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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 Pontus Reuterbratt (SD) 

Louise Skaarnes (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) 
Marie-Louise Klevestedt (M) 
Anna Höglind (L) 
Carolina Gedda (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Christoffer Wallin (SD) 
Jennie Olsson (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(2) 

Datum 

2020-04-14 

Ärende Anteckningar Sida 

1. Fastställande av dagordning

Dnr 827

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

2. Ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg för

barn 6 - 12 år i Munkedals kommun - Ekolek

Barnomsorg AB

Dnr 2020-000021

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

6

3. Barn- och elevpeng 2020 Ekolek barnomsorg AB

Dnr 2019-000287

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

9

4. Revidering av barn- och utbildningsnämndens

delegationsordning

Dnr 2019-000006

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

12

5. Motion från Lars-Göran Sunesson, Centerpartiet -

Belys HBTQ-frågorna i skolorna

Dnr 2019-000293

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

22

6. Redovisning av pågående medborgarförslag och

motioner som ej beretts färdigt 2020 - barn och

utbildningsnämnden.

Dnr 2020-000006

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

45

7. Uppdrag från Kommunfullmäktige att titta på hur

dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer

tidseffektivt sätt än idag.

Dnr 2020-000058

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

47

8. Månadsrapport - februari 2020

Dnr 2020-000020

52

9. Anmälan till huvudman om kränkande behandling

- 2020

Dnr 2020-000024

56

Tid: Onsdagen den 22 april 2020, kl. 09:00 

Plats: Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal 

Justeringsdatum: Torsdagen den 30 april, kl. 12 

Justeringsperson: Föregående möte: Olle Olsson (KD) 

Ordförande: Karin Blomstrand (L) 

Sekreterare: Karin Atienza Cortes 

Då mötesservicen i Dingle är stängd kommer vi inte ha någon fika. Vill ni ha fika 

får ni ta med det själva. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2020-04-14 

Ärende Anteckningar Sida 

10. Anmälan till huvudman om elevs avstängning

2020 - Frivilliga skolformen

Dnr 2020-000027

61 

11. Anmälan till huvudman om att elevs oroande

frånvaro utreds - VT 2020

Dnr 2020-000025

63 

12. Anmälan av delegationsbeslut - 2020

Dnr 2020-000026

66 

13. Information till nämnd - 2020

Dnr 2020-000001

14. Diskussion utifrån utredning, skolinspektion och

målarbete inför budget 2021

Dnr 2020-000019
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-16 Dnr: BOUN 2020-000021 

Handläggare: 

Ann-Sofie Kristiansson 

Barn och utbildningsförvaltningen 

Ansökan om utökad verksamhet - Ekolek Barnomsorg 

Förslag till beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna utökad verksamhet för Ekolek 

barnomsorg med fyra till sex barn för åldrarna sex till tolv år.   

Sammanfattning 

Ekolek barnomsorg har inkommit med en ansökan om att utöka sin verksamhet i 

Munkedals kommun till att även gälla barn i åldrarna sex till tolv år.  

I dagsläget har Ekolek totalt tre anställda dagbarnvårdare, varav två arbetar 

tillsammans hemma hos en av dem. Deras verksamhet vänder sig idag till barn i 

förskoleålder och de vill nu utöka sin verksamhet. Ansökan gäller möjlighet att 

utöka verksamheten med fyra till sex barn för åldrarna sex till tolv år. Utökningen 

gäller hos redan godkända dagbarnvårdare i godkända lokaler.  

Barngruppen kommer anpassas till verksamheten. En väl avvägd grupp i storlek 

och sammansättning. För godkännande ska enskilda ta kontakt med kommunen för 

att få riktvärde för gruppstorlek. I dagsläget har den kommunala pedagogiska 

omsorgen mellan fyra till sex barn per anställd. Åldern är då ett till fem år. 

Storleken på gruppen är beroende på barnens ålder och schematider. Ekolek 

beskriver att en lämplig barngrupp med något/några skolbarn kan vara cirka sju 

barn. Vilket upplevs som en rimlig beräkning.  

Det som kan ses som ett problem är hur dagbarnvårdarna kommer anordna 

transport till och från skolan för de större barnen. Barnen är inte 

skolskjutsberättigade eftersom skolskjuts endast erbjuds mellan hem och skola. 

Det medför att dagbarnvårdarna får köra barnen till och från skolan. Går de på 

olika skolor blir det dessutom fler resor.  

Dagbarnvårdare som arbetar ensam måste ta med övriga barn i sin bil med 

godkända bilstolar. De dagbarnvårdare som arbetar tillsammans kan lösa det med 

att en kör barnen till och från skolan och en är kvar med övriga barn.  

Transportfrågan gör att antalet barn i skolålder som skrivs in i framtiden måste 

anpassas efter totala antalet barn per dagbarnvårdare. Respektive dagbarnvårdare 

kan inte skriva in fler barn än att skolskjutsfrågan kan lösas på ett säkert sätt. 

Samtliga vårdnadshavare måste också känna till och godkänna att resor sker i 

personalens bilar.    
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-03-16 
 

BOUN 2020-000021 
Sida 

2(2) 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser.  

Beslut om barn-och elevpeng för pedagogisk omsorg sex till tolv år tas i separat 

ordning.  

Miljö 

Fler biltransporter.    

 

Barnkonventionen 

Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 

barnets bästa. Det kan vara en trygghet för ett barn som redan idag går i Ekoleks 

verksamhet att få fortsätta även då de börjat skolan. Ett alternativ till 

fritidshemmens verksamhet för de barn som mår bra av att vistas i mindre grupp. 

Skolverket trycker på fritidshemmens uppdrag och betydelse för barnens 

utveckling. Det bör tas i beaktning vid val av barnomsorg vilket blir 

vårdnadshavares val.  

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Ekolek 

Ann-Sofie Kristiansson  

Mia Elofsson 
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2020-04-03 Dnr:2020–000021 

PM Ekolek 

För närvarande är det de två dagbarnvårdare (de vi redan har anställda) som planerar att 
utöka sin verksamhet för att även ta emot skolbarn i sin pedagogiska omsorg. I dagsläget finns 
inga planer på att anställa fler. 

Respektive dagbarnvårdare planerar att ha cirka två till tre skolbarn inskrivna i sin omsorg. Det 
kan tex. röra sig om egna barn som uppnått skolålder samt exempelvis barn från gruppen som 
börjar skolan men vill ha kvar den pedagogiska omsorgen före och efter skolan hos 
dagbarnvårdaren.  

Terese har möjlighet att hämta med bil. Vårdnadshavarna är informerade och har godkänt att 
de åker bil med godkända bilbarnstolar. Kommande vårdnadshavare kommer att få samma 
information att ta ställning till. 

Hos Maria är de två som arbetar så någon vuxen är tillgänglig med övrig barngrupp medan den 
andre hämtar skolbarn. Är det många barn så får några åka med och hämta upp eventuella 
fritidsbarn. De vårdnadshavarna har då i sin tur såklart godkänt detta och barnen har godkända 
bilbarnstolar för ändamålet.  

Det totala antalet barn i gruppen kommer att anpassas till verksamheten precis som idag. En 
väl avvägd grupp i storlek och sammansättning. Balansen mellan att gruppen inte ska vara för 
stor samtidigt som skolbarnen i den pedagogiska omsorgen också ska få sina behov 
tillfredsställda. Som exempel så kommer det vara cirka fyra till fem barn inskrivna mellan 1–6 
år samt två skolbarn, vilket totalt landar på sex till sju barn. 

Kompletterande information till ansökan inkommen via e-post (januari-mars 2020) 
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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 

2020-04-03 Dnr: BOUN 2019-000287 

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Ekonomiavdelningen 

Barn- och elevpeng pedagogisk omsorg 6-12 år till 

Ekolek barnomsorg AB 2020 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen för pedagogisk omsorg 6-

12 år till Ekolek barnomsorg AB utgår med 30 274 kr år 2020.    

Sammanfattning 

Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 

Grundregeln är att bidrag ska betalas ut på lika villkor.  

En kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till verksamheter i 

sin egen regi får även minska bidragen till enskild verksamhet i motsvarande mån, 

genom att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.  

För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn tagen till 

att anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in 

barnomsorgsavgifterna.  

Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos allmän 

förvaltningsdomstol.  

För specificering av respektive uträknade bidrag se bilaga 1. För besvärshänvisning 

se bilaga 2.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga betydande ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutet expedieras till: 

Ekolek Barnomsorg AB 

Förvaltningschef 

Förvaltningsekonom 
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  2020-03-25 Bilaga 1 

     

 Barn och utbildningsnämnden  
  

 

 

 

Bilaga till beslut om bidrag till enskild pedagogisk omsorg 6-

12 år för år 2020 

 

Den 1 juli 2009 började nya regler i skollagen gälla för beräkningen av bidrag till 

fristående skolor, enskilda förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Dessa 

tillämpades första gången inför kalenderåret 2010. Bestämmelserna om 

kommuners bidrag till pedagogisk omsorg tillämpades första gången på bidrag för 

kalenderåret 2011. Grundregeln är att bidrag ska betalas ut på lika villkor. Bidraget 

ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 

resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunen kan 

fortfarande ha möjlighet att göra riktade satsningar inom den egna verksamheten. 

Huvudsaken är att alla barn i kommunen får samma möjligheter att ta del av 

medlen, oavsett om barnet går i en kommunal eller fristående verksamhet. 

