 2020. Två biträdande rektorer har också förstärkt på ledarsidan.
Från och med början av december har en rektor varit långtidssjukskriven, vilket påverkar
ledningsstrukturen både på förvaltnings- och skolledarnivå, som får ta ett större ansvar att driva även
detta verksamhetsområde.
Skolinspektionen genomförde under hösten en tillsyn av utbildningen i Munkedals kommun
avseende huvudmannens ansvarstagande för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem,
gymnasiet, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.
Samverkansdag genomfördes med Individ och Familjeomsorgen där rektorer från förskolor och
skolor samt elevhälsan och socialpedagoger deltog. En arbetsgrupp har startat upp ett arbete med
att ta fram en modell för hur verksamheterna ska samverka när ett barn eller ungdom behöver stöd
på olika sätt. Rutin för orosanmälan har förtydligats. Barn- och Utbildningsnämndens och
Välfärdsnämndens presidier träffades tillsammans med förvaltningschefer och avdelningschefer för
att diskutera hur samverkan kan stärkas.
Avdelning skola
En stor kartläggning och djupanalyser av samtliga verksamheters resultat och systematiska
kvalitetsarbete har genomförts. Resultat, kvalitet samt enheternas arbetssätt och arbetsformer har
jämförts med andra, framgångsrika, kommuner, statliga direktiv på skolutvecklande insatser, samt
forskning och en strategisk plan för ökad måluppfyllelse har framtagits. Planen är genomgripande
och långsiktig.
Arbetet med att ytterligare förstärka rektorernas pedagogiska ledarskap har intensifierats och
arbetat med att bygga en vi-känsla med större likvärdighet i verksamheterna likaså. Under året har
samtliga rektorer och förvaltningsledning deltagit i Skolverkets fortbildning "att leda för
digitalisering".
I verksamheten finns många elever med NPF -diagnoser och elever i andra svårigheter. Arbetet med
att möta dessa elever ställer stora krav på verksamheterna, både kunskapsmässigt, organisatoriskt
och resursmässigt. På flera skolenheter finns elever i enskild undervisning hela eller delar av dag, i
egna lokaler. Flera av dessa elever har multipla diagnoser, däribland autism. Skolan har stora
svårigheter att ge dessa barn kontinuitet och kvalitet i undervisningen, då det i vissa fall är svårt att
arbeta med elever som har ett utåtagerande beteende och fördela behörig pedagogisk person i den
utsträckning som krävs.
Elevhälsans logoped har lett en fortbildningsinsats, med början på Munkedalsskolan, som utbildat
pedagoger i bildstöd. En kommunlicens på Symwriter, ett verktyg för bildstöd, har gett utökade
möjligheter.
Arbetet med att skapa bättre och mer anpassade lärmiljöer har fortsatt. Flera grupprum har utrustats
och anpassats för elever med NPF- diagnoser. På Centrumskolan genomförs renovering för att skapa
bättre lokalanpassning och ändamålsenliga lokaler. Projektering och planering för ombyggnation av
skolan i Hällevadsholm har inletts.
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Fortbildningsinsatser för fritidshemmens personal har genomförts på flera skolenheter. Arbete för
att ytterligare öka samverkan mellan fritidshemmet och skolan har fortsatt. När fritidshemmet inte är
beläget på den skolenhet där barnet går, som i Svarteborgsområdet, visar resultat och analyser på
försämrad kvalitet för eleverna, vilket också kan kopplas till lägre skolresultat.
Kungsmarksskolan har fortsatt arbetet med skolutvecklingsprojektet. Målet med projektet är att fler
elever ska bli behöriga till gymnasiet och därmed också öka antalet nöjda medarbetare. Projektet
består av fyra olika insatser som alla har fokus på ökad studiero. Skolan har också varit med i
Skolverkets utbildning SKOLA ARBETSLIV, vilket väl sammanfaller med kommunens mål om
digitalisering.
Under hösten har drogvanor bland våra ungdomar uppmärksammats. Det har genomförts skolråd på
Kungsmarksskolan där både polis och Narkotikasamordnare har informerat vårdnadshavare om de
skador som narkotika kan ge.
Under året har det varit svårare än tidigare att rekrytera ny, utbildad personal till vakanta tjänster.
Det har varit något enklare att rekrytera till skolan, undantaget skolorna i ytterområdena, än att
rekrytera utbildade fritidspedagoger. I fritidshemsverksamheten finns få legitimerade och utbildade
fritidspedagoger.
Träningsskolan har haft stor personalomsättning och många långtidssjukskrivningar vilket arbetats
med. Trivsel och trygghet upplevs ha ökat i gruppen.
Under året har en fortsatt utökning av verksamheten inom yrkesvux med bl.a. truckförarutbildning
skett. I samarbete med det lokala näringslivet startade tre nya utbildning med inriktning mot
byggnation. På IM-programmet har större fokus lagts på svenskan, för att på så sätt förbereda
eleverna för en yrkesutbildning inom vuxenutbildningen. På Processtekniska gymnasiet har en ny
struktur för elevhälsan utarbetats, vilket leder till snabbare insatser.
Flera skolor har uppvisat stora underskott i budget på grund av för mycket personal mot budget.
Under hösten har planer för budget i balans utarbetats på dessa enheter, där samverkan skett och
där rektorerna har fattat beslut om prioriteringar för att skapa en hållbar organisation för framtiden.
Avdelning Förskola
Under hösten skedde implementering av Tieto-närvarohantering som åtgärd för att digitalisera och
förenkla pedagogernas arbete. Beslut har tagits om att programmet Inprint ska läggas på samtliga
datorenheter i förskolan för att utveckla arbetet med TAKK. Arbetsgrupper har påbörjat
sammanställning inför nämndens beslut om att beställa en ny förskola i Dingle samt en i centrala
Munkedal.
I Hällevadsholm har alla avdelningar blivit renoverade med nya plattor i taket. En avdelningen har
även målats, tapetserat, nya mattor och en ny inredning i hallen. Solskydd har sats upp över
sandlådorna i både Hällevadsholm och Dingle.
Vikariepool som testades under våren resulterade i minskade kostnader och mindre stressad
personal. En omorganisation har genomförts inom avdelningarna på Önnebacka och gått mot mer
åldersindelade grupper. Rektor har släppt ansvaret för Kungshöjden och tagit över Dagbarnvårdarna.
Två av fyra dagbarnvårdare har slutat under året och ersatts av två nya, detta kan initialt har
påverkat efterfrågan av platser som är lågt.
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Det har under varit svårt att rekrytera behöriga förskollärare till de tjänster som annonserats bland
annat till Hedekas och Önnebacka förskola. Däremot har flera behöriga rekryterats till förskolorna i
centrala Munkedal. Flera vikarier har påbörjat studier till förskollärare.
Färre antal barn på Önnebacka under hösten gjorde att enheten drog ner personaltätheten på 3
avdelningar istället för att stänga en avdelning. Till enheten har stadsbidrag för minskade
barngrupper kunnat erhållas för tre av förskolans sju avdelningar.
Ny rektor för Hedekas och Kungshöjdens förskolor har tillsats. Sjuktalen har minskat inom området.

Ekonomi
Resultaträkning
Konto
Intäkter
Summa Intäkter

Utfall Jan Dec 2018

Utfall Jan Dec 2019

Bud Jan - Dec
2019

Avvikelse Jan
- Dec 2019

66 120

64 523

54 452

10 070

66 120

64 523

54 452

10 070

-194 037

- 204 085

- 194 933

-9 151

-87 966

-136 259

-130 235

-6 024

Summa Kostnader

-282 003

- 340 344

- 325 168

-15 175

Årets resultat

-215 883

-275 821

- 270 716

-5 105

Personalkostnader
Övriga verksamhetskostnader

Barn- och utbildning har ett negativt resultat för året på 5 105 tkr. Förvaltningen har inte lyckats
ställa om organisatoriskt för att möta de verksamhetsförändringar som krävs vid minskade externa
intäkter och ökade kostnader för platser hos annan anordnare.
Intäkterna har en positiv avvikelse om 10 070 tkr bland annat på grund av externa bidrag som är 5
600 tkr mer än budgeterat för. Varifrån bidragen kommer och vilken verksamhet de avser fluktuerar
över tid. Försäljning av platser på Processtekniska gymnasiet och vuxenutbildningen har varit fler än
förväntat och medverkar till den positiv avvikelsen.
Personalkostnader har en negativ avvikelse på 8 617 tkr. Verksamhet förskola, pedagogisk omsorg
och grundskolan är verksamheter som har haft personal utöver ram. Vuxenutbildningen medverkar
till avvikelsen på personalkostnader men dessa poster vägs upp av bidragen på intäktsraden.
Den negativa avvikelsen på övriga kostnader, 6 024 tkr, är bland annat leasing av maskiner och
reparation/underhålls kostnader som belastat verksamheterna på Kunskapens hus motsvarande 2
500 tkr. Detta är kostnader som finansierats med hjälp av statsbidrag. Kostnader för skolskjuts är
utöver ram med 1 100 tkr samt städkostnader utöver ram, 855 tkr.
Nettokostnadsavvikelsen mellan 2018 och 2019 är 28 %. Detta är dels på grund av att en
internfördelning av verksamhet från Samhällsbyggnad har gjorts inför detta året avseende hyror,
städ och kost, men även att en ny politisk organisation har genomförts med en Barn- och
utbildningsnämnd.
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Intäktsanalys
Intäkterna har minskat i jämförelse med 2018 med närmare 1 600 tkr. Anslagen från Skolverket
uppgår till 27 634 tkr, ca 3 909 tkr mer än föregående år. Detta beror till stor del på bidrag riktad till
Yrkesvux som söks i samarbete med Lysekil och Sotenäs. Bidrag från Migrationsverket har kraftigt
minskat med 45 % i jämförelse med 2018, från 17 932 tkr 2018 till 9 798 tkr 2019. Bidragen från
Arbetsförmedlingen för personal inom olika arbetsmarknadsåtgärder uppgår till 5 520 tkr, en ökning
med 1 263 tkr i jämförelse med föregående år. Taxor och avgifter har ökat något jämfört med 2018
avseende föräldraavgift inom barnomsorg. Försäljning av platser har ökat marginellt för nämnden
som helhet, där grundskolan har minskat med 1 300 tkr och gymnasiet, gymnasiesärskolan och
vuxenutbildningen har ökat.

