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2020-05-27 



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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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Mandattid: 2019-01-01 till 2022-12-31 

Ledamöter 
Frida Ernflykt (M) 
Christoffer Rungberg (M) 

Ordförande Karin Blomstrand (L) 
1:e vice ordförande Louise Skaarnes (SD) 

Mathias Johansson (SD) 
Maria Pasanen (SD) 
Caritha Jacobsson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Leif Karlsson (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 

2:e vice ordförande Olle Olsson (KD) 

Ersättare 
Johanna Espenkrona (M) 
Linus Svanberg Andersson (M 
Anna Höglind (L) 
Carolina Gedda (SD) 
Pontus Reuterbratt (SD) 
Christoffer Wallin (SD) 
Jeton Pacolli (S) 
Inger Orsbeck (S) 
Martina Fivelsdal (V) 
Johan Ljungblad (C) 
Ayman Shehadeh (MP) 

Inkallelseordning för ersättare 

För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

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

Personalföreträdare 

Tove Göthberg, Kommunal 
Ingrid Rosell, Lärarförbundet 
Nikolina Roos, Lärarnas Riksförbund 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-20 

Ärende Anteckningar Sida 

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

5 

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

21 

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

32 

40 

43 

45 

Information från 

samhällsbyggnads 

förvaltningschef, kl. 13:00 

1. Fastställande av dagordning

Dnr 827

2. Delårsrapport april 2020 för Barn- och 
utbildningsnämnden.

Dnr 2020-000020

3. Budget 2021, plan 2022-2023 för Barn- och 
utbildningsnämnden.

Dnr 2020-000019

4. Renovering av Hedekas skola och förskola

Dnr 2020-000087

5. Anmälan till huvudman om kränkande behandling

- 2020

Dnr 2020-000024

6. Anmälan till huvudman om elevs avstängning 
2020 - grundskolan

Dnr 2020-000011

7. Anmälan till huvudman om att elevs oroande 
frånvaro utreds - VT 2020

Dnr 2020-000025

8. Rapport från förtroendevalda 2020

Dnr 2020-000040

9. Information om ny 4-6 skola

Dnr 2019-000184

10. Information till nämnd - 2020

Dnr 2020-000001

Information från 

folkhälsostrateg, kl. 13:45 

Tid: Onsdagen den 27 maj 2020, kl. 09:00 

Plats: Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal 

Justeringsdatum: Fredagen den 29 maj, kl. 14:00 

Justeringsperson: Föregående möte: Lars-Göran Sunesson (C) 

Ordförande: Karin Blomstrand (L) 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-20 Dnr: BOUN 2020-000020 

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Ekonom 

Ekonomiavdelningen 

Delårsbokslut Barn- och utbildningsnämnden april 

2020 

Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per april med

verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans.

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner planerade investeringar.

Sammanfattning 

Barn- och utbildning har för perioden januari till april 2020 ett negativt resultat på 

2 198 tkr i avvikelse mot budget. Årsprognosen visar på ett underskott om 2 360 

tkr.  

Underskottet kan härledas till grundskolans svårigheter att hålla 

personalkostnaderna inom ram och vuxenutbildningens problematik att anordna 

utbildningar på grund av restriktioner kring Covid-19. 

Utfallet för investeringar jan-april uppgår till 438 tkr. Planen är att 4 793 tkr av den 

totala investeringsramen på 6 293 tkr kommer förbrukas. 

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

inriktningsmål. Bedömningen är att 6 av totalt 7 av nämndens verksamhetsmål 

delvis är uppfyllda och 1 har den lägre nivån av uppfyllelse.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Se ovan 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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Delårsbokslut april 2020 

Barn- och utbildningsnämnden 

Nämndsordförande 
Karin Blomstrand (L) 

Förvaltningschef 
Liselott Sörensen -Ringi 

Saltkällans båtplats. Fotograf Jenny Martinsson 
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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 7 rektorer som arbetar under avdelningschefen och på två 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. 

Viktiga händelser 
Avdelnings skola 

Det har varit mycket fokus på Covid-19 under perioden och samtliga enheter har infört anpassningar 

och restriktioner. Det har påverkat verksamhetens utvecklingstakt och det planerade arbetet. På 

samtliga enheter har korttidssjukskrivningarna ökat under perioden. Det har också varit många 

elever som under perioder har varit frånvarande. Det har skapat en ryckig och söndertrasad termin, 

utan riktig kontinuitet. Bedömningen är att kunskapsutvecklingen har påverkats negativt. 

Pedagogerna har dock tagit många steg framåt när det gäller hantering av digitala hjälpmedel och 

digital undervisning. Teams har används flitigt och distansundervisning har förberetts och också 

genomförts i flera fall på grundskolan. Gymnasieskola och vuxenutbildning ställde tidigt om till 

distansundervisning. Flera uppdragsutbildningar som Kunskapens Hus hade planerat, har på grund av 

situationen ställts in, vilket påverkar ekonomin negativt. Trots dessa händelser har personalen klarat 

situationen väl och det är en god stämning inom verksamheten generellt sett. 

Arbetet med strategisk plan har inletts men fördröjts. Det finns en plan för samtliga verksamheter. 

Avdelningschefens planerade besök i verksamheterna där planen samt bakgrund skulle presenteras 

har på grund av rådande omständigheter skjutits fram till skolstarten i augusti. 

Under perioden har det fortsatt varit ett stort fokus på närvaroarbetet på enheterna. Elof-planen har 

implementerats ytterligare och även kompletterats med en frånvarotrappa. Närvaron följs upp 

kontinuerligt på elevhälsomöten. Närvaron på grundskolan, bortsett från senaste perioden med 

covid- 19 situationen har ökat. Även gymnasieskolan ser en ökad närvaro, kanske både trots och tack 

vare distansundervisning. 

Under våren har flera skolenheter varit utsatta för skadegörelse, vilket renderat i en rad insatser. 

Det är en svår ekonomisk situation på flera enheter. Minskade intäkter och bidrag samt planer för 

budget i balans påverkar enheterna negativt. Det finns många elever i behov av stöd i verksamheten 

och det är en utmaning att hantera i relation till minskad budget.  

Hällevadsholm har, från och med mars, en ny rektor. 
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Centrumskolans ombyggnation är nu inne i sitt slutskede och planering pågår inför renovering av 

Hällevadsholms skola. 

Avdelning förskola 

Barnkonventionen är lag sedan januari 2020 och arbetet med implementering pågår. 

Fortbildningsdagen 13 mars flyttades till hösten pga Covid-19. 

Rådande situation med Covid-19 har påverkat verksamheten. Det har påverkat personalstrukturen då 

vikarier på vakanta förskollärartjänster inte har förlängts efter mars månad. Det har varit färre barn i 

verksamheten och sjukfrånvaro har då lösts utan vikarier vilket medför att den ordinarie planeringen 

för verksamheten påverkas. Personalen har hanterat situationen på ett föredömligt sätt utifrån 

införda åtgärder och planerat för en fortlöpande pedagogisk verksamhet. Pandemin har bidragit till 

att vissa möten och utbildningar har fått planeras om eller flyttas fram men i stort har 

verksamheterna ställt om och genomfört det mesta på ett alternativt sätt. Barnhälsan har fortsatt sitt 

arbete och anpassat utifrån myndigheternas rekommendationer, tex genom digitala möten och 

utomhusaktiviteter.  

Förskola Område 4 har rekryterat två förskollärare som anställdes i januari, en på Hedekas förskola 

och en på Kungshöjdens förskola. 

Ekonomi 

Resultaträkning 
Konto Utfall Jan - 

Apr 2019 
Utfall Jan - 

Apr 2020 
Bud Jan - Apr 

2020 
Avvikelse Jan 

- Apr 2020

Intäkter/inkomster 20 419 18 490 15 336 3 154 

Summa Intäkter 20 419 18 490 15 336 3 154 

Personalkostnader -66 090 -68 001 -65 973 -2 028

Övriga kostnader -45 599 -46 092 -42 767 -3 324

Summa Kostnader - 111 689 - 114 092 - 108 741 -5 351

Summa Resultaträkning -91 271 -95 602 -93 404 -2 198

Barn- och utbildningsnämnden har i april månad ett negativt utfall med 2 198 tkr mot budget. 

De främsta orsakerna är grundskolans svårigheter att hålla personalkostnaderna inom ram och 

vuxenutbildningens problematik att anordna utbildningar på grund av restriktioner kring Covid-19. 