Grundbeloppet för fristående skolor, samt enskilda förskolor, pedagogisk omsorg 

fritidshem och förskoleklasser ska avse ersättning för: 

• Undervisning eller omsorg och pedagogisk verksamhet  

• Läromedel, pedagogiskt material och utrustning  

• Måltider 

• Lokalkostnader (kommunens genomsnittskostnad) 

• Elevvård och hälsovård (gäller ej fritidshem, pedagogisk omsorg och 

förskoleklass) 

• Administration (en schablon på 3 %, för pedagogisk omsorg 1 %)  

• Moms (en schablon på 6 %) 

 

Det tas inte någon hänsyn till hur gamla barnen är eller deras vistelsetid på 

förskolan, bidraget betalas ut per barn som är inskrivet. Lokalkostnaderna baseras 

på kommunens genomsnittskostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet 

eller skolform. En kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till 

verksamheter i sin egen regi får även minska bidragen till enskild verksamhet i 

motsvarande mån, genom att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.  

Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos allmän 

förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag för den 

verksamhet som kommunen själv bedriver t ex om inte kommunen erbjuder 

nattdagis har den ingen skyldighet att ge bidrag för sådan fristående verksamhet.  

För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn tagen till 

att anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in 

barnomsorgsavgifterna. 
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Uträkning 

Pedagogisk omsorg 6-12 år 2020 

Bidrag 
per 

barn 

Omsorg och pedagogisk verksamhet 23 493 

Pedagogiskt material, utrustning, 
måltider och lokalkostnad 8 599 

Ledning 1 361 

  33 453 

  
Administrationstillägg 1 % 335 

Momsbidrag 6% 2 027 

Barnomsorgsavgifter -5 540 

Summa: 30 274 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-02 Dnr: BOUN 2019-000006 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar reviderad delegationsordning. 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt en anställd, ledamot, ersättare, 

presidiet eller utskott att besluta på nämndens vägnar. Delegering innebär att 

nämnden ger delegaten rätt att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. 

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning behöver revideras för att 

överensstämma med förvaltningens organisation.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Avdelningschef 

Rektorer 

Nämndsekreterare 
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Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning antagen 2019-04-17 § 21  

Dnr: BOUN 2019-6 
 

Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

Kapitel 1. Övergripande delegation 
 

Tryckfrihetsförordningen, TF 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 

Förvaltningslagen, FL 

Dataskyddsförordningen GDPR (2016-679) 

 
1.1 
 

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan myndighet 

samt uppställande av förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild, inom barn- och 

utbildningsförvaltningen 

TF 2 kap 14 

§,  

OSL 6 kap 2 

och 3 §§ och 

10 kap 14 § 

 

Förvaltningschef 
 

1.2 
 
 

Besluta om ledamot och ersättares deltagande i 

utbildning, kurser, seminarium och liknande 

 

a) besluta om ordförandens deltagande i utbildning, 

kurser seminarium och liknande 

 

 

 

Barn och 

utbildningsnämndens 

Ordförande 

 

a) Barn och 

utbildningsnämndens 

1:e vice ordförande   

 
1.4 
 

Avge yttrande med anledning av besvär 

(överklagan) över delegats beslut inom barn- och 

utbildningsförvaltningen 

 

 

 Avdelningschef 

Förvaltningschef 

1.5 

 
Avge yttrande på barn-och utbildningsnämndens 

vägnar med undantag för kommunens mål och 

riktlinjer inom Barn- och utbildningsförvaltning 

 

 

 

Förvaltningschef 

 

  

 
1.6 Vid förfall för delegat beslutar närmsta chef 

 

  

1.7 Avge yttrande av politisk men inte principiell natur  Barn- och 

utbildningsnämndens 

presidium  

 

Skollagen, SL 

 
1.8 Årlig plan mot kränkande behandling inom 

respektive verksamhet 

 

6 kap 8 § SL Rektor 

1.9 Utredning och vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom respektive 

verksamhet 

 

a) Godkänner redovisning av dokumentation och 

åtgärder gällande anmälan om kränkande 

behandling 

6 kap 10 § 

SL 

Rektor 

 

a) Förvaltningschef 

 

1.10 Avstängning i de frivilliga skolformerna: 
 

Prövning av åtgärder och beslut om avstängningstid 

 

5 kap 17-20 

§§ SL 

Barn- och 

utbildningsnämndens 

presidium 

1.11 Besluta om läsårstider för förskola, grundskola, 

särskola och gymnasieskola 

 

 Förvaltningschef 

 

Lex Maria 
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Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning antagen 2019-04-17 § 21  

Dnr: BOUN 2019-6 
 

Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

1.12 
 

Utreda och rapportera anmälan av vårdskador inom 

skolhälsovården 

Lex Maria 

3 kap. 5 § 

PSL 

 

Skolsköterska 

Förvaltningslagen, FL (2017:900) 

 
1.13 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit in för sent 

 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen) 
 

45 § FL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

1.14 
 

Beslut huruvida omprövning skall ske 

 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen) 

37 § och 38 

§  

46 § 2 st 

FL 

 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

1.15 
 

Omprövning av beslut i ärenden där 

ursprungsbeslutet fattas av delegat 
 

 

37 § och 38 

§  

46 § 2 st 

FL 

 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Kommunallagen, KL (2017:725) 
 

1.16 Besluta i ärenden som nödvändigtvis måste avgöras 

och inte kan vänta till nästa sammanträde 

 

 

6 kap 39 § 

KL 

 

Barn och 

utbildningsnämndens 

ordförande 

Dataskyddsförordningen GDPR (2016-679) 

 
1.17 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) 

med personuppgiftsbiträden som hanterar 

personuppgifter för nämndens räkning 

 

Dataskydds-

förordningen 

(GDPR) 

2016/679 

Förvaltningschef 

Skolplikt och rätt till utbildning 

 
1.18 Mottagande i grundsärskolan samt beslut om att ett 

barn inte längre ska vara elev i grundsärskolan 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 

 

7 kap 5 § SL Mottagningsansvarig 

rektor 

1.19 Mottagande i grundskolan eller i grundsärskolan på 

försök 

 

7 kap 8 § SL Rektor 

1.20 Utbildning i grundskolan eller i grundsärskolan för 

integrerade elever 

 

7 kap 9 § SL Rektor  

1.21 Beslut om uppskjuten skolplikt 

 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 

 

7 kap 10 § 

SL 

Rektor 

1.22 Beslut om förlängd skolplikt 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 

 

7 kap 13 § 

SL 

Rektor 

1.23 Beslut om tidigare upphörande av skolplikten 
 

7 kap 14 § 

SL 

Rektor 
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Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning antagen 2019-04-17 § 21  
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Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

(notering: Beslutet får överklagas hos Skolverket 
överklagandenämnd) 

 
1.24 Beslut om rätt att slutföra skolgången 7 kap 15, 16 

§§ SL 

Rektor 

 
  

15



Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning antagen 2019-04-17 § 21  

Dnr: BOUN 2019-6 
 

Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

 

Kapitel 2. Avdelning Förskola 
Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet (barnomsorg) 

 
2.1 
 

Beslut om plats i förskola/fritidshem 

samt 

Beslut om placering vid annan förskoleenhet/ 

fritidshemsenhet än den som vårdnadshavare 

önskar 

 

8 kap 5-6 

§§, 14 kap 

5 §, 8 kap 

15 § SL 

Förskoleadministratör

/ 

Barnomsorgs-

sekreterare 

 

 
2.2 
 

Beslut om plats i förskola/fritidshem på grund av 

barnets behov av särskilt stöd  

 

8 kap 7 §, 

14 kap 6 § 

SL 

 

Rektor 

 

2.3 
 

Beslut om förskola/fritidshem i annan kommun, 

enskild eller kommunal verksamhet 

 

14 kap 14-

15 §§ SL 

Barnomsorgs-

sekreterare 

2.4 
 

Beslut om mottagande av barn från annan kommun 

samt 

Beslut om plats i förskola/fritidshem på grund av 

särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden 

 

8 kap 13, 

17 § SL 

14 kap 14 

§ SL 

Barnomsorgs-

sekreterare  

 

2.5 
 

Beslut om uppsägning på grund av obetalda avgifter 

 

 Förvaltningschef 

Fristående verksamhet 

 
2.6 Beslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn 

och elever i fristående verksamheter. 

8 kap. 22–

23 §§, 14 

kap. 15–17 

§§, 25 kap. 

13 § SL 

 

14 kap. 8 § 

SF 

 

Förvaltningschef 

Avdelningschef 

2.7 Tillsyn över fristående förskolor, fritidshem och 

annan pedagogisk omsorg 

 

26 kap. 4 § 

SL 

Förvaltningschef 
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Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

Kapitel 3. Avdelning Skola 
 

3.1 Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola 
3.1.1 
 
 

Beslut om placering vid skolenhet 

 

a) Beslut om placering vid annan skolenhet än den 

som vårdnadshavare önskar 

 
(notering: Beslut enligt 9 kap 15 § andra stycket, 10 kap 30 § 
andra stycket, 11 kap 29 § andra stycket SL, får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd) 
 

9 kap 15 § 

SL 

10 kap 30 

§, 11 kap 

29 §, 19 

kap 19 § 

SL 

Rektor 

 

a) Förvaltningschef 

Avdelningschef  

3.1.2 
 

Beslut om placering i annan kommun av särskilda 

skäl 

9 kap 13 §, 

10 kap 24 

§, 11 kap 

24 § SL 

 

Förvaltningschef 

Avdelningschef  

3.1.3 
 

Beslut om mottagande av elev från annan kommun 

samt yttrande till annan kommun om mottagande 

av elev 
 
(notering: Områdeschef barn- och utbildning ska upprätta avtal 
om ersättning med den andra kommunen)  
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

9 kap 13 §, 

10 kap 25, 

27 §§, 

11 kap 25 

§ SL 

Rektor 

3.1.4 Beslut om åtgärder för elev som inte bor hemma 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

10 kap 29 

§, 11 kap 

28 § SL  

Förvaltningschef 

3.1.5 
 

Beslut om skolskjuts i hemkommunen 
  

10 kap 32 

§ SL 

 

Skolskjuts-

handläggare 

3.1.6 
 

Beslut om att bevilja skolskjuts i hemkommunen 

och i annan kommun (grundsärskolan) 

11 kap 31 

och 32 §§ 

SL 

Skolskjuts-

handläggare 

3.1.8 Beslut om att avslå skolskjuts i hemkommunen och 

i annan kommun (grundsärskolan) 
 

 

11 kap. 31 

och 32 §§ 

SL 

Skolskjuts-

handläggare 

Fristående verksamhet 

 
3.1.9 Besluta om tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn i 

fristående verksamhet 
 

9 kap. 19, 

21 §§, 10 

kap 37, 39 

§§, 11 kap. 