Kostnadsanalys
Kostnaderna för personal har ökat med 10 048 tkr jämfört med 2018, varav 4 835 tkr avser
lönerevision och 775 tkr den nya nämndsorganisationen. Det ses en ökning av personalkostnader,
främst inom barnomsorg, som bland annat stärkts upp med en rektor och en avdelningschef. En
bemanningspool har skapats på vissa förskolenheter som en åtgärd för att minska antal
sjukskrivningar. Inom grundskolan har kostnaderna för korttidssjukskrivningar ökat markant jämfört
med föregående år.
Övriga kostnader har ökat med 48 293 tkr i jämförelse med 2018. En internfördelning av verksamhet
från Samhällsbyggnad gjordes under 2019 motsvarande 46 509 tkr fördelat på hyror, städ och kost.
Resterande 1 784 tkr består bland annat av ökade skolskjutskostnader där den anropsstyrda trafiken
står för merparten av ökningen.
Köp av barn- och elevplatser hos fristående aktörer och andra kommuner är i paritet med 2018 års
kostnader för nämnden som helhet. Dock ses här en förskjutning mellan verksamheterna där antal
köpta gymnasieplatser och vuxenutbildningar hos andra aktörer minskat medan en betydande
ökning ses i köp av plats inom verksamheterna förskola och pedagogisk omsorg.

Driftredovisning per verksamhet
Verksamhet

2018 Utfall
helår

2019 Utfall
helår

2019 Budget
helår

2019 Återstår
helår

0

- 803

- 821

17

Barnomsorg

-54 370

-74 062

-73 930

-133

Grundskola

-95 973

-131 311

-122 767

-8 544

Särskola

-10 976

-12 028

-13 291

1 263

Gymnasieskola

Nämnd

-43 734

-46 216

-48 261

2 045

Vuxenutbildning

-5 950

-6 827

-6 752

-75

Övrig verksamhet

-4 880

-4 572

-4 895

322

-215 883

-275 819

-270 717

-5 105

Summa

Barn- och utbildnings underskott för året på 5 105 tkr är fördelat på följande verksamheter:
Barnomsorg
Barnomsorg innefattar verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem.
Samlat visar verksamheterna ett underskott om 132 tkr. Förskolan har en negativ avvikelse om 1 020
tkr. Detta beror på kostnader för köp av plats hos annan anordnare eller annan kommun utöver
tilldelad resursfördelning. Pedagogisk omsorg visar för året ett underskott på 359 tkr. Övergången
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mellan personalstyrkor inom dagbarnvårdarna har gett en ökad engångskostnad, en avvikelse på 210
tkr på grund av dubbla löner under fyra månader.

Antal barn inom barnomsorg

2016

2017

2018

2019

Barnomsorg totalt

968

1008

1072

1067

Fritidshem

450

452

498

503

Förskola

472

488

494

481

Pedagogisk omsorg

27

24

20

17

Köpta platser

19

44

60

66

Både dagbarnvårdarna och förskolan i kommunal regi har under året haft ett lågt antal inskrivna
barn. Skulle trenden fortsätta måste möjligheten att avveckla delar av verksamheten för
dagbarnvårdare utredas. Inom förskolan har bidraget Minskade barngrupper delvis täckt upp för det
låga barnantalet. Förskolan har stora svängningarna av barnantal mellan vår och höst. Detta kräver
anpassning av personal och möjlighet att stänga och öppna avdelningar med kort varsel.
Fritidshemmen visar ett överskott för året på 1 563 tkr. Att verksamheten har haft personal som till
stor del finansierats av Arbetsförmedlingen är en av anledningarna till det goda resultatet. En annan
är att antalet inskrivna barn inom fritidshemmen har varit stor vilket bidragit till en positiv avvikelse
för taxor och avgifter.
Fritidshemmens bemanning och öppethållande över lov behöver utredas. Många barn anmäls, vilket
gör att verksamheten måste planera för en stor personalstyrka, men få barn kommer. Detta medför
helt onödiga och stora kostnader som inte kommer verksamhet eller elever till gagn.
Grundskola
Verksamheten som består av förskoleklass och grundskola har ett negativt resultat för året om 8 544
tkr. Skolan har haft svårt att ställa om verksamheten när externa intäkter minskar samtidigt som det
har varit svårt att hantera elever med särskilda behov inom ram. Flera enheter har haft svårt att
anpassa organisationen och personalstyrka mot den givna budgeten. En del omorganisationer och
förändrade förutsättningar och arbetssätt har inte följts upp med förändrad personalstyrka. Inför
2020 har flera enheter tagit fram planer för budget i balans. Dessa planer har samverkats och
rektorerna har prioriterat för en hållbar organisation på sikt.
Intäkterna har minskat med 1 572 tkr i jämförelse med föregående år och med 4 806 tkr på två år.
Anslagen från Skolverket och Arbetsförmedlingen har ökat medan bidrag för nyanlända från
Migrationsverket minskat kraftigt. Försäljning av platser till andra kommuner har minskat och avviker
från budget. Barn som fosterhemsplacerats i Munkedal av annan kommun blir snabbare folkbokförda
i kommunen än tidigare.
Kostnader för korttidssjukfrånvaro har ökat markant för grundskolan och ett arbete pågår för att se
över orsakerna och förbättra arbetsmiljön.
Den anropsstyrda trafiken för grundskolelever har ökat i antal resor och bidrar till det negativa
resultatet. Kostnader för anropsstyrd trafik behöver ses över. Endast av skolskjutsansvarig och
avdelningschef beslutade resor, där läkarintyg och bedömning sker centralt, mot absoluta lagkrav,
kommer att beviljas.
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Antal elever inom grundskolan

2016

2017

2018

2019

Grundskola totalt

1189

1181

1229

1245

Bruksskolan

209

197

217

227

Centrumskolan

150

150

122

99

Hedekas Skola

111

108

120

116

85

77

94

119

Kungsmarksskolan

344

342

351

350

Munkedalsskolan

276

291

312

317

varav sålda platser

11

7

6

3

Köpta platser

18

16

13

17

Hällevadsholms Skola

Antalet elever har ökat med 16 i jämförelse med föregående år och med 64 elever jämfört med 2017.
Antalet köpta platser har ökat med 4 elever och antal sålda har minskat med 3. I centrala Munkedal
har elevantalet ökat med 15 elever medans en minskning skett med 2 elever i ytterområdena. Från
2014 har antalet elever i grundskolan ökat med 139 elever varav 101 avser skolgång på Bruksskolan
och Munkedalsskolan. På skolorna i Hedekas och Svarteborg är antal elever oföränderlig.
Särskola
Verksamheten som inrymmer grundsärskola, gymnasiesärskola och träningsskola har ett positivt
resultat för året på 1 263 tkr. Det har varit fler elever än beräknat som deltagit i så kallad integrerad
särskola och belastar då grundskolans kostnader. På grundsärskolan var det budgeterat för köp av en
plats hos annan anordnare vilket inte har behövts. Verksamheten för gymnasiesärskolan har sålt
plats till annan kommun vilket generat intäkter utöver budget.
Gymnasium
Gymnasiet har ett resultat på 2 045 tkr för året. Köp av platser på gymnasiet har varit lägre än
budgeterat och kostnaden per elev har varit lägre än förväntat. Flera elever som tidigare var
asylsökande har nu fått uppehållstillstånd. Anslaget i resursfördelningen är högre än den
verksamheten får för asylsökande från Migrationsverket vilket gynnat verksamhetens utfall.
Därutöver kom i slutet av året en kreditfaktura avseende interkommunal ersättning för elev 3 år
tillbaka i tid.
Antal elever inom Gymnasiet

2016

2017

2018

2019

420

430

441

425

Fristående annan kommun

52

43

43

42

Fristående egen kommun

10

13

18

24

Kommunal annan kommun

245

241

259

249

Kommunal egen kommun

104

125

115

107

12

16

23

28

8

9

6

3

Gymnasieskola totalt

varav sålda platser
Region annan kommun

8

15

Antalet elever inom Im-programmet förväntas minska kraftigt till hösten 2020 då flertalet av
nuvarande elever blir inskrivna inom vuxenutbildningen.
Vuxenutbildning
Vuxenutbildning sträcker sig över verksamheterna Gymnasievux, Grundvux och SFI, Svenska för
invandrare, och har ett litet underskott om 75 tkr. Gymnasial vuxenutbildning och då framför allt
Yrkesvux utbildningen finansieras till stor del av statsbidrag från Skolverket. Vårt SML samarbete
gynnar både verksamhet och ekonomi. Verksamheten för SFI påverkas av de minskade intäkterna för
asylsökande och schablonersättningen för nyanlända.
Kunskapens Hus fortsätter att utveckla yrkesutbildningarna. Mer fokus kommer läggas på Lärlingsvux
än tidigare.
Övrig verksamhet
Övrig verksamhet innefattar politiskt arbete, ledning och administration samt LSS, dvs fritidshem för
grundsärelever över 12 år. Det samlade resultatet för perioden är 322 tkr. En ny organisation är satt
för i år för nämndens arbete. Verksamheten har ett positivt resultat för året om 17 tkr då inga möten
genomfördes under sommaren som var arvodesberättigade. Antalet särskoleelever på Träningsskolan över 12 år i behov av fritidshem har varit lägre än förväntat.