Nettokostnadsavvikelsen mellan april 2019 och 2020 är 4,7 %, det vill säga att nettokostnaden är 4 

331 tkr högre än föregående år. 1 320 tkr av dessa är hänförliga till lönerevisionen. Resterande 3 011 

tkr beror på lägre externa intäkter och högre interna kostnader för måltider. 

Intäktsanalys 
Intäkterna har för perioden en positiv avvikelse på 3 154 tkr mot budget. Bidragen från Skolverket, 

Arbetsförmedlingen och Migrationsverket är högre än förväntat för perioden motsvarande 1 575 tkr. 

Även sålda platser är fler än budgeterat för inom gymnasiet, gymnasiesär och vuxenutbildningen 

vilket medverkar till den positiva avvikelsen med 1 508 tkr. 

Intäkterna har totalt minskat i jämförelse med samma period föregående år med 1 930 tkr. I 

jämförelse med föregående år har bidragen från Skolverket för riktade insatser ökat med 1 075 tkr 

medan bidrag från Arbetsförmedlingen minskat med 700 tkr. De bidrag som verksamheten erhåller 
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från Migrationsverket för asylsökande och nyanlända har minskat med 2 500 tkr i jämförelse med 

april 2019. 

Avgiftsintäkter för barnomsorg har ökat något i jämförelse med samma period föregående år, 48 tkr. 

Detta trots beräknad utebliven intäkt om ca 50 tkr på grund av att verksamheten för så kallade 15 h-

barn i förskola och fritidshem har varit nedlagd 6 veckor mars och april under rådande Covid-19. 

Kostnadsanalys 
Personalkostnaderna har en negativ avvikelse för perioden med 2 028 tkr. Förskolan har under våren 

haft fler inskrivna barn än budgeterat för vilket medfört högre personalkostnader än planerat. Ett 

underskott på 704 tkr, varav 180 tkr avser ett avgångsvederlag. Grundskolan har personalkostnader 

över budget med 962 tkr som kan härledas till stöd för elever med extra behov. Vuxenutbildningen 

utvecklas med nya utbildningar och fler elever och personal har omorganiserats från gymnasiet till 

vux. Personalkostnaderna för vuxenutbildningen är för perioden utöver budget med 522 tkr. 

Kostnaderna för sjukfrånvaron har totalt ökat med 600 tkr i jämförelse med samma period 

föregående år och kan ses som en direkt koppling till restriktionerna kring Covid-19. 

Personalkostnaderna har totalt ökat med 1 911 tkr i jämförelse med april 2019. 1 320 tkr avser 

lönerevisionen och resterande 590 tkr kan härledas till ökade personalkostnader på Vuxenutbildning.  

Kostnader för köp av verksamhet visar per april månad en negativ avvikelse på 1 692 tkr mot budget. 

Köp av barnomsorgsplats hos annan anordnare än kommunen har under våren varit fler än 

budgeterat för och innebär en avvikelse med 798 tkr. Det samma gäller antal köpta gymnasieplatser 

som visar en avvikelse på 535 tkr och gymnasievux 345 tkr. Kostnader för köp av verksamhet har 

minskat med 1 163 tkr i jämförelse med samma period föregående år. Den huvudsakliga orsaken är 

färre antal köpta platser inom gymnasiet. 

Övriga verksamhetskostnader är 1 632 tkr utöver budget varav 839 tkr är hänförliga till skolskjuts för 

gymnasieelever och anropsstyrd trafik i grundskolan. Merparten av resterande avvikelse på 793 tkr 

har sin orsak i reparationer och leasing av maskiner finansierade av externa intäkter. Övriga 

kostnader har ökat i jämförelse med föregående år med 1 656 tkr. Merparten av ökningen består i 

högre interna kostnader för måltid samt ökade elevdatorkostnader. 
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Driftredovisning verksamhet 
Verksamhet 2019 Utfall 

Helår 
2020 Prognos 

helår 
2020 Budget 

Helår 
2020 

Avvikelse 
Prognos 

Nämnd- och styrelse vht - 803 - 821 - 821 0 

Barnomsorg -74 308 -76 096 -75 546 -550

Grundskola -132 398 -134 303 -131 873 -2 430

Särskola -12 057 -12 693 -13 363 670 

Gymnasieskola -46 448 -46 151 -46 951  800 

Vuxenutbildning -7 460 -7 702 -6 702 -1 000

Övrig verksamhet -4 643 -4 749 -4 899 150 

Summa - 278 117 - 282 515 - 280 155 -2 360

Barn- och utbildning visar för perioden ett negativt resultat på 2 198 tkr och har ett prognostiserat 

underskott om 2 360 på helår. 

Barnomsorg 

Barnomsorg innefattar verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. 

Samlat visar verksamheterna ett underskott för perioden om 371 tkr mot budget. Förskolan har en 

negativ avvikelse om 947 tkr. Delvis finns orsaken i 16 fler inskrivna barn i den kommunala 

verksamheten under våren än budgeterat för vilket kräver mer planerad bemanning. Även ett 

avgångsvederlag för perioden motsvarande 180 tkr bidrar till underskottet. Antalet köpta 

förskoleplatser hos annan anordnare har varit 2 fler än budgeterat. Dock är det mellanskillnaden 

mellan den tilldelade resursfördelningen och kostnaden för köpt plats hos annan anordnare som är 

huvudorsaken till underskottet motsvarande 510 tkr för perioden. 

Pedagogisk omsorg har för perioden en negativ avvikelse om 116 tkr. Antalet köpta platser hos 

annan anordnare har varit 3 fler än budgeterat för. Mellanskillnaden mellan den tilldelade 

resursfördelningen och kostnaden för köpt plats hos annan anordnare motsvarar 75 tkr för perioden. 

Dagbarnvårdarna i kommunal regi har under våren haft lågt antal inskrivna barn, 17 barn fördelat på 

4 dagbarnvårdare. Skulle trenden fortsätta måste möjligheten att avveckla delar av verksamheten för 

dagbarnvårdare utredas. 

Fritidshemmen visar ett överskott för perioden om 846 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. Att verksamheten har haft personal som 

till stor del finansierats av Arbetsförmedlingen är också en av anledningarna till det goda resultatet. 

Antal barn inom Barnomsorg 201804 201904 202004 

Barnomsorg totalt 1073 1064 1054 

Fritidshem 457 481 469 

Förskola 536 499 500 

Pedagogisk omsorg 22 18 17 

Köpta platser 58 66 68 

Antal barn inskrivna i någon form av barnomsorg är 1 054 st i snitt januari till april 2020, 10 färre än 
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samma period föregående år. Fritidshem har minskat med 12 barn jämfört med föregående år 

medan förskolan och pedagogisk omsorg ligger kvar på samma nivå på 500 respektive 17 st. Den 

stigande trenden med antal köpta platser hos annan anordnare fortsätter och är nu uppe i 68 st. 

Den samlade årsprognosen för Barnomsorg visar på ett underskott om 550 tkr mot budget. 

Grundskola 

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

928 tkr mot budget. Det är framför allt personalkostnader som är utöver ram. Flera enheter har haft 

svårt att anpassa organisationen och personalstyrka mot den givna budgeten. Inför nytt läsår till 

hösten har berörda enheter tagit fram en plan för att få budget i balans och en hållbar organisation 

på sikt. Skolskjutskostnader bidrar till underskottet för perioden. Den anropsstyrda trafiken är 

fortfarande hög och ses över. 

Intäkterna har minskat med 740 tkr i jämförelse med samma period föregående år. Anslagen från 

skolverket har ökat något medan bidrag från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket har minskat 

kraftigt. 

Antal elever inom grundskolan 201804 201904 202004 

Grundskola totalt 1214 1242 1244 

Bruksskolan 203 229 228 

Centrumskolan 142 102 96 

Hedekas Skola 118 116 109 

Hällevadsholms Skola 73 117 125 

Kungsmarksskolan 352 349 351 

Munkedalsskolan 309 315 314 

varav sålda platser 18 4 4 

Köpta platser 17 14 21 

Antalet elever har inom förskoleklass och grundskolan ligger i paritet med föregående år. Den stora 

förändringen ligger i Hedekas som minskat från 116 till 109 elever i jämförelse med föregående år 

och antal köpta platser hos annan anordnare har ökat med 7 och är nu 21 st. I kommunens andra 

skolor är antal elever inom respektive upptagningsområde i stort oförändrat jämfört med föregående 

år. 