36, 37 §§ 

SL 

 

14 kap. 8 § 

SF 

Förvaltningschef 

Avdelningschef  

3.1.10 Tillsyn i friskolors verksamhet enligt kommunens 

regler som får bidrag från kommunen 

 

10 kap. 41 

§ SL 

Förvaltningschef 

 

3.2 Gymnasieskola 
3.2.1 
 

Beslut om intagning till utbildning 
 
(notering: Avser de utbildningar som bedrivs i Munkedal) 
 

15 kap 12 

§ SL 

Rektor 
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Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

3.2.2 
 

Beslut om stöd till inackordering 
 

15 kap 32 

§ SL 

Rektor 

3.2.3 
 

Beslut om att utbildningen på nationell nivå får 

fördelas på en längre eller kortare tid än tre år 

 

16 kap 15 

§ SL 

Rektor 

3.2.4 
 

Beslut om avvikelser från nationellt programs 

innehåll 

 

16 kap 14 

§ SL 

Rektor 

3.2.5 
 

Beslut om plan för introduktionsprogram 

 

17 kap 7 § 

SL 

 

Rektor 

3.2.6 
 

Beslut om behörighet och mottagande till 

programinriktat individuellt val eller 

yrkesintroduktion 

 

17 kap 14 

§ SL 

Rektor 

3.3 Gymnasiesärskola 
3.3.1 
 
 

Beslut om utbildningens längd i gymnasiesärskolan 

 

19 kap 17 

§ SL  

 

Rektor 

3.3.2 
 
 
 

Beslut om mottagande/placering av elev i 

gymnasiesärskola eller specialutformat program 

eller individuellt program 

 

18 kap 5 § 

SL 

Mottagande rektor 

3.3.3 
 
 

Beslut om att elev inte skall gå i gymnasiesärskola 

om denna bedöms kunna gå i gymnasieskola 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

18 kap 7 § 

SL 

Rektor 

3.3.4 
 

Beslut om skolskjuts 
 

18 kap 30 

§ SL  

Rektor 

3.3.5 
 
 

Beslut om plan för specialutformat program 

 

19 kap 13 

§ SL  

 

Rektor 

3.4 Kommunal vuxenutbildning 
3.4.1 
 

Beslut att utbildningen på en kurs ska upphöra för 

en elev 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

20 kap 9 § 

SL 

Rektor 

3.4.2 Upprättande av individuella studieplaner 

 

20 kap 8 § Rektor 

3.4.3 
 
 

Beslut om antagning till grundläggande nivå 20 kap 13, 

14 §§ SL 

 

Rektor 

3.4.4 
 

Beslut om antagning till gymnasial nivå 20 kap 22, 

23 §§ SL 

 

Rektor 

3.4.5 
 

Beslut om avgifter inom Komvux 

 

 

20 kap 7 § 

SL 

 

 

Rektor 

3.5 Särskild utbildning för vuxna 
3.5.1 
 

Beslut om avgifter inom särvux 

 

21 kap 6 § 

SL 

Rektor 

3.5.2 
 

Beslut om antagning till särvux 
 

21 kap 7 § 

SL 

Rektor 
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Nr  Ärende  Lagrum Delegat 

 

 

(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 

 
3.5.3 
 
 

Beslut om rätt att fullfölja utbildning inom särvux 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 

 

21 kap 9 § 

SL 

Rektor 

3.5.4 Plan för upprättande av individuella studieplaner 

 

21 kap 8 § Rektor 

3.6 Utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
3.6.1 
 

Beslut om rätt att fullfölja utbildning inom SFI 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 

 

22 kap 16, 

17 §§ SL 

Rektor 
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Kapitel 4. Ekonomi, upphandling och inköp  
 

4.1   Ekonomi 
4.1.1 

 
Försäljning av inventarier för; 

 

a) högst 1 prisbasbelopp 

 

b) 1-10 prisbasbelopp 

 

 

  

 

a) Förvaltningschef 

 

b) Kommundirektör 

4.1.2 
 

Beslutsattestant för nämndens verksamhet                                          
 
Notering: Förteckning över dessa ska hållas aktuell och ska 
årligen anmälas till styrelsen/nämnden. 

 

 

 

 

 

Förvaltningschef 
 
 

4.1.3 Utse personer att utfärda anvisningar på 

kommunens bank- och postgirokonto samt personer 

med rätt att underteckna handlingar 

 

 Kommundirektör 

4.1.4 
  

Utse personer att utfärda anvisningar på av 

kommunens förvaltade stiftelsers balansräkningar 

samt verkställa in- och utbetalningar på dessa 

konton 

 

 Kommundirektör 

4.1.5 
 

Besluta om anstånd med eller avbetalning av skuld 

till kommunen till ett högsta belopp av; 

 

a) ½ prisbasbelopp och högst 60 dagar 

 

b) ½ - 5 prisbasbelopp 

  

 

 

a) Handläggare 

 

b) Förvaltningschef 

 
4.1.6 
 
 
 
  

Avskrivning av fordran mot kund till ett högsta 

belopp av; 

 

Upp till 5 prisbasbelopp 

 

 Ekonomichef 

 

  4.1.7 
 

Besluta om långfristig upplåning enligt budgeterad 

anslagsram och av kommunfullmäktige antagna 

principer för upplåning  

 

 Ekonomichef 

  4.1.8 
 

Besluta om kortfristig upplåning enligt av 

kommunfullmäktige antagna principer för upplåning 

  

 

 Ekonomichef 

  4.1.9 
 

Besluta om konvertering av lån samt besluta om 

förtida inlösen av lån inom budgeterad anslagsram 

  

 Ekonomichef 

 4.1.10 
 

Omfördelning av medel till barn- och 

utbildningsnämndens förfogande till ett högsta 

belopp av upp till 10 prisbasbelopp 

  

 Barn- och 

utbildningsnämndens 

presidium 

 4.1.11 
 

Omfördelning av medel mellan investeringsobjekt 

upp till 10 prisbasbelopp 

 

  

Kommundirektör 
 

  4.1.12 
 

Godkänna till kommunen ställd säkerhet till ett 

belopp av; 
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a) högst 2 prisbasbelopp 

 

b) över 2 prisbasbelopp 

 

a) Ekonomichef 

 

b) Kommundirektör 

  4.1.13 
 

Besluta om undantag från bestämmelser om taxa 

eller annan avgift till ett belopp av högst 1 

prisbasbelopp 

  

 

 

 

 

Förvaltningschef 

 

4.2   Upphandling och inköp  
4.2.1 
 
 
 
 
 
. 

Genomförande av upphandling 

 

a) Beslut om att genomföra upphandling och 

tecknar samt förlänger ramavtal.  

b) Beslut om att sluta avtal med SKL Inköpscentral 

om att genomföra upphandling samt teckna och 

förlänga ramavtal som Munkedals kommun har 

möjlighet att ansluta sig till 

c) Beslut om att delta i övriga externt samordnade 

upphandlingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Förvaltningschef 

 

b) Ekonomichef 

 

 

c) Förvaltningschef 
 

4.2.2 
 

Beslut om att anta förfrågningsunderlag 

 

 Förvaltningschef 

 
4.2.3 
 

Beslut att avbryta pågående upphandling  Förvaltningschef 

 
4.2.4 
 
 

Formella anbudsöppnare för öppning av anbud i 

upphandling tillsammans med upphandlare,  

inom respektive ansvarsområde 

 

 

 

 

Förvaltningschef 

 

4.2.5 
 
 

Anta leverantör för tilldelning (anbud)  Förvaltningschef 

4.2.6 

 
 

Teckna och förlänga kommunövergripande 

rabattavtal för upphandling och inköp av varor och 

tjänster 

 

 Ekonomichef 

4.2.7 
 

Teckna och förlänga leasingavtal för kommunen om 

varor och tjänster 

 

 Ekonomichef 

4.2.8 
 
 

Teckna avtal som inte avses ovan 

 

 

 

Förvaltningschef 

4.2.9 
 
 

Förlängning av avtal och optioner av ej principiell 

natur    

 

 Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-04 Dnr: BOUN 2019-000293 

Svar på motion från Lars-Göran Sunesson 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  

Sammanfattning 

Motionären Lars-Göran Sunesson (C) yrkar på att Munkedals kommun genomför en 

särskild utbildnings- och informationsinsats i HBTG-frågor till personal i kommunens 

skolor. 

Skolverket har förutom det som står i läroplanen en mängd dokument som 

beskriver vilket stöd som finns i styrdokumenten för att arbeta med sexualitet, 

genus och relationer i grund- och gymnasieskolan. Här finns både webbutbildningar 

och stödmaterial för grund-, gymnasie- och särskolan. Materialen visar hur 

personalen kan möta både läroplanens krav och möjligheter. Materialet ska bidra 

till att utveckla en undervisning där eleverna får ökade möjligheter att samtala om 

och reflektera kring sex- och samlevnadsfrågor utifrån såväl historiska, samhälls- 

och religionsvetenskapliga, som natur- och språkvetenskapliga perspektiv. 

Stödmaterialet riktar sig framför allt till lärare men även till rektor, som leder det 

pedagogiska arbetet och som kan ge lärarna förutsättningar att skapa ett kollegialt 

lärande kring kunskapsområdet.  