Eget kapital
Barn-och utbildningsnämnden förespråkar att 2 948 tkr av 2019 års underskott avskrivs.
Ombyggnationen på Centrumskolan som påbörjats är ännu inte klar men har under 2019 medfört
extra kostnader för verksamheten. Fritidshemmet har under hösten haft en avdelning i en externt
hyrd lokal, en lösning som fört med sig kostnader för extra personal. Skolan har dessutom fått högre
hyra utöver ram samt ökade verksamhetskostnader direkt anknutna till ombyggnationen. Totalt en
merkostnad på 660 tkr.
Hedekasprojektet startade hösten 2017 och innebär ett lönepåslag på 5 tkr per månad för de lärare
som undervisar samt 10 tkr per månad för rektor. Insatsen skulle betraktas som ett tvåårsprojekt och
kostnaden på 850 tkr/år skulle finansieras inom sektor barn- och utbildnings budgetram. De
dåvarande goda ekonomiska förhållandena inom sektorn möjliggjorde denna insats inom tilldelad
budget. 2018 och 2019 har dock verksamheten gått med stora underskott. I budget 2020 har
nämnden tilldelats medel för att kunna fortsätta insatsen i Hedekas.
Förvaltningen tog i slutet av 2018 beslutet att gå in i ett projekt tillsammans med Högskolan Väst för
att proaktivt arbeta med den ödesdigra lärarbristen. Detta resulterade i 3 tjänster för studenter som
läser lärarprogrammet grundskollärare 4-6. Detta innebär att skolan anställer studenten på halvtid
med en lön på 18 tkr/månad. Utbildningen pågår i 5 ½ år samtidigt som eleven får praktik, ett sk.
arbetsintegrerat lärande, AIL. Skolan investerar på detta sättet i framtiden för att kunna säkra
lärarförsörjningen. Den enskilda skolan förväntas lösa denna satsning inom ram dock utan större
utväxling de första åren. Detta innebär en merkostnad på 915 tkr/år.
En justering sker varje år i resursfördelningen utefter verkligt utfall av antal barn/elever i våra
verksamheter. Budgeten för antal platser hos annan anordnare justeras också utefter verkligt utfall
av barn/elever vid årets slut. Trots att detta gjorts ses en avvikelse på köpta platser för förskolan på
ca 1 000 tkr. Detta beror bland annat på kostnader för interkommunal ersättning som avser hösten
2018 inkom först våren 2019 vilket inneburit tre terminers kostnad istället för två. En
engångskostnad på 313 tkr. Den övriga avvikelsen ska den kommunala verksamheten kompensera
för.
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Övergången mellan personalstyrkor hos dagbarnvårdarna har gett en ökad engångskostnad, en
avvikelse på 210 tkr på grund av dubbla löner under fyra månader.

Investeringsredovisning
Projekt

Utfall Jan Dec 2019

Budget tot
2019

Återstår Jan Dec 2019

2219 Inventarier Barn- och utbildning

-1 011

-1 154

143

Summa Alla projekt

-1 011

-1 154

143

Under året har 1 011 tkr använts förbrukats av den totala investeringsramen om 1 154 tkr.
Årets investeringar är till stora delar reinvesteringar i möbler, höj- och sänkbara bord/skötbord och
klassuppsättningar till ordinarie verksamhet. Utöver det har anpassning av lärmiljöer gjorts bland
annat i form av avskärmningsväggar till klassrummen för ökad studiero. Teknisk utrustning av
införskaffats samt ny musikanläggning till idrottshallen på Kungsmarksskolan. Hedekasskolan har
satsat utomhusmiljön och köpt in utomhusrinkar till barnen.
Några förskolor har iordningställt lärmiljöer efter flytt och renovering. En avdelning har, i samband
med renovering, utökat med vattenränna för möjlighet till vattenlek. Staket som saknats sedan
renovering 2015 på förskolan Inspiratören är iordningställt och flyttat.
Kunskapens Hus har utökat sin maskinpark, en truck, för att kunna utveckla bland annat uppdragsutbildningarna.
Barn- och utbildningsnämnden förespråkar att kvarvarande investeringsmedel på 143 tkr äskas över
till 2020 års budget.
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Måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges inriktningsmål
Titel

Bedömning

Trend

1.Inriktningsmål: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på
lika villkor för hela befolkningen
2.Inriktningsmål: Implementera de 4 övergripande miljömål med
detaljerade mål i verksamheten antagna av Kommunfullmäktige 2016-0608 § 38
3.Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola
och framåt.
8.Inriktningsmål: Alla i arbetsför ålder ska bli anställningsbara.

Nämndens verksamhetsmål och mått
1.1 Verksamhetsmål BoU: Alla ska ingå i ett meningsskapande sammanhang som gäller trygghet och
hälsa på lika villkor
Bedömning

Trend

Överlag trivs barnen på våra förskolor mycket bra. Samtliga förskolor har ett aktivt
värdegrundsarbete och arbetar systematiskt med plan mot kränkande behandling. Personalen
arbetar med att utveckla barnens språkliga förmågor och sociala samspel för att motverka konflikter
mellan barnen. Konflikter uppstår när barnen leker och missförstånd uppstår.
Vad gäller personalen så trivs majoriteten och de har ett bra arbetsklimat. På ett område upplevs en
hög arbetsbelastning vilket drar ner resultatet något.
Grundskoleverksamheterna har hög trivsel. Trenden för grundskoleeleverna är positiv och sammantaget uppger dryga 90 % att de är trygga i skolan. Glädjande är att en enhet, Munkedalsskolan,
uppvisar 98 % trygghet, vilket är fantastiskt. Övriga enheter har relativt likartade siffror mellan 80 –
90 %. Munkedals gymnasieskola har resultat i paritet med grundskolan trots en mer komplex miljö.
Målet är inte uppnått, men det pågår ett aktivt och medvetet värdegrundsarbete på samtliga
enheter.
Det sammanvägda värdet för OSA-enkäten är 86 %. Detta resultat bör ses i ljuset av att deltagandet
var generellt lågt samt att flera enheter och verksamheter har genomgått större organisationsförändringar som ännu inte har satt sig.
På Kungsmarksskolan och på Kunskapens Hus har verksamheten förstärkts med socialpedagoger,
vilket visar mycket positiva resultat på närvaro, trygghet och trivsel. Under hösten har elevers
drogvanor uppmärksammats, främst på Kungsmarksskolan. Polis och drogavvänjare har haft
föresläsning för personal och vårdnadshavare, vilket även eleverna ska få under våren 2020.
För verksamheterna är ett nära samarbete med andra aktörer viktigt och samverkan med IFO, polis
och BUP sker kontinuerligt på skolorna.
Elevhälsan träffas regelbundet och ofta på enheterna. Elof-planen har förstärkts med en
åtgärdstrappa. Elevhälsa och skolledare har under året tagit del av fortbildning och forskning kring
arbetet med att öka elevers närvaro som ett led i ökad måluppfyllelse. Fokus på ökad närvaro har lett
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till en större restriktion att bevilja ledigheter och samtliga skolor följer regelbundet upp elevernas
närvaro för att tidigt kunna sätta in insatser. Att i ett tidigt stadie förhindra att frånvaro ökar ger
bättre förutsättningar för att undvika problematiskt frånvaro på sikt. Ett nytt digitalt frånvarosystem,
Skola 24, har implementerats under hösten. Det möjliggör tidig upptäckt och mönster i frånvaron,
som kan vara en signal på att något behöver åtgärdas och att insatser krävs.
Under hösten har analyser av våra verksamheter visat att likvärdigheten behöver öka. En strategisk
plan har utarbetats och insatser för att skapa likvärdighet i verksamheterna pågår inom alla
områden.
Titel

Utfall

Mål

Alla som går i förskolan till gymnasiet ska
känna sig trygga %

91.10%

92.00%

Alla anställda inom Barn och Utbildning
ska känna sig trygga (medarbetarenkät
2019

85.35%

92.00%

Bedömning

Trend

2.1 Verksamhetsmål BoU: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via utbildning och
information, erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se demokrati, delaktighet och
inflytande som viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling.
Bedömning

Trend

Förskolorna arbetar med miljöarbetet som en del i pedagogiken. Till exempel genomförs skräpplockardagar och miljömärkta leksaker och möbler köps in.
Viss sanering av plast är gjord på förskolorna. Arbetsmiljön är viktig och en stor del av vardagen. Det
finns hälsoinspiratörer på varje förskola. Förskolorna har en god kosthållning med varierad kost och
mycket grönt.
Förskolorna arbetar inte med Grön Flagg, men arbetar ändå med miljöarbetet på ett aktivt sätt.
Det ser väldigt olika ut i våra verksamheter vad gäller källsortering. På Processtekniska Gymnasiet
källsorterar man fullt ut medan andra enheter inte har tillgång till kommunala sorteringskärl.
Samtliga enheter källsorterar inom verksamheten men kan sedan inte avyttra det på ett adekvat sätt.
På samtliga enheter finns en stor medvetenhet när det gäller farliga kemikalier. Utrensningar görs
regelbundet och verksamheterna följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer.
Under hösten har skolorna tagit fram förslag på ämnesövergripande temaaktiviteter med syfte att
fokusera på hållbar livsstil. Samverkan med kostenheten pågår, bland annat genom utökad
måltidspedagogik. Samverkan planeras att utvecklas ytterligare under nästkommande år för att bidra
till att eleverna ska skapa sunda och hållbara kostvanor, vilket också kan bidra till ökad måluppfyllelse
och främja psykisk och fysisk hälsa.