Den beräknade årsprognosen för grundskolan visar på ett underskott om 2 430 tkr. 

Särskola 

Verksamheten som inrymmer grundsärskola, gymnasiesärskola och träningsskola har ett positivt 

resultat för perioden på 285 tkr. Verksamheten för gymnasiesärskolan har sålt plats till annan 

kommun vilket generar intäkter utöver budget. Till hösten minskar antalet köpta 

gymnasiesärskoleplatser vilket gör att den beräknade prognosen för året hamnar på ett överskott om 

670 tkr. 

Gymnasium 

Gymnasiet har ett resultat för perioden på +-0. Detta trots att verksamheten haft 13 fler elever än 
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budgeterat för under perioden. Då försäljningen av platser till annan kommun har varit fler än 

budgeterat för ses det som en av orsakerna till resultatet. 

Antal elever inom Gymnasiet 201804 201904 202004 

Gymnasieskola totalt 440 427 411 

Fristående annan kommun 37 43 43 

Fristående egen kommun 15 23 22 

Kommunal annan kommun 262 251 243 

Kommunal egen kommun 120 108 102 

varav sålda platser 20 27 27 

Region annan kommun 6 2 1 

Region egen kommun 0 0 0 

Antalet elever inom gymnasiet har under perioden varit 411 st., 16 elever färre än samma period 

föregående år. Elever som går gymnasieutbildning i kommunal verksamhet i annan kommun har 

minskat med 8 st jämfört med föregående år och 19 st på två år. Även den egna kommunala 

gymnasieutbildningen tappar elever och har gått från 120 till 102 på två år. Anledningen är att 

antalet elever inom Im-programmet har minskat kraftigt då flertalet elever blir inskrivna inom 

vuxenutbildningen. 

Årsprognosen för Gymnasiet visar på ett överskott om 800 tkr. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildning sträcker sig över verksamheterna Gymnasievux, Grundvux och SFI, Svenska för 

invandrare, och har för perioden ett negativt resultat om 1 259 tkr. Under våren har inte planerade 

utbildningar kunnat genomföras på grund av Covid-19 vilket medför lägre intäkter både i form av 

bidrag från Skolverket samt försäljningsintäkter från företag och andra kommuner. 

Kunskapens Hus fortsätter att utveckla yrkesutbildningarna och mer fokus kommer läggas på 

Lärlingsvux än tidigare. Förhoppningen är att rådande restriktioner lättar inför hösten och 

utbildningar kan genomföras som planerat. 

Den samlade årsprognosen för Vuxenutbildning visar på ett underskott om 1 000 tkr mot budget. 

Övrig verksamhet 

Övrig verksamhet innefattar politiskt arbete, ledning och administration samt LSS, dvs fritidshem för 

grundsärelever över 12 år. Samlat visar verksamheterna ett positivt resultat för perioden på 80 tkr. 

Verksamheterna löper på enligt plan och politisk arbete samt lednings och administration visar på en 

årsprognos om +-0. LSS har en beräknad positiv årsprognos på 150 tkr eftersom behovet av fritids för 

de äldre barnen inom grundsärskolan är lägre än förväntat. 

Åtgärder 
Grundskolan inklusive förskoleklass och fritidshem kommer inför hösten göras stora förändringar för 

att få budget i balans och en hållbar organisation på sikt. Flytt av personal mellan enheter blir 

konsekvensen ej förlängda tjänster på enheter som i första anblicken inte behövde göra några 

åtgärder för budget i balans. 
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På Bruksskolan återbesätts inte 1 tjänst för person som går i pension. 1 visstidsanställning får inte 

förlängning efter sommaren och 1 villkorad visstidstjänst förlängs inte. En visstidsanställning minskar 

med 20 %.  

I Hedekas är det 2 personal med fast anställning som har sagts upp och kommer arbeta sina sista 

dagar i verksamheten i november. Ytterligare 1 visstidsanställd personal får ej förlängt efter 

sommaren. 1 AiL tjänst avslutar sin anställning i augusti. 1 anställd med nystartsjobb 50 % har 

avslutats men kommer eventuellt övergå till en extratjänst under våren. 

Inför hösten minskas bemanningen med 3,8 tjänst i Hällevadsholm. Det är visstidsanställda som inte 

får förlängd anställning. På Centrumskolan minskas antal tjänster med 5 tjänster till hösten varav 2 

omplaceras till Hällevadsholm. 

På Kungsmark slutar 4 personal inför hösten varav 2 omplaceras till Svarteborg och 1 till Bruksskolan. 

Trots att Kunskapens hus har en positiv prognos på 600 tkr mot budget så är det en stor oro kring 

Vuxenutbildningen. Hur kan utbildningar genomföras i framtiden? Får verksamheten kompensation 

för de uteblivna intäkterna? 

Förvaltningen har planerat för att ha samlat sommaröppet på en förskola och ett fritidshem i 

kommunen denna sommaren. 

På Önnebacka kommer en avdelning stängas ner under hösten då en omfattande renovering 

planeras. Detta innebär att 2,5 tjänst inte återbesätts. Det avgångsvederlag som betalas ut jan-juli 

kan inte åtgärdas inom ram. Ett förebyggande kring arbetsmiljö görs tillsammans med HR för att 

minska den höga korttidsfrånvaron. 

I förskolor område 3 som består av Inspiratören, Herrgården och Älgen kommer under perioden maj-

augusti inte alla vakanta tjänster tillsättas. Till hösten planeras en minskning av 2,2 visstidstjänster 

inom området. 

Inför hösten kommer Hedekas att fortsätta samarbete kring stängd avdelning på fredagar. 

Investeringsredovisning 
Projekt Utfall Jan - 

Apr 2020 
Budget tot 

2020 
Prognos April 

2020 

2201 Maskiner Kunskapens hus - 750 - 750

2202 Inventarier Centrumskolan - 302 -1 500 -1 500

2203 Inventarier Hällevadsholm -1 500 -1 500

2204 Inventarier Hedekasskola -1 500 0 

2219 Inventarier Barn- och utbildning - 136 -1 043 -1 043

Summa Alla projekt - 438 -6 293 -4 793

Maskiner Kunskapens hus 

Tanken var att med hjälp av investeringsmedel köpa utrustning från VGR. Tyvärr drog VGR sig ur och 

verksamheten får inhandla ny utrustning till en dyrare penning för att kunna genomföra planerade 

utbildningar. Planen är att den tilldelade investeringsramen på 750 tkr kommer förbrukas innan årets 

slut. 

Inventarier Centrumskolan 

Inventarier efter ombyggnationen har börjat inhandlas. Bland annat en del teknisk utrustning och 
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möbler. Totalt har 302 tkr förbrukats under perioden och planen är att den tilldelade ramen om 1 

500 tkr kommer förbrukas innan årets slut. 

Inventarier Hällevadsholm 

Beroende på när ombyggnationen blir klar i Hällevadsholm så påbörjas inköp av nya inventarier. 

Inventarier Hedekas 

Den tilldelade investeringsramen om 1 500 tkr kommer inte användas under 2020 då den planerade 

ombyggnationen är skjuten på till 2021. 

Inventarier Barn- och utbildning 

På Munkedalsskolan är 3 rum under perioden utrustade för elever med koncentrationssvårigheter 

bland annat med skärmar och möbler. Bruksskolan har under perioden uppdaterat 

klassuppsättningarna med nya stolar. Även en av förskoleavdelningarna har uppdaterat sina stolar. 

Investeringar har gjorts för 136 tkr totalt under perioden. Planen är att den tilldelade ramen om 1 

043 tkr kommer förbrukas. 

Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål som gäller under planeringsperioden 2020-2023. Är 

gemensamma för alla nämnder. Nedan är nämndens bedömning av inriktningsmålen utifrån deras 

verksamhetsmål och mått. 

Titel Bedömning Trend 

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara

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

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

4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra med minskad klimatpåverkan

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

vara mätbara. 

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

Bedömning Trend 

Kommentar: I förskolan sker kartläggning av grupperna via TRAS och pedagogiska observationer. 

Sammanställning planeras inför samverkansdagen med skolan i maj. Ny form av samverkansdag 

planeras utifrån pedagogernas önskemål om mer riktad information om utveckling och lärande. En 

ökad aktivitet i Unikum för reflektion/analys på avdelningsnivå. Språkträffar har genomförts med 

representanter från alla enheter.  