Skolan Barn- och utbildningsförvaltningen kommer utöver det redan pågående 

arbetet att inkorporera insatsen som motionen avser i den av Barn och 

utbildningsnämndens antagna strategiska plan för höjd måluppfyllelse. Planen 

innehåller bland annat de utbildningsinsatser som ska genomföras för personalen 

på skolorna under en femårsperiod.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnkonventionen  

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Barn – och utbildningsförvaltningen 

Beslutet expedieras till: 

Lars-Göran Sunesson 

Avdelningschef skola 

Liselott Sörensen Ringi 
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Sex- och samlevnadsundervisning  
– en introduktion

Jämställdhet, sexualitet och relationer i läroplanerna
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1. Sex- och samlevnadsundervisning  
– en inledning

Sexualupplysningen har en relativt lång historia i Sverige1, och det blev obliga-
toriskt att undervisa och upplysa om det i skolan 1955. 

Varje decennium har haft olika skäl till sex- och samlevnadsundervisning. 
När ett problem har dykt upp med anknytning till sexualitet har röster höjts 
om kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen. Det förväntas att denna 
undervisning ska förebygga olika problem i samhället; alltifrån hiv/aids, kla-
mydia och ett ökat antal aborter, sexuell exploatering, sexuella trakasserier och 
hedersrelaterat våld och förtryck.2

Studier i flera europeiska länder visar att långsiktiga nationella satsningar 
på sex- och samlevnadsundervisning leder till bland annat en minskning av 
sexuellt överförbara infektioner, färre sexuella övergrepp och minskad homo-
fobi. Forskningen visar även att satsningarna leder till ökad medvetenhet om 
mänskliga rättighet, jämställdhet och ett mer kritiskt förhållningssätt hos unga 
personer.3

I dag består sex- och samlevnadsundervisningen av flera olika perspektiv 
som tillsammans ger eleverna en helhetsbild av vad som kan ingå i begrep-
pen sexualitet och relationer. Det kan röra sig om ett historiskt perspektiv på 
sexualitet och relationer, och om hur olika religioner behandlar ämnet. Det 
kan också handla om vad vi kan lära oss från litterära beskrivningar, om hur 
normer som relaterar till kön och sexualitet synliggörs i reklam och om vilken 
lagstiftning som reglerar relationer i Sverige i dag.

Begrepp som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer har sedan 
2011 fått en större plats och inkluderats i fler kurs- och ämnesplaner inom 
grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det innebär att sex- 
och samlevnadsundervisningen ingår i en rad skilda kurser och ämnen. Utöver 
innehåll i kurs- och ämnesplaner ingår också arbetet med normer och jäm-
ställdhet i skolans värdegrunds- och kunskapsuppdrag, och blir därmed alla 
lärares ansvar. Elever anser att skolan ger tillräckliga kunskaper om hur man 
blir gravid, om kroppen och om kondomanvändning, men att skolan har gett 
för lite kunskaper om genus, relationer och jämställdhet, hiv samt normer och 
hbtq-perspektiv.4 

Kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen har varierat genom åren, 
med stora skillnader både mellan och inom skolor.5 Skolinspektionens gransk-
ning av sex- och samlevnadsundervisningen, som redovisades 2018, visade 
att införandet av begrepp som knyter an till sex- och samlevnadsområdet i 
många kurs- och ämnesplaner ser ut att ha haft positiv effekt. Undervisningen 
har blivit ämnesintegrerad och fler lärare lyfter frågan inom ramen för sina 
olika ämnen. Granskningen visade dock även att det fortfarande finns ett stort 
behov av kompetensutveckling för lärare. För att lärarna ska kunna behandla 
frågor om sexualitet, identitet och jämställdhet i den utsträckning som kurs- 
och ämnesplanerna syftar till, behöver de både ämnesspecifik kompetens-
utveckling som kunskap om hbtq-perspektiv och normer. För att få en hög 

1    Myndigheten för skolutveckling. (2005). Hela livet. 50 år med sex- och 
samlevnadsundervisningen.

2  Myndigheten för skolutveckling. (2005). Hela livet. 50 år med sex- och 
samlevnadsundervisningen. Uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att 
genomföra jämställdhetsinsatser i skolan, U2006/9049/S. U2018/02877/BS 
(delvis) U2018/02960/S. 

3  UNFDPA/WHO/BZga (2015). Sexuality Education. Policy brief No2. 
Policy paper.

4  Folkhälsomyndigheten. (2017). Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. Ung-
KAB15 – en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16–29 år.

5  Skolverket. (2000). Nationella kvalitetsgranskningar 1999: Skolors arbete 
mot mobbning och annan kränkande behandling: sex- och samlevnadsun-
dervisningen: undervisningen om tobak, alkohol och andra droger. Rapport 
nr. 180. Skolinspektionen. (2018). Sex- och samlevnadsundervisning. 
400–2016:11445.
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kvalitet på sex- och samlevnadsundervisningen behöver skolorna arbeta syste-
matiskt med frågorna och rektor behöver ta ansvar för initiering, uppföljning 
och utvärdering av arbetet. Det behövs vidare ett utökat elevinflytande för att 
säkerställa att frågor som är viktiga för eleverna behandlas i undervisningen.6  

2. Sex- och samlevnads- 
undervisningens tre sidor

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan kan sägas bestå av tre delar och 
kan beskrivas med hjälp av en triangel. Samtliga delar är viktiga i planering, 
uppföljning och utveckling av undervisningen, eftersom delarna bidrar till en 
helhetssyn inom kunskapsområdet.

Sex och 
samlevnad

Fånga frågan 
i flykten

Enskilda lektioner, 
dagar eller insatser

Ämnesintegrering och 
ämnesövergripande arbeten

1.   Ämnesintegrering och ämnesövergripande arbeten
Basen i arbetet är de olika ämnena och de diskussioner som varje lärare leder 
inom sitt ämne. Det kan ge eleverna perspektiv, få dem att se sammanhang, se 
hur synen på sexualitet har präglat hela samhällen och människors livsmöjlig- 
heter och ge dem en medvetenhet om de normer och värden som styr oss i dag.

2. Vardagsarbetet – att fånga frågan i flykten
Det händer mycket under en skoldag. När eleverna vill diskutera existentiella 
frågor om kön, sexualitet och relationer är det bra att fånga tillfället. Diskus-
sionerna uppstår ofta i anslutning till aktuella frågor i medierna eller händel-
ser i vardagen.

Tyvärr finns det också en baksida av det som händer i vardagen – det kan 
till exempel vara kränkningar, hot och ryktesspridning. Det är händelser som 
de vuxna i skolan behöver hantera så snart som möjligt. Skolan är skyldig att 
agera snabbt när någon ur skolans personal får reda på att ett en elev känner sig 
utsatt för någon form av trakasserier eller kränkande behandling. Skolan måste 
utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.7

6 Skolinspektionen. (2018). Sex- och samlevnadsundervisning.  
400–2016:11445.

7 SFS 2010:800. Skollag. Utbildningsdepartementet. 
6 SFS 2008:567. Diskrimineringslagen. Kulturdepartementet.
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3. Enskilda lektioner eller dagar
Den tredje sidan av triangeln kan vara enskilda lektioner eller dagar, där 
eleverna har möjlighet att diskutera olika frågor. Det kan handla om att ha 
ett tema om mänskliga rättigheter eller jämställdhet för att tydligt lyfta dessa 
frågor. Skolan kan också uppmärksamma World Aids Day eller Internationella 
kvinnodagen eller kanske ha en egeninitierad temadag om sexualitet och rela-
tioner där eleverna får diskutera frågor inom kunskapsområdet.

3. Vad säger styrdokumenten? 

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,  
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt  
solidaritet mellan människor.

1 kap. 5 § skollagen (2010:800)

Områden som sexualitet, jämställdhet, kön och identitet lyfts i läroplaner 
samt i kurs- och ämnesplanerna.

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 
läroplanen för sameskolan, läroplanen för specialskolan och läroplanen för 
grundsärskolan har rektor ett ansvar för att ämnesövergripande kunskapsom-
råden, som sex och samlevnad, integreras i undervisningen.

Grundskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan har i uppdrag att 

”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om 
den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i 
skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell lägg-
ning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla 
sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste 
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.” 
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Alla skolor ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön.I grundsko-
lans, sameskolans, specialskolans och grundsärskolans läroplaner står det att 

”Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar elev-
ernas lärande, val och utveckling. Hur skolan organiserar utbildningen, hur 
eleverna blir bemötta samt vilka krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar 
till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 
ska därför organisera utbildningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans, 
samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen, med samma möjligheter 
och på lika villkor oberoende av könstillhörighet.”

Gymnasieskolans och gymnasiesärskolans läroplan beskriver uppdraget att 
motverka diskriminering och kränkande behandling på liknande sätt som 
grundskolans, sameskolans, specialskolans och grundsärskolans läroplan. 

Enligt gymnasieskolans och gymnasiesärskolans läroplan ska alla lärare ”se 
till att undervisningen till innehåll och upplägg präglas av ett jämställdhets-
perspektiv”. Skolan ska aktivt och medvetet ”främja kvinnors och mäns lika 
rätt och möjligheter” och eleverna ska ”uppmuntras att utveckla sina intressen 
utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.”

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har dessutom ett ansvar för att 
samtliga elever har förmåga att kritiskt granska och bedöma vad de ser, hör 
och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och vär-
deringsfrågor. Rektor ansvarar för att ”eleverna får kunskaper om sex och 
samlevnad, konsument- och trafikfrågor samt riskerna med tobak, alkohol, 
narkotika och andra droger.”