12

19

Titel

Utfall

Mål

Andel källsortering införd i alla
kommunala verksamheter (%)

62.50%

50.00%

Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut.
(%)

90.00%

50.00%

Enheter på förskolor och skolor ska
påbörja certifiering utifrån "grön flagg"

0

4

Bedömning

Trend

3.1 Verksamhetsmål BoU: Inom förskolan ska alla barn få språkförberedande stimulans
Bedömning

Trend

Samtliga förskolor arbetar utifrån språkplanen med språkförberedande stimulans och har på olika
sätts använt tecken som stöd, vilket har ökat användandet av TAKK.
Det digitala verktyget, Polyglutt har köpts in för att jobba med läsning och flerspråkighet i förskolan.
Språkplanen revideras och ska kommande år kompletteras med rutiner kring flerspråkighet.
Under hösten 2018/2019 tilldelades förskolorna böcker från Kulturrådet i syfte att stärka
förskolornas läsfrämjande arbete och skapa intresse för läsning hos barn och föräldrar. Förskolorna
har skapat bokhörnor där barn och föräldrar har möjlighet att låna med sig litteratur. Det skapar
tillfällen i vardagen för spontana diskussioner om vikten av att läsa.
Barnhälsan har utökats med en halvtidstjänst specialpedagog och en halvtidstjänst logoped med
fokus på språk.
I september genomförs varje år ett språkligt test i samtliga förskoleklasser. Målet för 2019 var att
minst 97% av alla elever skulle nå ett resultat på stanine 4 eller högre. Årets resultat visar att 79% av
eleverna klarar detta mål. När det gäller normalfördelningskurvan ligger resultaten inte så lågt, utan
följer normen, men i relation till målresultatet är det inte ett godkänt resultat. Elevhälsans logopeder
har fått i uppdrag att analysera testet, genomförandet samt resultatet djupare.
Insatser som redan genomförts är ett utökat arbete med Bornholm-modellen, samt fortbildning för
pedagoger i förskoleklass. Dessa insatser visar redan goda effekter på elevernas utveckling.
Titel
Andel barn som uppnår minst fyra i
språktest i förskoleklass. (%).

Utfall

Mål

79.00%

97.00%

Bedömning

Trend
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3.2 Verksamhetsmål BoU: Vuxenutbildningen ska erbjuda kommuninvånarna utbildningar som
matchar det lokala näringslivet och arbetsmarknadsbehovet
Bedömning

Trend

Från och med hösten 2019 erbjuds 25 fler platser än föregående termin. Detta beror främst på att tre
nya utbildningar inom byggbranschen startat på Kunskapens Hus.
Enheten har fortsatt att expandera när det gäller att starta och bedriva yrkesutbildningar. Flera nya
utbildningar startade under höstterminen 2019, utifrån var det arbetsmarknadsmässiga behoven
finns.
Titel
Antal erbjudna fler platser på
Vuxenutbildningens program (större än)

Utfall

Mål

125

100

Bedömning

Trend

8.1 Verksamhetsmål BoU: Alla elever ska efter gymnasiet vara anställningsbara.
Bedömning

Trend

Förskolan är den första skolformen barnen möter och arbetet där skapar en grund för det livslånga
lärandet. Personalen på förskolorna arbetar aktivt med att erbjuda varje enskilt barn det stöd de
behöver. Forskningen visar på vikten av tidiga insatser. Som ett led i detta arbete finns ett samarbete
med specialpedagog och logoped på den centrala barnhälsan.
Centrala barnhälsan samarbetar även med BVC i ett projekt där 2,5-åringar kommer på gruppbesök.
Syftet är att tidigt identifiera behov och därefter tidigt sätta in insatser. I samband med detta får alla
vårdnadshavare boken "Fem gånger mer kärlek" som ett stöd i sitt föräldraskap. Vårdnadshavare
erbjuds även föräldracirkel som leds av specialpedagog och kurator.
Tidigare har samtliga elever på IM-programmet räknats med i kommunens Aktivitetsansvar. Vid
årsskiftet ändrades reglerna, vilket medför att siffrorna inte är jämförbara mellan åren. Utfallet i
relation till målet ger sken av att resultatet har uppnåtts och att kommunens inskrivna ungdomar
inom Aktivitetsansvaret har minskat drastiskt, men då samtliga elever på IM-programmet nu inte
räknas med blir det missvisande. Utfallet bör ligga lägre för att uppnå mål 8. Nuvarande antal elever
inskrivna på IM-programmet är 70 stycken. För att nå målet borde antalet inskrivna elever inom
Aktivitets-ansvaret var max 7 stycken. 19 ungdomar är ett oroväckande antal.
70,68% av eleverna i årskurs 6 har godkända betyg i samtliga ämnen. Således är målet på 70%
uppnått, men givetvis finns fortfarande stora utmaningar och verksamheternas mål är full
måluppfyllelse på sikt. Resultaten indikerar stor variation mellan skolor och områden, vilket är en
angelägen fråga att arbeta vidare med. Inom verksamheten finns utmaningar bland annat gällande
nyanländas lärande men också hur arbetet med extra anpassningar och stödinsatser kan
effektiviseras och förbättras.
Fler elever än föregående år har fullständiga betyg vid utgången av årskurs 9. Det betyder att vi kan
skönja en försiktigt positiv trend. Målet är dock inte uppfyllt ännu och det finns mycket kvar att
utveckla och arbeta med inom skolverksamheten innan vi ser markant höjda resultat. Flera
skolutvecklingsprojekt är igång och över tid kommer vi att kunna mäta effekterna av dessa.
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2018 tog 69,6% av eleverna gymnasieexamen inom 4 år. 2019 har siffran ökat till 74,1% vilket är en
positiv trend, och något över rikssnittet. Målet på 77% är dock ännu inte uppnått. Arbetet för ökad
måluppfyllelse fortsätter i samtliga verksamheter.
Under hösten har samtliga resultat analyserats och verksamheten har kartlagts utifrån och i
jämförelse med forskning kring vad som påverkar elevers resultat i positiv riktning samt goda
exempel. Detta har lett fram till en strategisk plan för ökad måluppfyllelse som antogs i nämnd i
december 2019. Arbetet med kvalitetshöjande insatser och fortbildning kommer att löpa under 5 år.
Titel

Utfall

Mål

19

77

Alla elever ska ha minst godkänt i alla
ämnen i årskurs 6 (%)