2,5-års-besöken på BVC fortlöpte fram till mars men har sedan utförts enskilt med anledning av covid 

-19. Under de tre första månaderna visade utvärdering av verksamheten på positiva effekter, tex

gällande likvärdighet inom BVCs verksamhet men även gällande tidig upptäckt och insatser inom vår

kommunala verksamhet.
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Arbetet med att utveckla undervisningen för ökad måluppfyllelse fortgår inom skolans verksamhet. 

Pedagoger dokumenterar och följer kontinuerligt upp elevernas resultat i Unikum. Trenden är att 

färre elever i år går till individuella programmet jämfört med året innan. Årets resultat sammanställs i 

juni och analyseras i augusti. 

Titel Utfall Mål Bedömning 

Alla elever i åk 1 ska ha klarat A enligt Skolverkets 
obligatoriska bedömningsstöd 

 100.00% 

Andel elever som blir behöriga till gymnasiets 
yrkesförberedande program ska öka 

85.00% 

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

80.00% 

Meritvärde för elever i åk 9 (poäng)  210 

1.2 Verksamhetsmål: Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera 

Bedömning Trend 

Kommentar: Till hösten 2020 kommer alla elever i grundskolan åk 1 till 9 ha en elevdator. 

Mått Utfall Mål Bedömning 

Fullt utbyggt ”en till en” i grundskolan samt tillhandahålla 
digitala hjälpmedel i förskolan och förskoleklass 2020 

1 

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

Bedömning Trend 

Kommentar: Räknar vi ett snitt över antal barn i barngrupp klarar verksamheten målet på 17 

barn/grupp. Räknar man 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. 

Målet att alla elever ska ha minst en pulshöjande aktivitet varje dag bedöms vara uppfyllt. Alla 

verksamheter arbetar aktivt med det här. På grund av rådande omständigheter under vårterminen, 

distansundervisning och sjukdomsbortfall, har det haltat lite. 

Under våren är det svårt att dra slutsatser kring närvarostatistik på grund av rådande situation men 

sett över hela skolåret ser vi en markant förbättring. Alla verksamheter har ett stort fokus på ökad 

närvaro. Elof-planen med åtgärdstrappa har implementerats, även på gymnasiet, och elevers närvaro 

följs upp kontinuerligt i verksamheten och på elevhälsomöten. Personal inom skolan är aktiv med att 

ringa hem för omsorgssamtal vid frånvaro av eleverna. Regelbunden avstämning med elevhälsan 

kring frånvarostatistik sker och kopplas till snabba insatser. Vid elevhälsans jämförelse av frånvaro på 

alla kommunens skolor ligger Hedekas skola absolut bäst vad gäller att ha hög närvaro. 

Titel Utfall Mål Bedömning 

Alla elever har minst en pulshöjande aktivitet varje dag 1 1 
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Barngrupper i förskolan ska minska till 18 17 

Andel elever med problematisk skolfrånvaro ska minska 
till 

6.00% 5.00% 

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

Bedömning Trend 

Kommentar: Procentsatsen på sjukfrånvaron är tom mars vilket innebär att värdet påverkats negativt 

av coronautbrottet. Sjukfrånvaron är hög. Det beror bland annat på ett par långtidssjukskrivningar 

inom förskolan. I januari låg sjukfrånvaron för skolan lägre än föregående år vid samma tidpunkt. 

Därefter ser vi en markant förändring gentemot tidigare. Under mars månad i år är sjukfrånvaron 

nästan dubbelt så hög mot föregående år. Detta avspeglar sig tydligt i det angivna värdet 8,14%. 

I de OSA-enkäter som genomfördes under hösten 2019 visas resultatet i en 5-gradig skala. Målet att 

4,5 ska rekommendera Munkedals kommun som arbetsgivare är inte uppnått. Värdet ligger på 3,5. 

Förvaltningens mål är förankrade i verksamheten vilket ger ett resultat av 4,0. Målet ligger på 4,5 

men marginalerna är väldigt små så det redovisade resultatet får anses mycket bra. Det är första året 

med dessa nya mål, som dessutom antogs och implementerades på kort tid under hösten, vilket 

ytterligare förstärker att detta arbete har genomförts väl. 

Förskolans rektorer har gått igenom OSA-enkäten på förskolorna och tillsammans med personalen 

diskuterat hur de arbetar vidare utifrån resultaten. Förskolans ledningsgrupp har även arbetat fram 

en övergripande handlingsplan där fyra utvecklingsområden identifierats; återkoppling från chef, 

konflikthantering, arbetsbelastning och tillräckliga resurser/förutsättningar. Handlingsplanen lyfter 

även fram de områden där vi vill bibehålla redan goda resultat; närvarande ledning, medvetenhet om 

mål och rekommenderar Munkedals kommun som arbetsgivare. Arbetsbelastningen har identifierats 

som ett utvecklingsområde inom förskolan redan i föregående års enkät och ett arbete genom 

verktyget kring arbetsbelastning på Suntarbetsliv.se har påbörjats. Genom samarbete med HR har 

även ett arbete med arbetsmiljön påbörjats. 

Resultatet av hela avdelning skolas OSA-enkät har analyserats och diskuterats i ledningsgruppen. En 

handlingsplan med prioriterade målområden har antagits och arbetet med densamma har redan 

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

arbetstagarnas trivsel och motivation. Fokus på att förbättra återkoppling, delaktighet, analys och 

mål-och kvalitetsarbete på alla nivåer ingår också. 

Titel Utfall Mål Bedömning 

Alla inom BoU kan rekommendera vänner och bekanta att 
jobba inom förvaltningen (OSA-enkät) 

3.7 4.5 

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

4.0 4.5 

Sjukfrånvaron sänks till 8.92% 4.50% 

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

aktörer 

Bedömning Trend 
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Kommentar: En rutin för hur samarbetet ska se ut är delvis framtagen. 

Verksamheten har haft en gemensam samverkansdag med IFO. Rutiner för anmälan samt 

samverkansmöten mellan dessa båda enheter har framtagits. Det återstår dock arbete med att 

förverkliga och förtydliga varje verksamhets ansvarsområde. Idag är det fortfarande vårdnadshavare 

som bollas mellan verksamheter, t.ex. skola, vårdcentral och BUP. Som en följd av corona har 

samverkansmöten mellan chefer för verksamheterna ställts in eller fått annat fokus vilket försvårat 

utvecklingsarbetet. SamTidigt gruppen har i uppdrag att skapa en samverkansmodell för Munkedal, 

hur vi tidigt tillsammans ska kunna identifiera och arbeta med riskgrupper för frånvaro, missbruk, 

psykisk ohälsa mm. Detta arbete är ännu ej slufört. 

Under våren har ett samverkansprojekt mellan skola och IFO pågått i Svarteborg. Vårdnadshavare 

har bjudits in till dialog och diskussionsmöten. Dessvärre har uppslutningen inte varit så stor som 

önskat. 

Arbete med att utveckla samverkan med Ungas psykiska ohälsa fortgår. 

Titel Utfall Mål Bedömning 

Arbeta fram rutiner för samverkan med Närhälsans enhet 
Ungas psykiska hälsa 

0 1 

3.2 Verksamhetsmål: Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras 

Bedömning Trend 

Kommentar: Samtliga barn, som personal eller vårdnadshavare signalerar behöver stöd, får stöd i 

form av förändrat arbetssätt eller insats från centrala barnhälsan. 

Nytt för detta verksamhetsår är att även de privata aktörerna erbjuds att köpa barnhälsa, vilket ökar 

likvärdigheten för kommunens barn. Under denna period har barnhälsan fått minst ett ärende. 

På grund av corona har inte alla 2,5-åringar kunnat erbjudas gruppbesök. Istället erbjuds de enskilda 

besök och även om inte barnhälsan deltar på samtliga av dessa händer det att de kallas in för att 

komplettera bedömningar. 

Eftersom årets nationella prov är inställda på grund av covid-19 finns inga jämförande resultat. 

Verksamheterna har arbetat med att på andra sätt säkerställa underlag och resultat. 

Titel Utfall Mål Bedömning 

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

90.00%  100.00% 

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

75.00%  100.00% 

Andel elever som har godkänt på nationella prov i åk 3 i 
ämnet svenska 

90.00% 

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

Bedömning Trend 
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Titel Utfall Mål Bedömning 

Alla verksamheter ska utarbeta en plan för källsortering 1 1 

Alla enheter ska genomföra två aktiviteter/ år med fokus 
på hållbar livsstil 

2 2 

Framtid 
Framtiden kommer att utvisa hur pandemin och alla åtgärder som vidtas för att minska 

smittspridningen har påverkat barnen och elevernas resultat men även deras mående. Hur länge 

kommer den att hålla på? Hur kommer dess konsekvenser att påverka kommunens ekonomi? 