Enligt skollagen ska var och en som verkar inom utbildningen även främja 
mänskliga rättigheter och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 

Grundläggande värden
Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grund- 
läggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som män-
niskolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.8 Var och en som verkar 
inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt 
för vår gemensamma miljö. Utbildningen ska fostra individen till rättskänsla, 
generositet, tolerans och ansvarstagande. Skolans uppgift är att låta varje 
enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 
genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.9

8 SFS 2010:800. Skollag. Utbildningsdepartementet.
9  SKOLFS 2010:37. Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011. Utbildningsdepartementet.
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4. Kurs- och ämnesplaner

Det finns olika begrepp i styrdokumenten med anknytning till kunskapsom-
rådet sexualitet och samlevnad. I läroplanerna finns fortfarande begreppet 
samlevnad inskrivet under rektors ansvar, men i kurs- och ämnesplanerna är 
samlevnad formulerat med ordet relationer. Kön och könsmönster är begrepp 
som återkommer på flera platser i styrdokumenten. Även begreppen normer, 
värden, och etik finns med, liksom jämställdhet och sexualitet. Begreppet 
identitet finns uttryckt i till exempel ämnesplanerna för idrott och hälsa och 
religionskunskap och i kursplanerna för religion och samhällskunskap. I 
ämnesplanen för naturkunskap finns också begreppen lust och sexuell hälsa 
omnämnda. Andra angränsande begrepp i läroplanen är bland annat mänsk-
liga rättigheter, egenvärde och integritet.

Styrdokumenten anger att vissa ämnen har en central roll i arbetet med 
kunskaper om jämställdhet, sexualitet och relationer, eftersom de kurs- och 
ämnesplaner som styr undervisningen innehåller flera aspekter av sex- och sam-
levnadsundervisningen. Samtidigt är sex och samlevnad i sin breda definition 
en del av värdegrundsarbetet och därför är alla lärare berörda, oavsett ämne.

I detta avsnitt lyfts ett urval av de tydligaste formuleringarna om jämställd-
het, kön, könsmönster, sexualitet och relationer från kurs- och ämnesplaner. 
Det handlar främst om de centrala innehåll som konkret tar upp dessa och 
närliggande begrepp.

Biologi och naturkunskap
Biologi och naturkunskap är de ämnen som bär upp kunskaperna om kropp, 
reproduktion, sexualitet och sexuellt överförbara infektioner. Men det har 
tillkommit begrepp i kursplanen, som jämställdhet, global nivå och historiskt 
perspektiv, som ökar det tvärvetenskapliga perspektivet.

Tre perspektiv – om, genom och för
Elever ska utveckla kunskaper om till exempel jämställdhet, demokrati och 
mänskliga rättigheter, vilket också framgår i läroplaner, kurs- och ämnesplaner. 
Elever ska också inhämta och utveckla kunskaper och värden genom att lärare 
och annan personal tillämpar demokratiska arbetssätt och genom främ-
jande likabehandlingsarbete samt arbete mot diskriminering och kränkande 
behandling. Elever ska också, som en del av värdegrundsarbetet, utveckla 
förmågor för att aktivt kunna verka i ett demokratiskt samhälle. Det innebär 
till exempel att kunna vara källkritisk och formulera en ståndpunkt.

Arbetet med att förmedla grundläggande värden omfattar alltså både kunska-
per och värden som ska genomsyra hela skolans verksamhet. De tre perspekti-
ven skapar tillsammans en helhet, som bidrar till att integrera grundläggande 
kunskaper och värden i hela utbildningen.10

10  Söderström, Åsa. (2016). Skolverket. Att förstå det främjande 
uppdraget. Hämtad 2018-11-12 från lärportalen  
https://bit.ly/2DoGr0q
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Naturorienterande ämnen, grundsärskolan årskurs 1–6
Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion och olika 
slags relationer.

Biologi, grundskolan och sameskolan årskurs 4–6, specialskolan  
årskurs 5–7
Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet,  
jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Biologi, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, 
relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjuk-
domar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt 
perspektiv.

Naturkunskap, gymnasieskolan
Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, 
rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Naturkunskap, gymnasiesärskolans nationella program
Människors sexualitet, relationer och sexuella hälsa.

Historia
Historieundervisningen ska ge eleverna möjlighet att lära sig mer om hur 
synen på kön, sexualitet och relationer har förändrats under olika tidsperioder 
samt hur människors värderingar speglas av den tid och i det sammanhang de 
växer fram. 

29



Historia, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till 
exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. 
Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Historia, gymnasieskolan
Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella 
förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situ-
ation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, 
kön och sexualitet.

Religion 
Religionskunskapsundervisningen ska bland annat behandla livsfrågor, etik 
och frågor som rör religion och kön, jämställdhet samt sexualitet. 

Religion, grundskolan och sameskolan årskurs 4–6, specialskolan 5–7
Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, 
jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Religion, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i 
frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet. 

Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och 
sexualitet, skildras i populärkulturen.

Religion, gymnasieskolan
Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till 
religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och 
historiska och nutida händelser.

Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.

Samhällskunskap
Samhällskunskapsundervisningen ska bland annat beröra mänskliga rättig-
heter, diskriminering, befolkningsfrågor, politiska ideologier och aktuella 
samhällsfrågor. Alla dessa områden kan kopplas till könsmönster, sexualitet 
och relationer. Levnadsvillkor och jämställdhet återkommer i både syfte och 
centralt innehåll. 

Samhällskunskap, grundsärskolan årskurs 1–6
Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt,  
kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

30



Samhällskunskap, grundskolan och sameskolan 4–6, specialskolan  
årskurs 5–7
Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet. 
Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet 
och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Samhällskunskap, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till 
exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande bero-
ende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socio- 
ekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och 
jämställdhet.

Individ och samhälle, gymnasiesärskolans individuella program
Värdegrund, jämställdhet och demokrati samt alla människors lika värde.  
Relationer, kärlek, sexualitet och integritet. Hur man gör egna val samt tar ansvar 
för sig själv och andra.

Hem- och konsumentkunskap
Hem- och konsumentkunskapsundervisningen ska ta upp reklam och dess 
påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor samt belysa hemarbetet 
ur ett jämställdhetsperspektiv.

Hem- och konsumentkunskap, grundskolan, grundsärskolan årskurs 7–9, 
specialskolan årskurs 8–10
Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
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Bild
Bildundervisningen bidrar med ytterligare perspektiv på massmediala budskap, 
och bildanalysen ska beröra gestaltandet av identitet, sexualitet och makt. 
Dessa perspektiv bör även tas upp när det gäller egen bildframställning.

Bild, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer 
och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa är ett ämne där kön och könsmönster ständigt är aktuella. 
Hur påverkar könstillhörighet de förväntningar som finns, resultat, förmågor, 
intresse och i förlängningen hälsan? Undervisningen ska beröra allt ifrån hälso- 
frågor till kroppsideal och könsaspekten i idrotts- och motionsval.

Idrott och hälsa, grundskolan, grundsärskolan årskurs 7–9, specialskolan 
årskurs 8–10
Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. 

Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika 
faktorer, till exempel av kön.

Musik
Musikundervisningen berör jämställdhet och könsmönster. Dels kan det 
handla om förväntningar på musicerande med koppling till kön, dels om hur 
kön, sexualitet och relationer gestaltas i sångtexter eller i musikvideor.
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Musik, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, 
med fokus på etnicitet och kön.

Svenska
Svenska och svenska som andraspråk berör dessa frågor främst i litteratur- 
undervisningen där kärlek, sexualitet och relationer ofta finns med som 
teman. Det kan också handla om förväntningar på språkbruket utifrån till 
exempel kön eller språkets värdeladdning. Vid läsförståelse, textproduktion, 
diskussioner eller samtal kan tankar om könsmönster, sexualitet och relationer 
utgöra själva stoffet.

Svenska, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och 
övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och 
livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Svenska som andraspråk, för grundskolan och sameskolan årskurs 4–6, 
specialskolan årskurs 5–7
Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar 
av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och 
livsfrågor.

Engelska
Engelskundervisningen kan kopplas till sex och samlevnad på ungefär samma 
sätt som svenskämnena. I litteraturundervisningen kan resonemang om 
kärlek, jämställdhet, relationer och sexualitet vara centrala, och kan också tas 
upp i anslutning till aktuella ämnen i medierna eller i jämförelser mellan olika 
engelsktalande länder.

Engelska, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och 
etiska frågor. 

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika 
sammanhang och områden där engelska används.

Modersmål
Modersmålsundervisningen kan precis som undervisningen i svenska, svenska 
som andraspråk eller engelska beröra identitet och relationer i samband med 
litteraturundervisningen.

Modersmål, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från 
olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser män- 
niskors villkor, identitets- och livsfrågor.
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Slöjd
Slöjdundervisningen kan aktualisera dessa frågor om och när föreställningar 
om färger, material och hantverksform kopplas till tankar om kön. Vilka 
könsmönster kan urskiljas i detta? Undervisningen ska beröra mode och dess 
påverkan på individen.

Slöjdundervisning, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

Teknik
Teknikundervisningen ska behandla könsmönster inom teknikområdet och 
kursen ska ta upp hur tankar om teknik påverkas av de normer som utgår från 
könstillhörighet. 

Teknik, grundskolan årskurs 7–9, specialskolan årskurs 8–10
Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och 
teknikanvändning.

Geografi
Geografiundervisningen ska behandla rättvisa och solidaritet utifrån olika 
perspektiv som kön, sexualitet, klass och etnicitet.