70.68%

70.00%

Alla elever ska ha minst godkänt i alla
ämnen i årskurs 9

61.40%

67.00%

Alla elever ska ha gymnasieexamen efter
fyra år

74.00%

77.00%

Minska antalet ungdomar som är
inskrivna inom kommunens
aktivitetsansvar

Bedömning

Trend

Framtid
Skolinspektionens beslutsrapport från tillsynen som genomfördes i november 2019 kräver ett antal
åtgärder som ska vara genomförda senast september 2020. Det handlar om att skolpsykologerna
främst ska arbeta förebyggande och mindre på individnivå. Munkedals kommun ska verka mer aktivt
för att nå ut till och motivera de elever som har rätt till kommunal vuxenutbildning på grundläggande
nivå och svenska för invandrare. Huvudmannen ska tydligare följa upp resultaten av utbildningen
inom grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning, planera för
genomförandet av de beslutade utvecklingsåtgärderna, genomföra dessa beslut om utvecklingsåtgärder och dokumentera aktiviteterna. I och med genomförande av den strategiska planen, att
elevhälsoplanen följs samt nu tydligare målstruktur kommer bristerna att kunna åtgärdas. Vi behöver
se över strukturerna för särskolan inklusive träningsskolan på alla nivåer samt utveckla det
systematiska kvalitetsarbetet än mer inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. När det gäller
insatserna för målgruppen vuxna kommer ett intimare samarbete kunna intensifieras i samband med
att Arbetsmarknadsenheten fysiskt flyttar till Utvecklingscentrum Munkedal intill den kommunala
vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen behöver troligtvis också utöka samarbetet till fler än två
kommuner för att stärka utbud och möjligheter till utveckling.
Implementering och arbetssätt i förhållande till den nya lagen om Barnkonventionen gäller för hela
förvaltningen och är ett av förvaltningens internkontrollområden. Den statliga barnrättighetsutredningen som genomförts lägger stor vikt vid att vuxna bättre ska ta hänsyn till barnets bästa och
barnets rätt till delaktighet och inflytande, samt vikten av ett kunskapslyft om konventionens
praktiska tillämpning.
Samverkan skola, förskola och socialtjänst kommer att fortsätta arbetet med att ta fram en
samverkansmodell. En ambition är också att Barn och Utbildningsnämnden och Välfärdsnämnden
träffas under året.
I och med den nationella satsningen på totalförsvaret kommer rektorerna tillsammans med
kommunens säkerhetsstrateg genomföra övningar i krishantering och scenarier med höjd beredskap.
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Källsortering kommer förhoppningsvis vara möjligt på alla enheter då förutsättningarna med
utplacerade sorteringskärl kommer att finnas.
Avdelning skola
Målbilden på sikt är en likvärdig skola med hög trivsel, bra resultat och budget i balans. Arbetet med
att implementera, genomföra och följa upp den strategiska planen och andra viktiga insatser och
nödvändiga förändringar kommer att vara omfattande och viktigt.
Arbetet med 20-grupper på högstadiet ses på med tillförsikt. Resultatet för årets åk 7 i jämförelse
med tidigare år, då det var större grupperingar, är positivt.
Elevhälsans kompetens är hög vilket skapar goda förutsättningar för att utveckla det främjande och
förebyggande arbetet.
Skolbyggnationer, renoveringar och investeringar i anpassade och lämpliga skolmiljöer och
undervisningslokaler kommer att vara en positiv förutsättning för ökad kvalitet i undervisningen,
samt för att möta de krav och elever som verksamheten har.
Trivseln inom verksamheten är hög bland personal och förhoppningen och målet är att det håller i
sig, trots tuffa ekonomiska tider. En förstärkning av varumärket är av vikt, både internt och externt,
bland kommunens medborgare, men också utåt mot omvärlden. Våra möjligheter till rekrytering och
ökad kvalitet är beroende av ett positivt varumärke. Stolthet, tillit och ett gott rykte är alla viktiga
ingredienser för en verksamhets resultat.
Arbetet med elevaktiva klassrum, där undervisningen är varierad och anpassad, fortsätter i
framtiden. Rörelseaktiviteter dagligen, ytterligare satsningar kring skolmåltiden och andra
hälsofrämjande åtgärder för att skapa högre måluppfyllelse och en hållbar livsstil fördjupas och
utvecklas i framtiden.
Enheterna fortsätter att reflektera över och arbetar fram hur man ska arbeta med respektive
elevgrupp för att höja resultaten. Systematik, analys och kollegialt förhållningssätt i relation till
forskning och evidens behöver utvecklas i verksamheten.
De politiska målen för 2020 har konkretiserats och arbetas med regelbundet på enheterna.
I verksamheten finns en oro för att budget 2020 ska medföra avsevärda besparingar. Det finns också
en osäkerhet för förändring och att ställa om sina organisationer till att bättre möta framtidens
undervisning. Då verksamheten har många elever med olika typer av omfattande
funktionsnedsättningar som är beroende av personella resurser kan det finnas en risk att både dessa
och andra elever inte får det stöd de behöver för sin utveckling och att elever med funktionsnedsättningar skapar stor oro bland andra barn, som även de behöver trygghet och arbetsro i skolan
för att utvecklas kunskapsmässigt.
Skolans kompensatoriska uppdrag ställer stora krav på verksamheten. Allt fler elever är sämre
rustade för att gå i skolan och ta in information och kunskap. Frånvaro, psykisk ohälsa och andra
förutsättningar av vikt påverkar skolans arbete och resurser. Motivation att slita, kämpa, att lyckas i
skolan och skolans status är inte tillräckligt hög, hos alla vårdnadshavare och elever, vilket måste
förstärkas framgent. Alla elever har rätt att lyckas och skapa goda förutsättningar att själva kunna
fatta beslut och välja i framtiden, en framtid som ställer helt andra krav på kompetens och kunskap
än idag.
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En annan utmaning är digitaliseringen, fullt utbyggt 1-1. Att få med personalen på tåget att använda
digitala läromedel på ett klokt och resultathöjande sätt kommer att kräva utbildningsinsatser.
Digitala program öppnar stora möjligheter men kostar avsevärt i licenser, samtidigt som
verksamheten inte kan överge vanliga läromedel, vilket leder till merkostnad.
I verksamheten finns många nyanlända barn och det är svårt att få budgeten att räcka till för
studiehandledning och SVA undervisning. En likvärdighet bland skolorna behövs.
En stor del av Kunskapens hus verksamhet finansieras av olika typer av statsbidrag, så som yrkesvux,
schablonersättning för nyanlända (sk. två års pengar) eller bidrag från Migrationsverket för
gymnasieungdomar i asylprocessen. Om eller när villkoren för bidrag förändras finns det inga
kommunala medel som kompenserar det ekonomiska bortfallet. Även de elever som omfattas av
gymnasielagen ställer stora krav på enheten.
Avdelning Förskola
Gemensam fortbildningsdag om Barnkonventionen är planerad under 2020.
Lokalerna i Dingle är undermåliga. Ny förskola planeras med fem avdelningar. Byggstart är i dagsläget
oklart. I Hällevadsholm är trycket på kön stort. Vissa barn som hör till Hällevadsholms upptagningsområde är placerade i Dingle.
Fortsätta inventera behovet av platser hos kommunens Dagbarnvårdare. När det gäller Önnebacka
kommer en uppföljning av den genomförda omorganisationen ske löpande. Förhoppningarna är att
lärmiljöerna utvecklas utifrån det mer åldersindelade arbetssättet samt personalen kan utveckla
undervisningen.
Att fler väljer att utbilda sig som idag har koppling till enheten ger förhoppning om en utökad lärarbehörighet i personalgruppen i framtiden.
Planerad ny förskola i centrum kommer skapa utrymme för att arbeta med problematiken kring
segregation som idag påverkar barnens möjligheter till språkutveckling. Utökade lokaler leder till att
barngruppernas storlek kan minskas och därmed bättre följa skolverkets riktlinjer. För barn som är 13 år är riktmärket för barngruppers storlek 6-12 barn och för barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15
barn.
Det påbörjade rörelseprojektet på förskolan ska följas upp under våren 2020.
På Kungshöjden är det nu två förskollärare på varje avdelning och det har även förstärkts med
behörighet i Hedekas. Detta blir intressant att följa ur ett kvalitetsperspektiv. Den stora förändringen
förväntas ske i Hedekas.
I Hedekas har ett eget nätverk inom enheten startas för att fördjupa sig i frågan språkutveckling som
kan ses som ett led i kvalitetshöjande arbetet.
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Övrig uppföljning
Attraktiv arbetsgivare
Sjukfrånvaro %
Sjukfrv %, ack.
period 2019

Sjukfrv %,
föregående
ack. period
2018

Åldersintervall

6,07

5,76

<=29

7,06

8,0

30-39

5,54

3,7

40-49

4,66

5,34

50-55

9,31

6,08

5,68

6,35

2,86

3,35

65-67

Avdelning Skola
Korttidssjukfrånvaron har stigit vilket har påverkat sjuktalen.
Den största sjukfrånvaron syns i Hällevadsholm och Träningsskolan, där gruppen 50-55 år har högst
sjukfrånvaro. Några av de som ligger högst i sjukfrånvaron har kroniska sjukdomar. I Hällevadsholm
har en rektor tillsatts tillsvidare, från och med mars 2020, som ett led i att minska sjukskrivningarna
och skapa en bättre arbetsmiljö.
Värt att notera är att de som har höga sjukskrivningstal oavsett arbetsplats arbetar med elever med
särskilda behov. Denna personalgrupp består av personal utan adekvat utbildning.
Av de sjukskrivningar som finns är de flesta ej arbetsrelaterade. De som möjligen kan vara
arbetsrelaterade är samtliga hanterade enligt kommunens rutiner, med omtankessamtal, olika
insatser etc.
Avdelning Förskola
I jämförelse med föregående år har sjuktalen inom förskolan ökat något, från 7,62% till 7,66%. Vid en
närmare analys är det endast ett område som ökat och drar upp snittet. Område 2 har sjuktal på
12,43% och rektor har vidtagit åtgärder för att detta ska minska.

Antal anställda
Period dec

Utfall 2019

Utfall 2018

Alla anställningsformer

539

539

Tillsvidare, antal anställningar

327

304

Tidsbegränsade, antal anställningar

214

237

Avdelning Skola
Både antalet tillsvidareanställda och tidsbegränsade anställda har ökat. En förklaring är att
elevantalet har ökat på en del enheter, vilket medför fler personal. En del personal har under året
blivit behörig och har då kunnat få tillsvidaretjänster istället för tidsbegränsade tjänster.
Fler tidsbegränsade anställningar än tidigare år kan också förklaras med att många bekostas av
statliga medel och bidrag, vilket medför att när bidraget uteblir måste också anställningen upphöra.
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Flera enheter har dock under året haft överanställd personal mot budget, vilket resulterat i det
underskott som skolan har. Under hösten tog åtgärdsplaner för budget i balans fram, vilket
också kommer att innebära en minskning av visstidspersonal under 2020.

Sysselsättning
Period december

Utfall 2019

Utfall
2018

0-74 %

155

168

75-99 %

327

304

100 %

342

327

Alla anställningar

Avdelning Skola
Av den fast anställda personalen har övervägande del i grunden heltidssysselsättning. Det är en del
som i grunden har heltidssysselsättning men som har valt att under en period gå ner i tjänst,
exempelvis partiell föräldraledighet. På träningsskolan ser det lite annorlunda ut, där flera
tillsvidareanställda har 80% i botten. De som har tillsvidaretjänst under 100% har erbjudits heltid.
Bland visstidspersonalen finns lägre tjänstgöringsgrad än 100%, vilket styrs av verksamhetens
behovet.
Avdelning Förskola
Av de som inte arbetar heltid är det i de flesta fall en följd av eget önskemål om deltid, det handlar
bland annat om föräldraledighet och önskan om mer fritid.