Ny ledningsstruktur inom avdelning skola. Den strategiska planen implementeras och genomförs. Det 

systematiska kvalitetsarbetet kommer att dokumenteras i Hypergene. Ekonomiska utmaningar 

utifrån att resursfördelningen ska räcka till alla enheter samtidigt som högre måluppfyllelse och 

likvärdighet ska uppnås. 

Renovering av skolorna kommer att förbättra lärmiljöerna både inomhus och utomhus. Nya skolan åk 

4-6 inklusive särskola och flex-grupp ska stå klar 2023. Byggnation av nya flexibla förskolor i Dingle

och på Brudås kommer att genomföras under perioden. Dåliga lokaler ersätts och förutsättningarna

för mindre barngrupper skapas.

Svårigheter att rekrytera behörig personal inom både förskolor, skolor och fritidshem kommer att 

påverka förvaltningen i många år framöver. 

Avdelning Skola 

Den strategiska planen och det kontinuerliga arbetet för ökade skolresultat måste intensifieras och 

implementeras och nå ut i alla delar av verksamheten. För att lyckas med det krävs en ny 

utvecklingsorganisation där alla befintliga grupper och den kompetens som finns inom verksamheten 

arbetar åt samma håll och på samma uppdrag. Rektorerna behöver också ges möjlighet till 

pedagogiskt ledarskap, som är en viktig framgångsfaktor för ökade skolresultat. Dessa två aspekter 

tillsammans med verksamhetens behov av likvärdighet samt kontinuitet och långsiktighet har 

renderat i ett förslag på en ny ledningsstruktur. 

Flera skolenheter kommer från och med hösten delta i Skolverkets satsning på specialpedagogik. 

Samtliga rektorer samt elevhälsans personal kommer att gå en gemensam utbildning för ett ökat 

förebyggande arbete. 

Kungsmarksskolan har gjort ett gediget arbete med att få budget i balans och prognosen ser god ut. 

Enheten satsar på färre elever i klasserna samt införandet av en Flexgrupp där elever kan få stöd av 

specialutbildade och skickliga lärare. Satsning på Flexgrupper sker även på enheterna i 

Svarteborgsområdet. Munkedalsskolan har skapat extra rum för NPF-anpassad undervisning men 

behöver utveckla arbetet vidare. 

Grundsärskolans inriktning mot Träningsskola behöver få en långsiktighet och en stabilitet i 

ledningsstrukturen, vilket den nya organisationen förhoppningsvis kan bidra till. Organisationen för 

de äldsta eleverna behöver också ses över. Eleverna är få och får idag för litet utbyte med andra 

jämnåriga. 
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Den nya ledningsstrukturen kommer att kräva hårt arbete med att skapa strukturer och rutiner i de 

nya rektorsområdena. Rektorerna behöver vara mer aktiva i sitt pedagogiska ledarskap och arbete 

mer som team. 

Mycket fokus behöver också läggas på ombyggnationer av verksamhetens lokaler samt planering av 

ny skola åk 4-6 vid Kungsmarksskolan. Att få ändamålsenliga lokaler kommer att gynna det 

utvecklingsarbete och de arbetssätt och arbetsformer som enheterna behöver anamma för att nå 

högre skolresultat. 

Vuxenutbildningen kommer under nästa läsår utöka sin samverkan med fler närliggande kommuner. 

Det nya samverkansavtalet och prognoser om lågkonjunktur kommer att ställa stora krav men också 

ge möjligheter att utveckla och utvidga verksamheten i Dingle. 

Under våren påbörjades en nätverkssamverkan via Skolverket i syfte att utveckla IM programmet. 

Bättre uppföljningsarbete och dokumentation kommer att öka kvaliteten ytterligare. Denna 

systematiska struktur behöver sedan överföras och implementeras även på det nationella 

gymnasieprogrammet. 

Den allra största utmaningen för verksamheten är dock att kunna uppfylla lagkrav, ge elever i behov 

av stöd det de behöver och utveckla kvaliteten mot högre resultat samtidigt som skolans budget 

minskar. Det ansträngda ekonomiska läget är en stor oro för framtiden. 

Avdelning Förskola 

De rådande omständigheterna kring covid -19 gör att det är svårare att planera framåt då det i 

dagsläget inte är någon som vet hur situationen ska utvecklas och hur det påverkar öppethållande, 

personalförsörjning, fortbildning mm i verksamheten. Under våren har verksamheterna blivit bra på 

att ställa om istället för att ställa in, och skulle pandemin fortgå kommer de även fortsatt att försöka 

hitta alternativa lösningar med hänsyn till myndigheternas rekommendationer. Detta kan innebära 

fler digitala möten, utomhusaktiviteter mm. 

Avdelning förskola är i planeringsstadiet i två processer som förhoppningsvis ska resultera i en 

nybyggd förskola på Brudås i centrala Munkedal och en i Dingle. När det gäller förskolan på Brudås 

arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med att färdigställa detaljplanen. 

Implementering av barnkonventionen fortgår och knyts samman med arbetet med plan mot 

diskriminering och kränkande behandling samt fortbildning kring vad som är en kränkning när det 

handlar om små barn. Under hösten kommer personalen att fortbildas i användandet av Teams och 

satsningen på måltidspedagogik fortgår.   

Övrig uppföljning 
Sjukfrånvaro % 

Sjukfrv %, 
ack April 

2020 

Sjukfrv %, 
ack April 

2019 

Åldersintervall 9.12% 6.58% 

<=29 10.36% 7.14% 

30-39 6.44% 6.76% 

40-49 8.70% 4.15% 

50-55 9.51% 9.68% 

>=56 11.46% 6.85% 
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65-67 5.27% 4.88% 

Utifrån läget med Covid-19 är det svårt att göra en rättvis analys av läget jämfört med samma tid 

föregående år. Personal är uppmanad att stanna hemma vid minsta symtom och dessutom vänta två 

symtomfria dagar innan man går till jobbet. Det som kan konstateras är att det aldrig har varit så frisk 

personal och så friska barn och elever på plats i våra verksamheter som nu. Det finns barn som 

tidigare alltid var påverkade av infektioner men som nu är helt symtomfria. 

Kostnaderna för sjukfrånvaron har ökat med 600 tkr i jämförelse med samma period föregående år. 
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Ekonom 

Ekonomiavdelningen 

Budget 2021, plan 2022-2023 Barn- och 

utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till budget 

2021 plan 2022–2023 med konsekvensbeskrivningar samt upprättad 

investeringsplan. 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål 

med mått för 2021 samt att en eventuell revidering av mått sker vid beslut om 

detaljbudget i december 2020.    

Sammanfattning 

Nämnden har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits. Nämnden 

kommer utöver preliminär ram bli kompenserad för löneökningar, indexuppräkning 

och för genomförda investeringar inom godkänd ram.  

Nämnden måste själv ta höjd för eventuella verksamhetsförändringar. I handlingen 

finns beskrivning av verksamhetsförändringar samt också en risk- och 

konsekvensanalys utifrån föreslagen ram. Nämndens preliminära ram för 2021 är 

278 437 tkr och innebär en minskning med 1 715 tkr i jämförelse med 2020. Den 

minskade ramen är kopplad till en prognostiserad minskning i resursfördelningen. 

Det upprättade förslaget till investeringsplan på 1 400 tkr avser 500 tkr för 

Maskiner till Kunskapens hus och 900 tkr till inventarier för Barn och utbildning. 