Geografi, gymnasieskolan
Befolkningsutveckling, befolkningsfördelning och rumslig förändring. Urbanise-
ring samt städers framväxt, funktion, struktur och miljöpåverkan. Betydelsen av 
migration, utbildning, miljöförändring, försörjningsstrategier, reproduktiv hälsa 
och familjeplanering sett ur olika perspektiv, till exempel kön, sexualitet, etnicitet 
och socioekonomiska förhållanden. 
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5. Att utveckla undervisningen  
– några viktiga utgångspunkter

Forskning visar att den mest effektiva sex- och samlevnadsundervisningen är 
läroplansbaserad och ledd av lärare med olika kompetenser. Undervisningen 
ska utgå från elevernas behov och ta ett helhetsgrepp om ämnesområdet. Det 
är viktigt att undervisningen äger rum i trygga förhållanden, anpassas till 
ålder samt till elevernas intressen och erfarenheter. Vidare bör den innehålla 
varierande arbetssätt och bearbeta de föreställningar och normer som påverkar 
våra attityder och sexuella beteenden. Personalen ska vara utbildad och skolled-
ningen ska stödja arbetet.11

Rektors styrning och systematiska kvalitetsarbete
För att öka kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen behöver rek-
tor följa upp och utvärdera undervisningen regelbundet och koppla den till 
skolans värdegrundsuppdrag. Rektor behöver se till att personal och elever 
är involverade i utvecklingen och utvärderingen av arbetet med frågor om 
identitet, sexualitet och jämställdhet.12 Det kan handla om vilka metoder och 
arbetssätt som används, hur man dokumenterar sitt arbete eller vilken kom-
petensutveckling som behövs.13 Rektor ansvarar även för att skolans arbets-
former gynnar ett aktivt elevinflytande. För att undervisningen ska kunna ske 
ämnesövergripande behövs samsyn kring uppdraget och tydliga roller där det 
framgår vem som gör vad. Rektor behöver därför även skapa förutsättningar 
för att lärare ska kunna samverka sinsemellan och med elevhälsan om sex- och 
samlevnadsundervisningen.14 

11  Världshälsoorganisationen. (2010). Standards for Sexuality Education in 
Europe. 

12   Skolinspektionen. (2018). Sex- och samlevnadsundervisning.  
400–2016:11445.

13  SKOLFS 2012:98. Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Systematiskt 
kvalitetsarbete – för skolväsendet. Skolverket.

14  Skolinspektionen. (2018). Sex- och samlevnadsundervisning.  
400–2016:11445.
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Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Synen på sexualitet är präglad av samhällets lagar och normer. Om lärarens 
egen syn på sexualitet går emot den sexualsyn som utgår från lagstiftningen 
måste läraren förhålla sig till det och vara professionell. Sedan 2010 anger 
skollagen att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad er- 
farenhet.15 För att omsätta skollagens krav på vetenskaplig grund och be- 
prövad erfarenhet krävs ett forskningsbaserat arbetssätt där form och innehåll 
i skolans verksamhet bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Dialog och tillfälle för reflektion
Att använda samtal som arbetssätt med eleverna i de olika ämnena kan bana 
väg för det viktiga reflekterandet, som är en central del av elevens lärande och 
motivation.16 Elever efterfrågar möjligheten att prata med någon om sexualitet 
och relationer.17 Eleverna behöver diskutera olika frågor om sexualitet i grupp, 
ledda av en skicklig lärare. Läraren ska inte lämna ut privata åsikter och detal-
jer eller förmana eleverna om hur, om eller när de exempelvis ska ha sex, utan 
finnas med som vuxenstöd och diskussionsledare.18 

Elevers delaktighet
Under tonårstiden är frågor som berör sexualitet, könsmönster och relationer ofta 
centrala för eleverna. Barns och ungas egna perspektiv kan innehålla helt andra 
frågor och funderingar än de vuxnas. Alla som arbetar i skolan behöver fånga upp 
elevernas tankar och ge dem möjlighet att lära sig mer om frågorna och framför 
allt diskutera dessa på ett strukturerat sätt.19 Genom att göra eleverna delaktiga 
kan skolpersonalen säkerställa att undervisningen upplevs som relevant.20 

15 SFS 2010:800. Skollag. Utbildningsdepartementet.
16  Myndigheten för skolutveckling. (2005). Hela livet. 50 år med sex- och 

samlevnadsundervisningen. Skolinspektionen. (2018). Sex- och samlevnads-
undervisning. 400–2016:11445.

17  Folkhälsomyndigheten. (2017). Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. Ung-
KAB15 – en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16–29 år. 

18  Världshälsoorganisationen. (2010). Standards for Sexuality Education in  

Europe. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion (Unesco). (2018). International technical guidance on sexuality education. 

19  Världshälsoorganisationen. (2010). Standards for Sexuality Education in Eu-
rope. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(Unesco). (2018). International technical guidance on sexuality education.

20  Skolinspektionen. (2018). Sex- och samlevnadsundervisning.  
400–2016:11445.
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Balans mellan ett frisk- och ett riskperspektiv
Sex- och samlevnadsundervisningen får ibland ett för stort risk- eller sjuk-
domsperspektiv och en negativ prägel. Sexuellt överförbara infektioner, 
undermålig kondomanvändning, oönskade graviditeter, hedersproblematik, 
sexuella trakasserier, tonårsaborter, sexuellt våld, sexism och utsatthet domine-
rar ibland. Jämlika relationer, självkänsla, ömsesidighet, handlingskompetens, 
lust, förälskelse, sexualitetens egenvärde och sexuell utveckling får då stryka på 
foten. Det behövs en balans mellan ett frisk- och riskperspektiv, så att inte sex- 
och samlevnadsundervisningen bara blir problematisk och skrämmande. Det är 
bättre att utgå från att främja hälsa än att förebygga problem och sjukdomar.21 

Progression
Det är viktigt att anpassa undervisningen till målgruppen. Ett sätt att göra 
det är att utgå från elevernas tankar och funderingar i undervisningen. För 
elever som inte har gått i svensk skola tidigare behöver skolan säkerställa att 
eleverna inhämtar och utvecklar de kunskaper inom området som är rimliga 
att förvänta sig utifrån ålder och skolform. Ämnesområdet kan vara detsamma 
och återkomma i olika årskurser, med en tydlig progression inom ämnet. 
Det kan behövas en grundläggande repetition som bas, men sedan behöver 
fördjupningen vara tydlig och nya perspektiv föras in. På så sätt befäster och 
fördjupar eleverna sina kunskaper under sin skolgång.22 

Normkritiskt perspektiv och förhållningssätt
Undervisningen behöver visa på de möjligheter, förväntningar och begräns-
ningar som påverkar individer och grupper i samhället. Ett normkritiskt 
perspektiv innebär ett synliggörande av begränsande normer kopplat till bland 
annat kön, könsöverskridande identitet och uttryck, sexuell läggning, funk-
tionsnedsättning och etnicitet. Genom att synliggöra och ifrågasätta normer 
som skapar begränsningar, diskriminering och exkludering kan vi bemöta 
värderingar och fördomar samtidigt som vi skapar förståelse och öppenhet. 
Det ger också större möjligheter för eleverna att vara sig själva och känna 
sig inkluderade. Ett normkritiskt perspektiv utgör många gånger en viktig 
utgångspunkt för de kunskaper som ska förmedlas i sex- och samlevnads- 
undervisningen.23 

Flickor och pojkar – att inte förstärka skillnader
En viktig aspekt av skolans jämställdhetsarbete är att öka medvetenheten 
om genusperspektivet. Skolans jämställdhetsarbete bör kombineras med en 
försiktighet med att kategorisera flickor och pojkar. En allt för stor tonvikt på 
skillnader mellan könen kan leda till att kvaliteten på sex- och samlevnads- 
undervisningen brister. Elever kan, i stället för bli sedda som individer, kate-
goriserades som grupp24, vilket kan leda till att normer som kopplas till kön 
inte blir synliga och riskerar att cementeras i stället för att utmanas.

21  Världshälsoorganisationen. (2010). Standards for Sexuality Education in Eu-
rope. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(Unesco). (2018). International technical guidance on sexuality education.

22  Världshälsoorganisationen. (2010). Standards for Sexuality Education in Europe. 
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unes-
co). (2018). International technical guidance on sexuality education. Skolinspek-
tionen. (2018). Sex- och samlevnadsundervisning. 400–2016:11445.

23  Skolinspektionen. (2018). Sex- och samlevnadsundervisning. 400–2016:11445. 
Skolverket (2009) Rapport 326. Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, 
elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier.

24  Skolverket. (2000). Nationella kvalitetsgranskningar 1999: Skolors arbete mot 
mobbning och annan kränkande behandling: sex- och samlevnadsundervisningen: 
undervisningen om tobak, alkohol och andra droger. Rapport nr. 180. Skolin-
spektionen. (2018). Sex- och samlevnadsundervisning. 400–2016:11445.
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6. Att organisera och arbeta  
systematiskt med sex och samlevnad

Varje skola ska arbeta för att motverka diskriminering och kränkande behand-
ling.25 I grundskolan har rektor ansvar för att integrera sex och samlevnad som 
ett ämnesövergripande kunskapsområde,26 medan rektor i gymnasieskolan har 
ansvar för att eleverna ska få kunskap om sex och samlevnad.27 

Alla skolor är ålagda att följa läroplanen, men på vilket sätt undervisningen 
ska organiseras och genomföras är upp till varje enskild skola. 

För att öka kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen behöver 
rektor följa upp och utvärdera undervisningen med jämna mellanrum. Syftet 
med ett systematiskt kvalitetsarbete är att identifiera och prioritera utveck-
lingsområden för att uppfylla de nationella målen. Syftet är också att skapa 
delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella 
brister. Genom att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla 
utbildningen kan kunskap om vad som leder till framgång skapas och delas.

25 SFS 2010:800. Skollag. Utbildningsdepartementet.
26  SKOLFS 2010:37. Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011. Utbildningsdepartementet.
 

27  SKOLFS 2011:144. Förordning om läroplan för gymnasieskolan.  
Utbildningsdepartementet.

28 Socialstyrelsen och Skolverket. (2016). Vägledning för elevhälsan.

Samarbete mellan elevhälsan och lärare
Utöver lärarens ansvar för sex- och samlevnadsundervisningen, så spelar elev- 
hälsan en viktig roll. Elevhälsans arbete ska bidra till att skapa miljöer som 
främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Därför är det viktigt att elev-
hälsan deltar i skolans värdegrundsarbete och arbetet mot diskriminering och 
kränkande behandling. Elevhälsan kan också delta i undervisning om hälso- 
främjande levnadsvanor samt ge lärarna stöd i sex- och samlevnadsundervis-
ningen.28 Deras kompetens kan bidra till att höja kvaliteten i de lektioner som 
specifikt rör sexualupplysning, men även i arbetet med att diskutera frågorna i 
vardagen. 