Kompetensutveckling
Avdelning Skola
Under året har det varit få gemensamma fortbildningar inom avdelning skola. Varje skolenhet har,
utefter sina behov genomfört fortbildningsinsatser. Under hösten 2019 har arbetet med en
gemensam strategisk plan för ökad måluppfyllelse arbetats fram. Från och med 2020 och fem år
framöver kommer en rad gemensamma fortbildningsinsatser, för ökad kompetens och likvärdighet,
genomföras.
Kompetensutvecklingen på Munkedalsskolan under året har för fritidspersonalens del bestått i att
genomföra Skolverkets fortbildningssatsning fritidslyftet. De har även arbetat kollegialt med att
utveckla fritids systematiska kvalitetsarbete. Detta har skett under ledning av biträdande rektor.
Lärares fortbildning har bestått i att under ledning av biträdande rektor utveckla sin digitala kunskap i
förhållande till att pedagogiskt använda datorn som verktyg, då alla elever nästa läsår har en till en.
Lärare har även genom kollegial lärande utvecklat SKA-arbetet.
Skolutvecklingsprojekt på Kungsmarksskolan har löpt under året. Där har personalen fått fördjupa sig
utifrån vad de behöver utveckla. Till exempel teambuildning, klassrumsdesign, planeringsdesign,
brainbreak och ökad aktivitet/rörelse. Under året har skolan arbetat med teambuildning i
lärargruppen.
Lärarpersonal på Bruksskolan skall under läsåret genomföra skolverkets webbaserade utbildning,
”Digitalisering i tekniktäta klassrum. Skolans lärarpersonal utvecklar även arbetet med kollegialt
lärande. Viss personal inom skola och fritidshem genomför kommunens satsning ICDP. Arbetet med
ständiga förbättringar genom att systematisera kvalitetsutvecklingsarbetet där resultat kontinuerligt
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analyseras fortlöper. Fortbildning i syfte att utveckla likvärdighet i bedömning, metoder och
arbetssätt inom och mellan arbetslagen sker. Fritidshemspersonal genomför skolverkets webb
utbildning. Förskoleklasspersonal genomför skolverkets webbutbildning "Läsa-skriva".
All personal på träningsskolan har vid ett tillfälle varit på fortbildning inom elever i särskolan. Under
hösten har man kunnat se ett behov av fortutbildning inom träningsskolan. Ett projekt med
fortutbildning i egen regi har startats och utbildning kommer att hållas under våren 2020. Både
träningsskolan och Hedekas skola har haft utbildning i Hot och våld. Viss personal på Hedekas skola
har utbildats i tidiga insatser i skolan. En ur personalen på Hedekasskolan har även varit på
handledarutbildning för övrig personal. En annan personal har även utbildats inom musik för att
kunna undervisa elever men även kunna finnas som stöd för annan personal som undervisar i musik.
Personalen på Hedekas skola har under hösten fått utbildning i att främja närvaron bland eleverna,
samt utbildning i " Stopp min kropp".
På Centrumskolan finns AIL-studenter som samtidigt läser och arbetar med mentorskap. Mentorerna
har genom att hjälpa de nya lärarna fortbildats. På grund av ombyggnation har större
fortbildningsinsatser inte kunnat genomföras. Ett kollegialt fortbildningsarbete att utifrån Skolverket
och Skolinspektionens kvalitetsbegrepp utveckla undervisningen och skapa strukturer för kollegial
coaching med observationer i varandras klassrum har inletts.
PÅ Hällevadsholms skola har alla fått utbildning och handledning utifrån specifika barns diagnoser för
att kunna hjälpa dessa i vardagen och i skolan. I augusti, utifrån skolinspektionens riktlinjer,
anordnades en dag för Hällevadsholms skola där man arbetade med att förbättra och i grupp
utveckla skolan. Medarbetarna har under året läst "Vilse i skolan" och man arbetar med att
implementera det man läst.
Personalen på Kunskapens Hus har under 2019 gått Skolverkets webkurs för betygsättning, där det
även ingått i diskussionsgrupper. Vidare har punktinsatser genomförts, då en del i personalen fått gå
individuella kurser, bland annat en kurs inom digitalisering och källkritik "Fakta, larmrapporter och
fejkade nyheter". Detta utmynnade i att de två i personalen som gick denna utbildning höll i tre
halvdagsutbildningar inom detta ämne.
Samtliga skolledare har deltagit i v8 utbildningskonferens med fokus bland annat på skolnärvaro och
psykisk ohälsa. Förvaltningens ledare har också deltagit i Skolverkets webutbildning 2 ”leda för
digitalisering" samt de av kommunen anordnade interna fortbildningsinsatser. För närvarande är tre
skolledare under utbildning i rektorsprogrammet. I ledningsgruppen genomförs kontinuerligt
kollegial fortbildning gällande analys, pedagogiskt ledarskap, leda i förändring, utvecklande ledarskap
mm.
Avdelning förskola
Under året har personalen haft kompetensutveckling om förskolans reviderade läroplan, rörelse i
förskolan, ICDP, närvarohantering i Tieto, språkombudsträffar, introduktion av Förskoleforum samt
måltidspedagogik. Tre av förskolans rektorer genomgår den statliga rektorsutbildningen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Avdelning Skola
OSA enkät har genomförts i november 2018 och resultatet analyserats och redovisats för personalen
på APT. Resultatet visar på generellt hög trivsel och att medarbetarna upplever sitt arbete som
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meningsfullt. Identifierade utvecklingsområden är kopplade till feedback/kommunikation och
konflikthantering och uppföljning av mål samt tillviss del upplevd hög arbetsbelastning.
Under terminen kommer utvecklingsområden belysas på APT, genom samtal och genom att arbeta
med metodverktyg från bland annat ”sunt arbetsliv”. En ny OSA enkät kommer genomföras hösten
2019 som uppföljning och som grund för fortsatt utveckling.
Rektorerna har överlag god kunskap kring det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), men det är
fortsatt en utmaning för cheferna inom barn och utbildningsförvaltningen att hålla isär det arbetsmiljöarbetet som är kopplat till personalens arbetssituation och det systematiska kvalitetsarbetet
som är kopplat till förskolans och skolans uppdrag.
Tillbud och arbetsskador rapporteras och hanteras numera i KIA, vilket ger bättre möjligheter att
rapp-ortera, hantera och följa upp ärenden. De åtgärder och incidenter som enheterna inte själva
kan hantera förs automatiskt uppåt.
Fysisk skyddsrond har genomförts på samtliga skolor/förskolor och akuta brister har åtgärdats.
Nybyggnationer och renoveringar kommer dessutom att åtgärda mer långsiktiga behov och brister.
Allt fler större incidenter har varit av den karaktär att elever agerar ut vid frustration och aggression.
Några incidenter har anmälts till Arbetsmiljöverket.
Avdelning Förskola
Förskola Område 1
Arbetsmiljörond gjordes i april 2019. Det sågs brister på Dingle förskola, men planen är att bygga en
ny förskola. Det som varit möjligt att åtgärda är gjort.
OSA enkäten genomfördes hösten 2018 och visade på ett gott resultat i sin helhet och en genomgång
är gjord på APT och samtalat om hur vi ytterligare kan förbättra vår arbetsmiljö. Vi genomför APT en
gång i månaden efter en given dagordning som mailas ut en vecka innan mötet.
Personalen mailar in vad de vill ha med på dagordningen.
Förskola Område 2
På apt under hösten 2018 var det mycket fokus på den psykosociala arbetsmiljön med start i
presentation av kommunens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Samtal om
arbetsglädje, organisatorisk och social arbetsmiljö och bemötande i mindre grupper på varje apt. På
apt i januari 2019 var representanter från Lärarförbundet och Kommunal inbjudna och deltog. Där
presenterades kommunens värdegrund samt det systematiska arbetsmiljöarbetet. På apt under
våren 2019 har fokus varit arbetsbelastning, organisation och vårt förhållningssätt mot varandra.
Resultat från Osa-enkäten presenterades på apt i maj.
OSA-enkätens resultat ger en indikation att arbetsklimat, arbetsbelastning och hantering av
konflikter är utvecklingsområden för enheten. Resultatet för enheten motsvarar resultatet för Barn
och utbildning i stort.
Skyddsrond genomfördes i februari 2019 och resultat presenterades för samtliga medarbetare på apt
i februari.
Förskolor Område 3
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I maj genomfördes systematisk arbetsmiljörond utifrån arbetsmiljöverkets checklista och resultat
med åtgärder har lyfts med berörda enheter och fastighet. Byggnation av solskydd som varit en
återkommande punkt är påbörjat och det prioriteras byggstart på de enheter som ska ha
sommarförskola och Inspiratören är slutfört. Under sommaren installeras det staket som skulle
åtgärdas för att förhindra tillbud på gården och personal påtalar arbetsro.
De tre brandombud som finns en på respektive enhet har genomgått brandombudsutbildning.
Inspiratörens förskola har haft brandtillsyn med åtgärder som är åtgärdade och godkända.
Inför flytt av de två ensamavdelningarna Ugglan och Grävlingen till Herrgården genomfördes en risk
och konsekvensanalys.
Området ligger i snitt högre än kommunen i helhetsresultat i OSA enkäten. Det är punkterna som
berör arbetsbelastning som utmärker sig i det annars goda resultatet. Enskilda samtal genomförs i en
"Ta tempen på arbetsplatsen" modell och det visar sig tydligt i resultaten att det är vikarieanskaffning
som är en stor orsak till upplevelsen av stress. På Inspiratörens förskola där det varit hög frånvaro har
det under våren tillsatts en pooltjänst på 60% som åtgärd mot detta. Då frånvaron varit hög på en
personal har inte tjänsten kunnat nyttjas optimalt för att främja stressen över vikarieanskaffning och
utvärdering av insatsen inte varit möjligt.
Förskola Område 4
Skyddsrond genomfördes. Checklista för förskola från arbetsmiljöverket ligger till grund för skyddsronden och risker eller brister som lyfts dokumenteras, åtgärdas och följs upp.
På Hedekas förskola är renoveringsbehovet stort, avd Katthult som ligger i en egen byggnad har fått
en del renoverat.
OSA-enkät genomfördes. Resultatet på Hedekas påvisar flera utvecklingsområden att arbeta vidare
med under året. Fokusområden att arbeta vidare med är kompetensutveckling samt återkoppling
(ledning) av chef. Kungshöjdens förskola har fokusområde arbetsbelastning samt återkoppling
(ledning) av chef som fokusområde.
På förskolorna har en ny rektor tagit över i augusti 2019.