Utifrån Kommunfullmäktiges 4 inriktningsmål för planperioden 2020–2023 föreslår 

nämnden 7 verksamhetsmål med mätbara mått för budgetåret 2021. Förvaltningen 

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

ansvar och uppdrag.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Se ovan 

Facklig samverkan enligt FAS05 

Information enligt MBL §19 2020-05-18 

Inga ytterligare konsekvenser. 
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-05-20 BOUN 2020-000019 
Sida 

2(2) 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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Dnr BUN 2020-19 
Barn- och utbildningsnämnden  

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Budget 2021 

Plan 2022-2023 

Nämndsbeslut 

Antagen i nämnd 2020-05-27 § 

23



Innehållsförteckning 

Ansvarsområde ................................................................................................ 3 
Ekonomi ........................................................................................................... 3 
Ramförändring ................................................................................................................. 3
Resultaträkning ............................................................................................................... 3

Beskrivning av verksamhetsförändring ............................................................ 4 
Konsekvensbeskrivning av finansieringåtgärder .............................................. 5 
Investeringsbudget .......................................................................................................... 7

Verksamhetsmål .............................................................................................. 8 
Framtid ............................................................................................................ 9 

Bilagor:  
Inkommen skrivelse från fackliga organisationen och protokoll 

Förslag till beslut av nämnd 27/5 -2020 § Dnr 2020-19 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till budget 2021 plan 2022-2023

med konsekvensbeskrivningar samt upprättad investeringsplan.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsmål med mått för 2021.
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Nämndsordförande: Karin Blomstrand (L) 

Förvaltningschef: Liselott Sörensen-Ringi 

Bild från verksamhet (kolla bildarkivet) 

Allmänt 

Kommunfullmäktige ska anta budgeten för år 2021, 

plan 2022-2023 i september månad. Nämnderna har tid 
på sig från september t.o.m. december månad att 
arbeta med sin egen budget. 

Enligt tidplanen skall nämnderna ta ställning till en 
budgetskrivelse för budget 2020 senast i maj.  
Kommunstyrelsen kommer att följa budgetarbetet i 
nämnderna (dialogmöten).  

Nämndernas budgetskrivelser ska redovisa förslag till 
ekonomiska ramar (drift- och investeringsbudget) 

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

Ansvarsområde 

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

erbjuda verksmhet inom dessa områden. Förvaltningen leds av en förvalningschef. 

Ekonomi 

Ramförändring 

Tkr 

Budget 

2020 

Budget 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Nämnd, totalt driftsram 280 152,4 278 437 278 439 278 439 

Ramförändring mellan åren 9 435 -1 715

*Varav löner,tim, ob och kapitalkostnad 1 290 

Effektiviseringskrav -2 058

Utökning av ram 3 000 

Resursfördelning 4 177 -1 715

Varav ökad internfördelning 3 025 

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

Nämndens budget utgår från den budget som kommunfullmäktige (KF) förslag till prel.ram. Nämnden har 
tilldelats 278 437 mnkr i budgetram år 2021. 

Resultaträkning 

Tkr 

Utfall 

2019 

Budget 

2020 

Budget 

 2021 

Plan 

 2022 

Plan 

 2023 
Intäkter -64 522 -45 055 -42 750 -42 750 -42 750

Personalkostnader 204 084,7 196 933 192 912 192 913 192 913 

Övriga kostnader 136 258 128 274 128 274 128 274 128 274 

Nettokostnad/ram 275 820 280 152 278 437 278 437 278 437 
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Verksamhetsförändringar 2021 

Nr Tillkommande förändringar 2021 

1 Datorkostnader förskolan, 3,3 tkr (elevdator)*3 personal/avd 287 

2 Utökning av planeringstid förskola, 1 h/avd/vecka 360 

3 Ökad bemanning fritidshem, +35 %/100 barn 830 

4 Minskade intäkter Lågstadiesatsning 975 tkr , Migrationsverket 2 830 tkr 3 805 

5 Ökade intäkter vux -2 500

6 Digitala läromedel, grundskolan 500 

7 Återbetalning år 1 ur Eget kapital – underskott 2020 1 180 

Summa +4 462

Nr Förslag till anpassningar till prel.ram  och omprioriteringar 2021 

8 Se över de licenser vi har idag inom gr -50

9 Omfördelning av befintlig läromedelsbudget inom gr -200

10 2,0 tjänster grundskolan -1 200

11 2,0 tjänster gymn -1 472

12 1,0 tjänst övergripande administration -640

13 Se över behovet av kommunala dagbarnvårdare, 2 st -900

14 Prognostiserad resursfördelning -1 715

Summa -6 177

       Nettosumma -1 715

Beskrivning av verksamhetsförändring 

1. Datorkostnad förskolan (287 tkr)

Inom förskolan används idag Ipad som ett pedagogiskt hjälpmedel vid framförallt dokumentering av det
pedagogiska arbetet. Personalen har idag inte tillgång till dator för att ta del av bland annat
utbildningsmaterial etc och verksamheten ser därför att en förtätning av datorer för personalen inom
förskolan krävs.

2. Utökning av planeringstid förskolan 1 h/avd/vecka (360 tkr)

Insatsen syftar till kvalitetshöjande åtgärder och för att förstärka förutsättningarna att implementera
den reviderade läroplanen. Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta
till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.
Förskollärare ska leda de målstyrda processerna och undervisningen.

3. Ökad bemanning fritidshem (830 tkr)

I det systematiska kvalitetsarbetet har behov om kvalitétshöjning inom fritidsverksamheten
identifierats. Ett led i förbättringsarbetet är att höja bemanningen med 35 % /100 elever för att hamna i

nivå med liknande kommuner. En ökning från 4,65 tjänst/100 elever till 5,0 tjänst/100 elever.

4. Minskade intäkter (3 805 tkr)

Bidraget från Skolverket för Lågstadiesatsningen försvinner from juli 2020 motsvarande 975 tkr.

Antalet asylsökande barn och elever minskar i hög takt. Även nyanlända barn- och elever som omfattas
av schablonbidrag blir färre. Dock kvarstår behovet för de nyanlända i form av extra stöd,
studiehandledning och modersmålsundervisning.
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Antal asylsökande per vht Snitt -17 Snitt -18 Snitt -19 
jan-mars 

vt-20 Prognos -21 

Fsk 9 5 2 1 
 

F-klass 5 3 3 1 

 
Gr 39 23 15 12 5 

Gymn 53 47 28 11 5 

Totalt 106 78 48 25 10 
 
 

Antal inom Schablon per vht 
och månad Snitt -17 Snitt -18 Snitt -19 

jan-mars 
vt-20 Prognos -21 

Fsk 7 6 3 1 0 

Gr 13 19 14 7 3 

Gymn 7 7 7 8 4 

Grundvux 5 3 3 2 1 

Gymnvux 4 4 3 2 2 

Sfi 29 31 14 9 5 

Totalt 65 70 43 29 15 

 
Det förväntade elevantalet om 10 elever som är asylsökande i grundskolan och gymnasieskolan 2021 
motsvarar 1 120 tkr. Prognosen om 15 elever inom schablon 2021 motsvarar 1 800 tkr. Den totala 
prognosticerade intäkten från Migrationsverket blir således 2 920 tkr 2021, dvs 2 830 tkr lägre än 
budget 2020.  

 
 

5. Ökade intäkter vux (-2 500 tkr) 
 
Det statliga stödet för Vuxenutbildning ökar och kravet om medfinansiering från kommunen med 50 % 
slopas 2020. Inför 2021 har regeringen föreslagit en 70/30 modell. Den ökade intäkten för vux 2021 
från Skolverket förväntas därmed bli 2 500 tkr. 

 
 
6. Digitala läromedel (500 tkr) 

 
Arbetet med att öka digitaliseringen inom skolan pågår med utbildning av pedagoger. Nästa steg blir att 
införskaffa digitala läromedel. Licenskostnad till alla elevdatorer beräknas till 500 tkr och avser 
grundskolans elever. 
 

7. Återbetalning år 1 ur eget kapital – underskott 2020 (1 180 tkr) 
 
Om det prognostiserade underskottet för 2020 på 2 360 tkr är oförändrat vid årets slut krävs en 

återbetalning 2021 och 2022.  
 

 

Konsekvensbeskrivning av finansieringåtgärder  
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till finansiering för att uppnå 
budgetbalans utifrån den förslag till ram nämnden tilldelats. Till varje förslag framgår 
konsekvensbeskrivning. 

 
8. Se över licensavtal inom grundskolan (- 50 tkr) 
 
Riskbedömning för brukare  
Ingen risk för brukare 
 
Riskbedömning för personalen 
Ingen risk för personal 
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9. Omfördelning av läromedel inom grundskolan (-200 tkr)

Riskbedömning för brukare 
För de elever som har svårt med digitala hjälpmedel minskar utbudet av analoga läromedel. 

Riskbedömning för personalen 
Initialt högre arbetsbelastning med nya arbetsmetoder som ska implementeras. 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Kompetenshöjande insatser enligt Strategisk plan. 

10. 2 tjänster grundskolan (- 1 200 tkr)

Åtgärden är redan påbörjad i enlighet med att få budget i balans 2020.

Riskbedömning för brukare 
Svårt att få det stöd som krävs. 