Ett nära samarbete mellan lärare, rektor och elevhälsa gör att den ”tysta” 
kunskap som kan finnas hos elevhälsans personal kan spridas vidare hos skol-
personalen och komma eleverna till del. 

Hur blev det?
Var är vi?

Vart ska vi?
Hur gör vi?
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Externa aktörer
Läraren ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervis-
ningen. För att komplettera undervisningen och det övergripande arbetet med 
sex och samlevnad har skolan möjlighet att samarbeta med externa aktörer.  
Exempelvis kan skolan samarbeta med ungdomsmottagningar eller frivillig-
organisationer. De kan bidra genom fortbildning, material, skolbesök samt 
erfarenhet och kunskap inom området. 

7. Förslag på ämnesövergripande  
teman

Ett ämnesövergripande arbete innebär att sexualitet, jämställdhet och relatio-
ner integreras eller behandlas i olika ämnen och att arbetslaget gör ett gemen-
samt ämnesövergripande projekt inom ämnesområdet som kan diskuteras 
utifrån olika perspektiv. Nedan följer ett förslag på ett ämnesövergripande 
tema och några fler idéer på områden att utveckla vidare. 

Sex på den tiden
Hur har synen på kön, sexualitet, relationer och kärlek förändrats genom 
åren? I detta tema kan eleverna få möjlighet att blicka tillbaka och se de histo-
riska förändringarna som skapat dagens syn på sexualitet, få olika perspektiv 
på frågorna och möjlighet att blicka framåt.

Historia – berör förändringen av normerna som omger kön och sexualitet 
under olika historiska perioder. Hur har lagstiftningen sett ut för män, kvin-
nor, olika sexuella läggningar och för transpersoner? Vad har familjen betytt 
under olika tider? Preventivmedel, abort, familjebildning, sex före äktenskapet, 
sexuella handlingar och sexuella rättigheter kan behandlas i undervisningen.

Centralt innehåll i grundskolans läroplan som kan vara aktuellt:
Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till 
exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. 
Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
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Sex på den tiden, forts.

Religionskunskap – berör hur olika religioner har påverkat människans syn 
på sexualitet och relationer under olika historiska perioder. Vad har förändrats 
och vad lever kvar än i dag?

Aktuell del av syftet i grundskolans läroplan:
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika 
religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet 
och relationer.

Biologi – kan beröra förändringar i synen på preventivmedel, oönskade gra-
viditeter och sexuellt överförbara infektioner, främst under de senaste seklen. 
Vilka metoder har använts för att undvika oönskade graviditeter och sexuellt 
överförbara sjukdomar historiskt och när introducerades dessa metoder i 
Sverige? Kondom, p-piller, spiral och andra preventivmedel har några år på 
nacken, men hur länge har de funnits tillgängliga i Sverige? Kunskap om 
abortlagstiftningen och så kallade dagen efter-piller kan vävas in här.

Centralt innehåll i grundskolans läroplan som kan vara aktuellt:
Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, 
relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar 
och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Förslag på fler ämnesövergripande teman

Identitet
Hur påverkas identitetsutvecklingen av omgivningen och kan man själv 
påverka vem man vill vara? Detta går att diskutera utifrån många olika per-
spektiv. Livsåskådningen kan påverka, likaså familjeförhållanden och samhäl-
lets syn på individen. Musik och mode finns med på ett hörn. Sexualitet och 
relationer är också en del av människans identitet.

Ämnen: svenska och svenska som andraspråk, biologi, musik, religionskunskap,  
samhällskunskap, modersmål.

Relationer och familj
Vilken betydelse har familjen haft under olika tidsperioder och i olika kulturer 
och hur ser det ut i dag? I detta tema fördjupas relations- och familjebegreppet 
och eleverna kan få en breddad bild av vad familjer är och kan vara. Det är 
viktigt att inte fastna i heteronormativa antaganden eller traditionella före-
ställningar om hur familjer ser ut.

Ämnen: svenska och svenska som andraspråk, religionskunskap, biologi, samhälls- 
kunskap, hem- och konsumentkunskap.
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Reklamens dolda budskap
Vilka könsmönster och normer reproduceras i reklam och massmedier? I detta 
tema kan eleverna få granska vilka budskap som reklamen ger om utseende, 
kropp, tänkta egenskaper, intressen, sexualitet och välmående.

Ämnen: bild, hem- och konsumentkunskap, samhällskunskap.

” Vi ska genomföra ett lite större reklamtema tillsammans med hem- och konsument-

kunskap och bild. I hem- och konsumentkunskap ska eleverna arbeta med reklamen 

och mediernas påverkan på vad vi köper och om konsumenternas rättigheter och 

skyldigheter, och i bild ska eleverna analysera massmediala bilder och bilder generellt 

utifrån framställning av till exempel kön och sexualitet. Vi ska helt enkelt arbeta med 

hela kedjan – från mediernas funktion och uppbyggnad, till bildanalys och konsu-

mentpåverkan. Eleverna brukar gilla att arbeta med reklambilder, genomskådar lätt 

överdrivna skönhetsideal och stereotypa bilder av intressen utifrån kön. De blir ofta 

väldigt kritiska till reklambildspråket efter liknande teman. Vi skrapar på ytan och är 

normkritiska, det ger effekt.”

Lärare, Samhällskunskap 

Hiv och aids i världen
Hiv och aids påverkar livet för miljontals människor över hela världen. Vad är 
hiv och hur överförs det? Skydd, behandling och stigmatisering. Vilka rättig-
heter och möjligheter till hjälp finns i olika delar av världen? I detta ämnes- 
övergripande tema kan kunskaperna om sjukdomen fördjupas och förståelsen 
för de problem som hiv skapar i världen öka. Temat kan också belysa hur det 
kan vara att leva med hiv i dag.

Ämnen: biologi, geografi, matematik, samhällskunskap, religionskunskap.

”Jag stöter ofta på elever som ’vet’ att det bara är homosexuella som får hiv. De har 

sällan koll på hur hiv överförs eller kunskap om hur det är att leva med hiv. Vissa tror 

att det går att bota och andra tror att man dör efter bara en kort tid. När det gäller 

sexuellt överförbara infektioner i allmänhet, men hiv i synnerhet, går jag noga igenom 

hur viruset överförs, vilka sexuella beteenden som är riskfyllda, varför kondomen är 

bra och viktig, vilka grupper som är mest utsatta och vilken behandling som finns i 

dag. Jag försöker lyfta fram att alla kan drabbas, oavsett sexuell identitet eller etnici-

tet, och att säkrare sex är det bästa sättet att undvika detta. När faktakunskaperna är 

lite bättre brukar jag lyfta situationen för de med hiv, där stigmatisering, rädslor och 

fördomar kan vara vardag. Det är viktigt att lyfta fram att det handlar om människor 

med en kronisk sjukdom, inget annat. För att få in det historiska perspektivet visar jag 

dokumentären ”När AIDS kom till Sverige” och delar av serien ”Torka inga tårar utan 

handskar”. De fångar den oro som spred sig i världen under 80-talet. Det funkar bäst 

att arbeta med stigmatiseringen och det historiska perspektivet i nian, diskussionerna 

blir oftast lite djupare och mer intressanta då.”

Lärare, Biologi
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Könsmönster i vardagen
Tankar om vad som ses som manligt och kvinnligt påverkar elevernas vardag på 
många olika sätt. Det handlar om hur de klär sig, vilka intressen de förväntas 
ha, vilka egenskaper, vilka utbildningar och yrken de förväntas välja och hur de 
ska bete sig i allmänhet. Dessa könsmönster påverkar livet på många olika plan. 
I detta tema kan eleverna få möjlighet att fördjupa kunskaperna om mönstrens 
ursprung, påverkan och hur de kan skapa förändring inom dessa normer.

Ämnen: idrott och hälsa, teknik, samhällskunskap, bild, musik.

Jämställdhet
Jämställdhet kan lyftas som ett speciellt tema i undervisningen, även om 
undervisningen generellt, både till upplägg och innehåll, alltid bör ha ett jäm-
ställdhetsperspektiv. Ett jämställdhetstema kan lyfta upp normer för kön som 
finns i samhället och normernas konsekvenser.

Ämnen: samhällskunskap, biologi, historia, religionskunskap, hem- och konsument- 
kunskap, bild, svenska och svenska som andraspråk, engelska, modersmål.

”Jag valde ut fem olika texter som berörde jämställdhet på olika sätt. Det var ett 

utdrag från regeringens hemsida, en krönika från en kvällstidning, en debattartikel 

från en dagstidning, ett blogginlägg och en insändare. Eftersom alla berörde jäm-

ställdhet på olika sätt var det lättare att jämföra form, språk, upplägg och budskap. Vi 

diskuterade vilken text som kändes mest seriös, vilken som var mest verklighetsnära, 

vilken som var mest underhållande, vilken som var svårast att förstå och vilken som 

skulle vara svårast att skriva själv. Budskapet var ibland lite svårt att hitta, likaså syf-

tet, medan eleverna hade många åsikter om avsändarnas trovärdighet och deras reella 

möjlighet att påverka. Ungdomarna hade till exempel en mycket större tilltro till blog-

garnas möjlighet att påverka än vad jag hade, vilket i sig var intressant i diskussionen.”

Lärare, Svenska

 

www.skolverket.se/sexochsamlevnad
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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 

2020-03-02 Dnr: BOUN 2020-000006 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Redovisning av pågående medborgarförslag och 

motioner som ej beretts färdigt 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens redovisning av 

medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.    