Nyckeltal
Nedan visas nyckeltal tagna ifrån statistik databasen Kolada. I urvalet jämförs Munkedals kommun
med kommuner med liknande socioekonomiska struktur. Dessa kommuner tas fram var tredje år,
därav att 2017 år står angivet. De kommuner som ingår i Munkedals ”Liknande kommuner
socioekonomi, 2017” är Surahammar, Tierp, Tomelilla, Hörby, Heby, Älvsbyn och Färgelanda. Det
bygger på nyckeltal om ohälsa, utrikes födda, 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.
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Förskola
Väntetid i antal dagar för de barn som inte
fått plats på förskola på önskat
placeringsdatum, medelvärde

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan,
antal

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk
högskoleexamen, andel (%)

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet
barn

Liknande kommuner
socioekonomi, Munkedal,
2017
Munkedal
Liknande kommuner
socioekonomi, Munkedal,
2017
Munkedal
Liknande kommuner
socioekonomi, Munkedal,
2017
Munkedal
Liknande kommuner
socioekonomi, Munkedal,
2017
Munkedal

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

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

Elever/anställd i kommunal fritidshem,
antal

Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn

Liknande kommuner
socioekonomi, Munkedal,
2017
Munkedal
Liknande kommuner
socioekonomi, Munkedal,
2017
Munkedal
Liknande kommuner
socioekonomi, Munkedal,
2017
Munkedal
Liknande kommuner
socioekonomi, Munkedal,
2017
Munkedal

2016

2017

2018

2019

28,0
31,0

20,0
41,0

14,0
22,0

20,0
24,0

5,3
6,1

5,3
5,5

5,4
5,0

43,7
36,7

46,2
36,7

48,8
35,8

135 484
129 454

147 660
139 803

151 273
145 163

2016

2017

2018

78,4
81,7

71,8
79,6

79,7
83,0

20,6
28,8

26,2
30,8

24,3
30,7

11,6
10,9

11,5
14,9

12,1
12,4

35 161
39 967

37 115
35 553

37 045
35 777

2019
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Grundskola F-9
Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal
grundskola åk 1-9, lägeskommun, antal

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

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

Kostnad förskoleklass, hemkommun,
kr/elev

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

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

Liknande kommuner
socioekonomi, Munkedal,
2017
Munkedal
Liknande kommuner
socioekonomi, Munkedal,
2017
Munkedal
Liknande kommuner
socioekonomi, Munkedal,
2017
Munkedal
Liknande kommuner
socioekonomi, Munkedal,
2017
Munkedal
Liknande kommuner
socioekonomi, Munkedal,
2017
Munkedal
Liknande kommuner
socioekonomi, Munkedal,
2017
Munkedal

Gymnasiet
Kostnad gymnasieskola hemkommun,
kr/elev

Köp av gymnasieskola, totalt, andel (%)

2016

2017

2018

11,2
12,4

11,3
11,6

11,2
11,5

86,6
92,8

86,3
92,6

85,6
85,2

213
203

209
203

214
190

56 622
67 817

59 892
53 552

63 143
55 978

59 006
56 572

64 398
60 809

65 650
67 372

110 000
101 673

117 246
108 113

121 246
123 527

2016

2017

2018

Liknande kommuner
socioekonomi, Munkedal,
2017

143 636

142 707

144 523

Munkedal

116 901

121 881

136 756

76,1
71,5

73,8
67,1

74,7
67,3

Liknande kommuner
socioekonomi, Munkedal,
2017
Munkedal

2019

211
190

2019
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VÄLJ HÄR

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Mia Elofsson
Avdelningschef Förskola
Barn och utbildning

Beställning av ny förskola på Brudås
Förslag till beslut
Barn och utbildningsnämnden beställer en ny förskola på Brudås av
Samhällsbyggnadsnämnden. Förskolan ska ha 5 avdelningar till en kostnad av 37
miljoner kronor.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 att det ska byggas en ny förskola på
Brudås. I investeringsbudgeten finns totalt 37 miljoner kr upptaget för förskola på
Brudås 2021-22. Detaljplanarbetet är påbörjat.
Nuläge
Våren 2020 finns 10 avdelningar med 180 platser i centrala Munkedal. Utifrån budget
beräknas idag 18 platser/avdelning. Kungshöjden har tre avdelningar och har
totalrenoverats under 2018. Inspiratören på Lilla Foss har fyra avdelningar och Älgen
på Östra Jonsängsvägen en avdelning. För att möta upp behovet finns två tillfälliga
avdelningar, Herrgården, på Lilla Foss. Kommunen har ett konstant högt söktryck till
platser inom barnomsorgen i centrala Munkedal.
Förskolorna i centrala Munkedal:

Inspiratören (Lilla
Foss)
Kungshöjden
Älgen
Herrgården
Barn i kö/200206
Summa

Antal avd

Antal inskrivna
barn 200206

Erbjudna
plats

4

70

70

3
1
2

52
18
34
23
197

53
18
34

10

175

Uppdraget är att ersätta de tillfälliga lokalerna och en-avdelningsförskolan med en ny
förskola samt kunna hantera uppkommen barnomsorgskö med variationer över året.
En ny enhet möjliggör även att minska barngrupperna inom hela
upptagningsområdet i centrum och även område syd (Önnebacka). Kommunen tar
även höjd för framtida inflyttning av barnfamiljer som bosätter sig i de centrala
delarna av Munkedal.
Hur många avdelningar?
Med 12 avdelningar i centrala Munkedal kan kommunen erbjuda grupper om 15 barn
på alla förskolor i centrum om barnantalet är konstant. Vid inflyttning finns möjlighet
att få plats med ytterligare barn. Detta förutsätter att lokalerna är anpassningsbara
och möjliga för att utöka/minska. Vid nybyggnation ska möjlighet ges till flexibilitet i
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verksamheten så att det kan vara 4-6 avdelningar vid behov. Det är tre avdelningar
som ska ersättas och de barn som står i kö ska erbjudas plats. Med ett
inriktningsmål på 17 barn/grupp i centrala Munkedal är behovet av en förskola med
5 avdelningar och en yta på ca 900m2.
I samband med uppförande av en ny förskola i anslutning till Kungshöjden på Brudås
möjliggörs samverkan, upptagningsområdet blir samlat till ett och motverkar
segregerande tendenser.
Antal barn per födelseår och område (siffror Tieto 200120)

År 2014
År 2015
År 2016
År 2017
År 2018
År 2019
Totalt

Munkedal
39
46
42
49
35
40
251

Stale
37
35
27
35
30
25
189

Barnantal
Enligt SKRs prognos kommer andelen barn de närmaste 5 åren öka något i
Munkedals kommun. Utöver det behöver vi ta i beaktande att de nybyggnationer
som är på gång kan komma att innebära ett ökat barnantal. Nya flerbostadshus är
på gång inom de närmsta åren på Vadholmen och västra Jonsäng samt nya
villaområden på Bergsäter, Korpås och Myrbotten.
Verksamhetsaspekter på ny förskola
Enlig Skolverkets riktlinjer bör yngre barn 0-3 år inte vistas i grupper större än 12
och 4-5 åringar i grupper om 15.
Lokalerna behöver vara flexibla utifrån barns olika behov. Uppdraget är att skapa
likvärdiga förskolor och komma ifrån den segregering som har uppstått. Större
enheter skapar möjligheter till effektiv samordning av resurserna vid öppning,
stängning, sjukdom m.m. Till ensamavdelningarna körs mat och det minskar
förutsättningarna för måltidspedagogik. Kollegialt arbete och säkerhetsaspekten
försvåras.
Det är svårt att rekrytera personal till förskolans verksamhet nationellt och det är
ineffektivt och kostnadskrävande att driva ensamavdelningar. För att kommunen ska
vara en attraktiv arbetsgivare krävs det att kommunens förskolor är ändamålsenliga
med för verksamheten anpassade lokaler. I dagsläget finns det mycket begränsade
möjligheter för personalen att samlas i ändamålsenliga miljöer. Det saknas rum för
personalsamtal och administrativa uppgifter i de mindre befintliga förskolorna samt
de provisoriska.
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Generella funktioner i förskolbyggnaden – förutsättningar
Barnen ska kunna ha inflytande och påverka sin dag med möjlighet att växla mellan
olika aktiviteter under dagen. Det ska finnas möjlighet för barnen att använda sin
fantasi och kreativitet i lärandet både inne och ute.
Viktigt att så få rum som möjligt är genomgångsrum.
Ett större rum på varje avdelning där man kan göra rum i rummet så att de små
barnen kan vara upptagna av olika aktiviteter men ändå vara nära en pedagog
Det ska finnas samtalsrum, materielrum och arbetsrum.
Det skall finnas möjlighet att träffas många barn på en plats för uppträdande eller
större samlingar med funktion som torg/mötesplats, men även möjlighet att dra sig
tillbaka för en lugn stund. Torget ska ge möjlighet för gemensamma måltider och
kunna användas på olika sätt, tex även som samlingslokal för både vuxna och barn.
Köket ska vara ett tillagningskök där alla måltider lagas från grunden. Utrustning och
kapacitet ska vara anpassad för tillagning av frukost, lunch och mellanmål.
I återvinningshuset ska det finnas plats att sortera alla tänkbara fraktioner. Det ska
också finnas plats för att förvara grovsopor för vidare transport till
återvinningsstation. Återvinningshuset bör ligga i anslutning till kökets entré
Administrativa ytor med funktion för olika verksamhetsmöten med upp till 20
deltagare.
Arbetsplats för förskolechef.
All personal på förskolan använder samma pausrum.
Utemiljö
Enligt Boverket finns inga generella rekommendationer för hur stor yta ett barn
behöver. Forskning visar dock att den totala friytan bör överstiga 3000 m2. På en
gård som är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek
och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov.
En gård ska ha flera zoner som barnen kan röra sig fritt mellan, och som erbjuder
fler och mer varierade lekmöjligheter efter hand som barnen utvidgar sitt territorium.
Möjlighet ska ges till vila ute, under tak, med placering så att inte de sovande barnen
blir störda.
Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Bedömningen är utbyggnaden genomförs inom investeringsanslaget. Närheten till
Kungshöjden ger möjlighet till samarbete mellan förskolorna.
Miljö
Viktigt att lekytor utformas för att passa barnens olika åldrar. Tomtens storlek
möjliggör varierade ytor.
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Facklig samverkan enligt FAS05
Personal och fack kommer att vara representerade i arbetsgrupper i projektet
Barnkonventionen
Ur ett barnperspektiv skapas förutsättningar för hög och likvärdig kvalitet.
För att barngruppernas storlek ska kunna minskas behövs lokaler som är anpassade
för förskolans verksamhet. Viktigt att bygga in flexibilitet så att det går att anpassa
till nya förutsättningar.