Riskbedömning för personalen 
Svårt att täcka behörigheter och att det blir en tung arbetsbelastning. 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Förvaltningen har sett över ledningsorganisation, övergripande administration och anropsstyrd trafik. Det 
finns inge utrymme att omfördela mer än vad som görs idag mellan skolenheterna då kommunen har 6 
skolor mot de 5 som kommunen får kompensation för. En socioekonomisk fördelningsmodell är problematisk 

att genomföra. 

11. 2,0  tjänst gymn  (- 1 472 tkr)

Riskbedömning för brukare 
Svårt att tillgodose stöd för elever på gymnasieskolans IM-program. 

Riskbedömning för personalen 
Arbetsbelastningen ökar. 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 

De åtgärder som görs i grundskolan ger förhoppningsvis ringar på vattnet för våra gymnasieelever att 
komma in på nationella program.  

12. 1 tjänst övergripande administration (- 640 tkr)

Riskbedömning för brukare 
Ingen påverkan 

Riskbedömning för personalen 
Högre arbetsbelastning för avdelningschefer och förvaltningschef. 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 

Decentralicerad utvecklingsstöd till enheterna. 

13. Se över behovet av kommunala dagbarnvårdare, 2 st (- 900 tkr)

Riskbedömning för brukare 
Färre dagbarnvårdare att välja mellan. 

Riskbedömning för personalen 
Ser över möjligheter att erbjuda tjänst inom annan kommunal verksamhet. 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Kommunen erbjuder fortsatt dagbarnverksamhet hos 2 kommunala dagbarnvårdare. Dessutom finns 3 

privata aktörer.  

14. Prognostiserad resursfördelning. (- 1 715 tkr)
Enligt prognostiserat antal barn och elever förväntas tilldelningen i resursfördelningen bli lägre budget 2021
jämfört med vad nämnden fått i budget 2020. Fördelningen per verksamhet är motsvarande:

Förskola: -94 tkr 
Fritidshem: -206 tkr 
Grundskola: -1 853 tkr 
Gymnasiet: +506 tkr 
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Under pågående budgetår 2020 är prognosen för antal barn och elever lägre än vad som tilldelats i budget 

och därför har inte alla medel delats ut till verksamheterna. Förvaltningen har tagit höjd för att redan i år få 
betala tillbaka vid justering av resursfördelningen vid årets slut. Förvaltningen ser därför ingen risk för 
brukare eller personal. 

Investeringsbudget 

Nedan presenteras investeringsbudget 2021, samt plan 2022-203 för nämnden.  Investeringarna redovisas 
dels som nyinvestering och dels som reinvestering. Med reinvestering avses investeringar för att byta ut 
befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en värdehöjande investering utan syftar till att behålla befintligt 
skick. Reinvesteringar kan också benämnas som löpande investeringar. En nyinvestering är en planerad och 
uttalad satsning på värdehöjande åtgärder. Exempelvis ny-, till- och ombyggnad.  

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

Tkr 

Budget 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Barn- och utbildningsnämnden 

Projekt 2201 Kunskapens Hus 750 500 100 100 

Projekt 2211 Inventarier BoU 900 900 900 900 

Projekt 2202 Inventarier Centrumskolan 
ombyggnation 

1500 

Projekt 2203 Inventarier Hällevadsholm skola 

ombyggnation 
1500 

Projekt 2204 Inventarier Hedekas skola 
ombyggnation 

1500 

Projekt 2206 Inventarier ”Kungsmarksskolan” 
åk 4-6 nybyggnation 

3 000 

Projekt 2207 Inventarier förskola 
Brudås/Kungsmarken nybyggnation 

2 000 

Summa investering 6 150 1 400 6 000 1 000 

Beskrivning av investeringar per projekt 

Projekt 2201 – Kunskapens Hus 
Arbetsmaskiner och redskap till nystartad vuxenutbildning. 

Projekt 2211 – Inventarier till BoU 
Avser reinvestering av inventerier till verksamheterna. 

Projekt 2202 – Inventarier Centrumskolans ombyggnation 
Avser inventarier till Centrumskolan efter ombyggnation 

Projekt 2203 – Inventarier Hällavadsholms ombyggnation 

Avser inventarier till Hällevadsholmsskolan efter ombyggnation 

Projekt 2204 – Inventarier Hedekasskolan ombyggnation 
Avser inventarier till Hedekassskolan efter om- och nybyggnation. Ombyggnationen är uppskjuten utifrån 
tidigare plan och inventarier kommer införskaffas först 2021. 

Projekt 2206 – Inventarier ”Kungsmarksskolan” åk 4-6 nybyggnation 
Avser inventarier till ”Kungsmarksskolan” åk 4-6 efter nybyggnation 

Projekt 2207 – Inventarier förskolan Brudås/Kungsmarken nybyggnation 
Avser inventarier till förskolan Brudås/Kungsmarken efter nybyggnation 
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Verksamhetsmål 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt den politiska viljeinriktningen för mandatperioden. 

Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för planeringsperioden (4 år) för både 
verksamhet och ekonomi. Målen syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Inriktningsmålen fastställs 
inför varje ny mandatperiod. 

Respektive nämnd bryter sedan ned/ konkretiseringar dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och mått för 
budgetåret. Målet ska vara uppföljningsbara och mätbara och beslutas normalt i maj i samband med 
budgetskrivelsen till nämnden.  Undantaget är budget 2020 då nya inriktningsmål tas fram och tidsplanen 
för detta år förskjuts något. Därmed tas nämndens verksamhetsmål och mått i september. 

Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade 
till tillgängliga resurser nämnden har. Måtten mäter nämndens måluppfyllelse. Förändringar av ekonomiska 
förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras. Uppföljning av mål och resurser rapporterats till 
nämnden i delårsbokslut april, augusti och i årsbokslutet. 

Under hösten upprättar förvaltningen verksamhetsplaner. I planen ska det framgå vilka åtaganden som 
förvaltningen måste göra för att uppnå nämndens verksamhetsmål. Verksamhetsplanen återrapporteras till 

nämnden senast i december. I planen ska det framgå vilka åtaganden som förvaltningen tar på sig för att 
uppnå målen och kan kopplas till aktiviteter. 

Vision 2025 

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

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara

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

År 2021 

Mått Mål 

Alla elever i Åk1 ska ha klarat avstämning A enligt Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd 100% 

Andel elever som blir behöriga till gymnasiets yrkesförberedande program ska öka till minst 85% 85 % 

Andel elever som går på ett gymnasieprogram och tar gymnasieexamen ska öka till minst 80% 80 % 

Meritvärdet för elever i åk. 9 ska höjas till 210 210 

1.2  Verksamhetsmål BUN: Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera. År 2021 

Mått Mål 

Fullt utbyggt ”en till en” i grundskolan samt tillhandahålla digitala hjälpmedel i förskolan och 
förskoleklass 2020 

x 

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

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

År 2021 

Mått Mål 

Alla elever har minst en pulshöjande aktivitet varje dag 1 

Mindre barngrupper i förskolorna minska från 18-17/grupp 17 

Andel elever med problematisk skolfrånvaro ska minska till 5% 5% 

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

År 2021 

Mått Mål 

Alla inom BoUF ska känna till målen för verksamheterna (OSA– enkäten - mäter) från 
4,1(2019) till 4,5(2020) (Femgradig skala) 

4,5 

 Lägre sjukfrånvaro från 5,2 % (2019) till 4,5 % (2020) 4,5 % 

Alla inom BoUF kan rekommendera vänner och bekanta att jobba hos oss (OSA enkäten) 
från 3,6 (2019) till 4,5 (2020) (Femgradig skala) 

4,5 
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3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov

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

År 2021 

Mått Mål 

Arbeta fram rutiner för samverkan med Närhälsans enhet Ungas psykiska hälsa x 

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

Mått Mål 

Alla barn som är 2,5 år har besökt familjecentralens tvärprofessionella team och insats har 
erbjudits de barn som är i behov av stöd. 