Liselott Sörensen-Ringi
Förvaltningschef
Barn och utbildning

Mia Elofsson
Avdelningschef Förskola
Barn och utbildning

Beslutet expedieras till:
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Dnr: BOUN 2019-000168

Beslut om veckor och ämne för fadderpolitiker VT
2020
Förslag till beslut
Barn-och Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att förlägga
fadderpolitikernas besök på förskolor och skolor under veckorna 12-13 vårterminen
2020 med fokusområde resultat.

Sammanfattning
Nämnden har beslutat om att utse fadderpolitiker och också fördelat dessa per
enhet. Fadderpolitikernas fokusområden följer det systematiska kvalitetsarbetet.
Under hösten 2019 handlade det om trygghet, studiero och trivsel. Varje
fadderpolitiker gör en avrapportering till nämnden efter besöket. Vårens besök ska
fokusera på hur lärare följer upp elevernas resultat och på förskolan, hur följer
pedagogerna upp barngruppens utveckling i relation till läroplanen.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
De arvoden som betalas ut i samband med besöken.

Inga ytterligare konsekvenser.

Liselott Sörensen Ringi
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Avdelningschef förskola
Avdelningschef skola

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330
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Dnr: BOUN 2020-000026

Handläggare:
Karin Atienza Cortes
Nämndsekreterare
Administrativa avdelningen

Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning
Redovisning över beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning 2019-04-17 § 21 enligt förteckning.
Förteckningen redovisar beslut tagna 2020-01-01 till 2020-01-31.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser.

Inga ytterligare konsekvenser

Liselott Sörensen Ringi
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef

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

2020-02-07

Barn och utbildningsförvaltningen

Delegationsförteckning 2020-01-01 – 2020-01-31
Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

Diarienummer

2020-01-22

1750

UPPR

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21
Utbildningsförvaltningen punkt 1.5 - Avge yttrande på barnoch utbildningsnämndens vägnar
med undantag för kommunens mål
och riktlinjer inom Barn- och
utbildningsförvaltning.

Liselott Sörensen
Ringi

2019-000191

2020-01-10

1678

UPPR

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21
Utbildningsförvaltningen punkt 1.5 - Avge yttrande på barnoch utbildningsnämndens vägnar
med undantag för kommunens mål
och riktlinjer inom Barn- och
utbildningsförvaltning.

Liselott Sörensen
Ringi

2019-000219

2020-01-10

1677

UPPR

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21
Utbildningsförvaltningen punkt 1.5 - Avge yttrande på barnoch utbildningsnämndens vägnar
med undantag för kommunens mål
och riktlinjer inom Barn- och
utbildningsförvaltning.

Liselott Sörensen
Ringi

2019-000220

2020-01-10

1676

UPPR

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21
Utbildningsförvaltningen punkt 1.5 - Avge yttrande på barnoch utbildningsnämndens vägnar
med undantag för kommunens mål
och riktlinjer inom Barn- och
utbildningsförvaltning.

Liselott Sörensen
Ringi

2019-000253
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Datum
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Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

Diarienummer

2020-01-10

1675

UPPR

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21
Utbildningsförvaltningen punkt 1.5 - Avge yttrande på barnoch utbildningsnämndens vägnar
med undantag för kommunens mål
och riktlinjer inom Barn- och
utbildningsförvaltning.

Liselott Sörensen
Ringi

2019-000272

2020-01-10

1674

UPPR

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21
Utbildningsförvaltningen punkt 1.5 - Avge yttrande på barnoch utbildningsnämndens vägnar
med undantag för kommunens mål
och riktlinjer inom Barn- och
utbildningsförvaltning.

Liselott Sörensen
Ringi

2019-000011

2020-01-10

1673

UPPR

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21
Utbildningsförvaltningen punkt 1.5 - Avge yttrande på barnoch utbildningsnämndens vägnar
med undantag för kommunens mål
och riktlinjer inom Barn- och
utbildningsförvaltning.

Liselott Sörensen
Ringi

2019-000216

2020-01-10

1672

UPPR

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21
Utbildningsförvaltningen punkt 1.5 - Avge yttrande på barnoch utbildningsnämndens vägnar
med undantag för kommunens mål
och riktlinjer inom Barn- och
utbildningsförvaltning.

Liselott Sörensen
Ringi

2019-000213
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Datum

2020-02-07

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

Diarienummer

2020-01-10

1671

UPPR

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21
Utbildningsförvaltningen punkt 1.5 - Avge yttrande på barnoch utbildningsnämndens vägnar
med undantag för kommunens mål
och riktlinjer inom Barn- och
utbildningsförvaltning.

Liselott Sörensen
Ringi

2019-000174

2020-01-10

1670

UPPR

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21
Utbildningsförvaltningen punkt 1.5 - Avge yttrande på barnoch utbildningsnämndens vägnar
med undantag för kommunens mål
och riktlinjer inom Barn- och
utbildningsförvaltning.

Liselott Sörensen
Ringi

2019-000135

2020-01-10

1669

UPPR

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21
Utbildningsförvaltningen punkt 1.5 - Avge yttrande på barnoch utbildningsnämndens vägnar
med undantag för kommunens mål
och riktlinjer inom Barn- och
utbildningsförvaltning.

Liselott Sörensen
Ringi

2019-000033

2020-01-10

1668

UPPR

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21
Utbildningsförvaltningen punkt 1.5 - Avge yttrande på barnoch utbildningsnämndens vägnar
med undantag för kommunens mål
och riktlinjer inom Barn- och
utbildningsförvaltning.

Liselott Sörensen
Ringi

2019-000004

2020-01-10

1663

I

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 Liselott Sörensen
Utbildningsförvaltningen punkt 1.9 a) Godkänner redovisning Ringi
av dokumentation och åtgärder
gällande anmälan om kränkande
behandling

2019-000179
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Datum

2020-02-07

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

Diarienummer

2020-01-10

1662

I

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 Liselott Sörensen
Utbildningsförvaltningen punkt 1.9 a) Godkänner redovisning Ringi
av dokumentation och åtgärder
gällande anmälan om kränkande
behandling

2019-000114

2020-01-10

1661

UPPR

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 Liselott Sörensen
Utbildningsförvaltningen punkt 1.9 a) Godkänner redovisning Ringi
av dokumentation och åtgärder
gällande anmälan om kränkande
behandling

2019-000105

2020-01-10

1660

UPPR

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 Liselott Sörensen
Utbildningsförvaltningen punkt 1.9 a) Godkänner redovisning Ringi
av dokumentation och åtgärder
gällande anmälan om kränkande
behandling

2019-000072

2020-01-10

1659

I

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 Liselott Sörensen
Utbildningsförvaltningen punkt 1.9 a) Godkänner redovisning Ringi
av dokumentation och åtgärder
gällande anmälan om kränkande
behandling

2019-000057

2020-01-10

1658

I

Barn- och
Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 Liselott Sörensen
Utbildningsförvaltningen punkt 1.9 a) Godkänner redovisning Ringi
av dokumentation och åtgärder
gällande anmälan om kränkande
behandling

2019-000042
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Datum
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Dnr: BOUN 2020-000024

Handläggare:
Karin Atienza Cortes
Nämndsekreterare
Administrativa avdelningen

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

Sammanfattning
Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. Förteckning
redovisar anmälningar mellan 2020-01-01 till 2020-01-31

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser.

Inga ytterligare konsekvenser

Liselott Sörensen Ringi
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef
Rektor på respektive skola

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

2020-02-11

1(1)

Dnr: BOUN 2019-000259

Handläggare:
Karin Atienza Cortes
Nämndsekreterare
Administrativa avdelningen

Anmälan om avstängning av elev i de frivilliga
skolformerna
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Redovisning av avstängning av elev. Förteckningen redovisar beslut taget 2019-1022.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser.

Inga ytterligare konsekvenser

Liselott Sörensen Ringi
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef

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

FÖRTECKNING

1(1)

Datum

2020-02-11

Barn och utbildningsförvaltningen

Anmälan om elevs avstängning i de frivilliga skolformerna
Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

2019-10-22

1335

U

Kunskapens hus

Ansvarig

Beslut om avstängning, Skollagen 5 Henrik Oleskog
kap 17 § - Elev stängs av från
Kunskapens hus skola fr o m 201910-17 -- 2019-10-31

Diarienummer
2019-000259

46
Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-02-11

1(1)

Dnr: BOUN 2020-000011

Handläggare:
Karin Atienza Cortes
Nämndsekreterare
Administrativa avdelningen

Anmälan om avstängning av elev - grundskola
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Redovisning av beslut om avstängning av elev i grundskola. Förteckningen
redovisar beslut tagna 2020-01-10 till 2020-02-10

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser.

Inga ytterligare konsekvenser.

Liselott Sörensen Ringi
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef
Rektor på respektive skola

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

ANMÄLAN

1(1)

Datum

2020-02-11

Barn och utbildningsförvaltningen

Anmälan till huvudman om elevs avstängning – grundskolan 2020-01-01 – 2020-02-10
Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

Diarienummer

2020-02-10

1815

I

Barn- och
Anmälan till huvudman om elevs
Utbildningsförvaltningen avstängning – Kungsmarksskolan

Liselott Sörensen
Ringi

2020-000011

2020-01-10

1656

I

Barn- och
Anmälan till huvudman om elevs
Utbildningsförvaltningen avstängning – Kungsmarksskolan

Liselott Sörensen
Ringi

2020-000011