100% 

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

Andel elever som har godkänt på nationella prov i åk 3 i ämnet svenska 2019 80% 2020 90% 90 % 

4. Inriktningsmål KF: Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

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

År 2021 

Mått Mål 

Alla verksamheter ska utarbeta en plan för källsortering x 

Alla enheten ska genomföra två aktiviteter/ år med fokus på hållbar livsstil. 2 

Framtid 
Förvaltningen måste analysera hur pandemin och alla åtgärder som nu vidtas kommer att påverka barnen 
och elevernas resultat men även deras mående. Hur länge kommer pandemin att påverka världen och vår 
kommun? Ekonomiska konsekvenser som kan komma att påverka framtida resurstilldelning och 
byggprojekt. Även om regeringen nu skjuter till medel för att utveckla kommunens vuxenutbildning så är 
det avhängt de eventuella restriktioner som är kopplade till Covid-19. Praktiska utbildningar är svåra att 
genomföra på distans och det är problematiskt att rekrytera personal som är hänvisad till exempelvis 
vården. Utbildning är en viktig väg att gå för att reda ut krisen och det är viktigt att kommunen är med på 
det tåget.   

En ny ledningsstruktur inom avdelning skola kommer att träda i kraft. Det kommer arbetas konsekvent 
utefter den strategiska planen. Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och kommer att implementeras i 
Hypergene.  

De pågående och kommande renoveringarna av skolorna kommer att förbättra lärmiljöerna både inomhus 
och utomhus. Nya skolan åk 4-6 inklusive särskola och flex-grupp ska stå klar 2023. Byggnation av nya 
flexibla förskolor i Dingle och på Brudås kommer att genomföras under perioden. Dåliga lokaler ersätts och 
förutsättningarna för mindre barngrupper skapas. 

Förvaltningen ser ekonomiska utmaningar utifrån att resursfördelningen ska räcka till alla enheter samtidigt 
som högre måluppfyllelse och likvärdighet ska uppnås. Svårigheter att rekrytera behörig personal inom både 
förskolor, skolor och fritidshem kommer att påverka förvaltningen i många år framöver. 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-05-08 Dnr: BOUN 2020-000087 

Renovering av Hedekas skola och förskola 

Förslag till beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att inriktningen är att genomföra en 

sammanslagning av förskola och skola F-6 inklusive kök och matsal på nuvarande 

skolområdet i Hedekas. Förvaltningen får i uppdrag att utreda förslaget vidare.  

Sammanfattning 

Enligt investeringsbudget för 2020 ska renoveringar av Hedekas skola och förskola 

startas upp under året och vara klart 2021.  

Hedekas skola har ca 110 elever F-6 och förskolan har ca 70 barn.  

Förskolan bedriver sin verksamhet i kommunens lokaler med tre avdelningar samt 

tillagningskök och är belägen ca en kilometer från skolan: Förskolan har en fjärde 

avdelning i en av Munkbos lägenheter som ligger ca 100 m från förskolan. 

I budget finns det avsatt 16 mkr för renovering och reinvestering av skolan och 10 

mkr för förskolan. 

Det har över tid varit mycket svårt att rekrytera behörig personal på båda 

enheterna. Särskilda medel har sedan 2017 avsatts till lärarlöner för att höja 

tjänsternas attraktivitet. Det har även varit omsättning på skolledare.  

I dagsläget går eleverna till Sörbygården för att äta. Sörbygårdens kök behöver 

uppdateras för att fortsättningsvis klara kraven att producera den mängden 

portioner. Kommunen hyr fastigheten av extern aktör.   

En sammanslagning av enheterna kommer att medföra följande: 

- bättre förutsättningar att framgent klara kompetensförsörjningen.

- samordna resurser mellan förskola och fritidshem.

- samordning av fastighetsskötsel, kost och städ.

- en plats för vårdnadshavare att hämta och lämna.

- fina förutsättningar för måltidspedagogik även inom skolan.

- en hållbar långsiktig lösning för barnen i området.

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Facklig samverkan 

Information på förvaltningssamverkan 2020-04-20. 

Information på BoUN 2020-04-22. 

Barnkonventionen 

Viktigt att barnen blir delaktiga i utformningen av renovering och reinvestering. 

Alternativ 1 Renovera enheterna var för sig exkl. kök 26 mkr

Alternativ 2 Renovera enheterna var för sig inkl.  kök på Sörbygården 32 mkr

Alternativ 3 Sammanslagning av enheterna inklusive kök på plats 50 mkr
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-05-08 BOUN 2020-000087 
Sida 

2(2) 

Artikel 3: Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Samhällsbyggnads förvaltningschef 
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Hedekas skola och fsk 

• Alt 1 – Nuvarande budget 2020
FSK och skola totalt exkl kök, 26 mkr

• Alt 2 – Nuvarande budget 2020 inkl nytt kök
FSK och skola inkl nytt kök, 26 mkr + 6 mkr = 32 mkr 

• Alt 3 – Budgetförslag 2021
Skola och fsk på samma plats inkl nytt kök samt ny
utegård, 50 mkr
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Hedekas skola och fsk 

• Alt 3 – Budgetförslag 2021 – 50 mkr

• Stor satsning på Hedekas!

• All skolverksamhet samlad på samma plats

• Två byggnader för nuvarande fsk frigörs i Hedekas

• Nytt tillagningskök – lösning för framtiden

• Positiva effekter för verksamheterna!
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Hedekas skola och fsk  

• Alt 3 – Budgetförslag 2021 – 50 mkr 

 

 

Nuvarande skiss på alternativ 3  
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Hedekas skola och fsk 
Positiva effekter samhällsbyggnad 

• Idag är Skola och fsk utspritt på fyra olika platser – Skolan, fsk, Katthult samt Sörbygården.
En sammanslagning friställer två byggnader samt gör att köket på Sörbygården räcker till och fungerar för Välfärden.

• Positivt med en sammanslagning!
Ökar samverkan, minskar sårbarheten och ger större flexibilitet inom respektive verksamhet men också över gränserna!

• Homogena arbetsgrupper, fler kollegor i samma ”team”, samt ser en ökad chans att rekrytera kvalificerade vikarier!

• Städ – 287 kr/h, 1-2 h/v ger besparing på ca 60-100 tkr/år
Underlätta samarbetet och främja den sociala tillvaron för lokalvårdarna som idag finns på skolan och förskolan.
Förråd och städmaskiner/tvättmaskiner kan användas gemensamt och mer effektivt.

• Kost –
Genom att i högre grad utnyttja mat och måltider som resurs för lärande kan kockar och pedagoger tillsammans höja
kvaliteten inom såväl kostverksamhet som pedagogisk verksamhet.
Ökad samverkan mellan de pedagogiska verksamheterna i vardagen samt på lov, hade gynnat alla verksamheter också
ekonomiskt.

Blir av med transporterna mellan: 
- Förskolan / Katthult (uppfyller inte fullt ut kraven i livsmedelslagen) måltider och varor
- Sörbygården / Hedekas skola – varor till fritids

Att få ett nytt kök som är dimensionerat för den planerade produktionen skulle ha stora effekter på arbetsmiljön, då 
Sörbygårdens kök har stora brister i den fysiska miljön. Minskad risk för skador samt sjukskrivningar.  

• FGH – Utökad kostnad ca 300 tkr
Slipper bygga ut köket på Sörbygården vilket annars ger en utökad kostnad för BOU
Slutar hyra Katthult
Kan avyttra bef fsk lokal
Nya lokaler minskar underhållet under lång tid!
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Tack för 
uppmärksamheten 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-19 Dnr: BOUN 2020-000024 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 

april 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning 

Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. Förteckning 

redovisar anmälningar mellan 2020-04-01 till 2020-04-30.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-19 Dnr: BOUN 2020-000011 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan om avstängning av elev i grundskola - april 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning 

Redovisning av beslut om avstängning av elev i grundskola. Förteckningen 

redovisar beslut tagna 2020-04-01 till 2020-04-30    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Rektor på respektive skola 
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Barn och utbildningsförvaltningen 

ANMÄLAN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-04 

Anmälan om elevs avstängning April 2020 - Grundskolan 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2020-04-21 2073 I Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

3. Anmälan till huvudman om elevs

avstängning – Kungsmarksskolan

Liselott Sörensen 

Ringi 

2020-000011 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-19 Dnr: BOUN 2020-000025 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om att elevs oroande 

frånvaro utreds - april 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning 

Redovisning av inkomna anmälningar om att elevs oroande frånvaro utreds. 

Förteckning redovisar anmälningar mellan 2020-04-01 till 2020-04-30.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Rektor på respektive skola 
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Barn och utbildningsförvaltningen 

ANMÄLAN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-04 

Anmälan till huvudman om oroande frånvaro – April 2020 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Diarienummer 

2020-04-08 2043 I Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

8. Hedekas skola - Anmälan till

huvudman om att elevs oroande

frånvaro utreds

Liselott Sörensen 

Ringi 

2020-000025 
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