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29-30 ska kommunstyrelsen och 

nämnderna två gånger per år till fullmäktige redovisa de medborgarförslag och 

motioner som inte har beretts färdigt. 

Inga obesvarade medborgarförslag ligger för tillfället under barn- och 

utbildningsnämndens ansvarsområde.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 
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Motioner som ej beretts färdigt

Diarienummer Ankomstdatum Namn Ärendebeskrivning Kommentar

2019-000123 2019-03-12 Christoffer Wallin Motion om att samtliga tätorter ska få behålla sina skolor
Anmäldes till 

KF 2019-02-25

2019-000293 2019-12-02 Lars-Göran Sunesson
Motion från Lars-Göran Sunesson, Centerpartiet - Belys HBTQ-frågorna i 

skolorna

Besvaras av 
BOUN 
2020-04-22
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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 

2020-03-03 Dnr: BOUN 2020-000058 

Barn och utbildningsförvaltningen 

Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Barn och Utbildningsförvaltningens redovisning av 

hur dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer tidseffektivt sätt    

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11- 25 att barn- och utbildningsnämnden och 

välfärdsnämnden skall särskilt titta på hur dokumentationskrav kan uppfyllas på ett 

mer tidseffektivt sätt än idag. I samband med detta arbete skall särskilt fokus 

läggas på analys av kraven och även ifrågasätta dagens tillämpning. 

Barn och utbildningsförvaltningen har genomlyst de dokumentationskrav som finns 

samt vilka åtgärder som gjorts eller planeras att införas för att förenkla och 

effektivisera.  

Se bifogad bilaga. 

Generellt ska digitala system förenkla och tidsoptimera vardagen för medarbetaren. 

Införande av en gemensam skolportal kommer att underlätta för användarna.  

När Ciceron är implementerat fullt ut kommer det att förenkla och korta ner 

arbetstiden avsevärt för nämndsekreterare och registrator.  

Digital signering och digitalt närvarosystem är andra exempel på hur 

handläggningstider kan förkortas.  

Fortbildning i hur systemen används är en investering som krävs för att få ut full 

effekt.  

Skolverket har identifierat sex områden som andra funktioner kan hantera än 

legitimerade lärare. Lärare får mer tid till undervisning och skolutveckling.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Licenskostnader för digitala system uppgår till 1,6 mkr per år. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Liselott Sörensen Ringi 

Karin Blomstrand 
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Arbetsuppgift som kräver 

dokumentation
Lagstiftning Berörda Underlättande åtgärder

SKA Skollagen
Pedagoger, rektorer,avdelningschef och förvaltningschef, 

huvudman 
Hypergene pg

AIL Kompetensförsörjning Förvaltningschef/rektorer/handledande lärare 

Anpassningar Skollagen Pedagoger Unikum

Ansöka om ca 45 statliga 

bidrag
Intäkter Ekonom/rektorer mfl

Antagning till alla skolformer Skollagen Rektor/administratör Digitala system

APL Skollagen APL-samordnare/SYV/Lärare

APT Arbetsmiljö Chefer samt samtliga anställda 

Avge yttranden Tryckfrihetsförordningen m.fl. Förvaltningschef

Avslutningssamtal Arbetsmoljö Chefer Mallar/HR

Avstängning Skollagen Rektor/nämnd Blankett

Barnrättighetsarbetet Barnrättighetslagen Samtliga anställda Checklista SKR

Beredningar Inför nämndsmöten Förvaltningschef/Ekonom/Nämndssekreterare /Presidiet Ciceron 

Beslut om tilläggsbelopp Skollagen Rektor

Betyg Skollagen Lärare

Budgetuppföljning Kommunallagen Rektor/avdelningschef/förvaltningschef Hypergene pg

Delegationsbeslut Skollagen/Kommunallagen Rektor/avdelningschef/förvaltningschef

Disciplinära åtgärder Skollagen Rektor/nämnd

Drogförebyggande plan Tobakslagen/socialtjänstlagen Rektor/folkhälsostrateg

EHT Skollagen Rektor/Elevhälsopersonal

Elevinflytande Skollagen Samtliga anställda 

Enkäter- analysera- 

handlingsplaner
Målstyrning De flesta anställda Digitala

Extra asnpassningar och stöd Skolverket rekommenderar Elevassistent/Lärarassistent Frigöra tid för lärare 
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Facklig samverkan LOKSAM, 

Central
Arbetsmiljö

Rektor/förvaltningschef/avdelningschef/fackliga 

representanter 

Fakturering Ekonomi Ekonomiassistent/administratör/ekonom/chefer

Formativ bedömning Skollagen Lärare Unikum

Förbrukningsmaterial och 

läromedel
Skolverket rekommenderar Administratör /Lärarassistent Frigöra tid för lärare 

Föräldramöte Skollagen Lärare/rektor

IKE Skollagen Ekonom/rektor/administratör

Information Chefer/handläggare mfl Hemsida/Unikum/Teams

Individuell studieplan Skollagen Rektor/SYV

Inrapportering SCB Uppdrag av Skolverket Administratör Samordnas 

Introduktion av nyanställda Arbetsmiljö Chefer/personal Checklista HR

Intyg Skollagen Rektor/lärare

IT-supprt Skolverket rekommenderar IT-pedagog Frigöra tid för lärare 

IUP Skollagen Rektor/lärare

KAA-plan Skollagen Rektor/nämnd

Kartläggning nyanlända 

elever
Skollagen Lärare Skolverkets material

KIA Arbetsmiljö Samtliga anställda Digitalt system

Klagomålshantering Skollagen Rektor/avdelninscehf/förvaltninschef

Krishanteringsplaner Arbetsmiljö Chefer Stöd av Säkerhetsstrateg

Kränkande behandling Skollagen Rektor Draftit

Ledighetsansökningar Skollagen Rektor E-tjäst

Lovskola Skollagen Rektor

Läsårstider Skollagen Förvaltningschef/rektor/administratör Fyrbodalsamverkan

Lönesamtal Arbetsmiljö Chefer HR-support

Matematikplan SKA Lärare

Medarbetarsamtal Arbetsmiljö Chefer Mallar/HR

Menorskap Skolverket rekommenderar Lärarassistent/Socialpedagog Frigöra tid för lärare 

Modersmålsundervisning Skollagen Rektor/lärare Samordnas 

Måluppföljning Skollagen Samtliga anställda Hypergene pg

49



Nationella minoritetsspråk 

skola
Skollagen Rektor Samordnas 

Nationella prov Skollagen Lärare/IT-samordnare/rektor Självrättande prov/digitala prov

Närvarohantering Skollagen
All personal, rektorer,avdelningschef och förvaltningschef, 

huvudman 
Tieto/Skola 24

Ordningsregler Skollagen Rektor

Orosanmälningar Socialtjänstlagen Samtliga anställda Gemensam rutin med mall

Personals digitala vardag Samtliga anställda Skolportal 

Plan för IM Skol Rektor

Plan för Komvux Skollagen Rektor

Plan för kränkande 

behandling
Skollagen Rektor

Praktiskt arbete i anslutning 

till undervisning
Skolverket rekommenderar Lärarassistent Frigöra tid för lärare 

PRAO Skollagen SYV Praktiksamordnaren

Protokoll Nämnssekreterare mfl Ciceron/Teams

Prövning Skollagen Rektor/lärare

Registerkontroll Arbetsmiljö Chefer

Rehabiliteringsansvaret Arbetsmiljö Chefer/HR HR-support

Rekrytering - annonsering Arbetsmiljö Chefer/HR Varbi

Rekrytering - urval, intervjuer Arbetsmiljö Chefer/HR Varbi

Revisioner Kommunallagen - KS uppsiktsplikt Förvaltningschef/rektor/administratör/ekonom

Räkna-, läsa-,skrivagarantin Skolverket Lärare Skolverkets material

Samverkansavtal Fyrbodal Samverkan Förvaltningschef

Samverkansavtal SML Samverkan Förvaltningschef

Schemaläggning Styrning och ledning Chefer Novaschem/Skola 24

Skolskjuts Skollagen Avdelningschef/skolskjutssamordnare Optiplan
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Skyddsronder Arbetsmiljö Chefer/skyddsombud/berörda enheter Digitalt system

Språkplan SKA Lärare  och speciallärare/specialpedagog/logoped Gemensamt för alla

Svar på initiativärenden Kommunallagen Förvaltningschef/handläggare/ekonom mfl

Svar på motioner Kommunallagen Förvaltningschef/handläggare/ekonom mfl

Svara på frågor från externa 

och interna 
Tryckfrihetsförordningen Förvaltningschef/rektor/administratör

Samla allt på ett 

ställe/återanvändas

Teckna avtal Samverkan/ekonomistyrning Förvaltningschef Digital signering

Tester i förskoleklass SKA Lärare/specialpedagog/rektor

Tillsyn av privat förskola Skollag Barnomsorgssekreterare Köpa externt

Tillsyn av privata 

dagbarnvårdare
Skollag Barnomsorgssekreterare Köpa externt

Timplan Skollag Rektor/ekonom

Tjänstefördelning Arbetsmiljö/Skollag/Samverkan Rektor Digitalt system

Tjänsteskrivelse Beslut i nämnder Handläggare/förvaltningschef/nämndssekrterare/reistrator Ciceron

Trygghet och studiero Skolverket rekommenderar Socialpedagog/ Fritidsledare/  Frigöra tid för lärare 

Utredningar Uppdrag från nämnd Handläggare/förvaltningschef mfl

Utredningar NPF Skollagen Elevhälsa Bara utreda det vi är skyldiga

Utvecklingsplan medarbetare Arbetsmiljö Chefer Mallar/HR

Utvecklingssamtal Skollagen Lärare/mentor Mallar/HR

Validering Skollagen Lärare/rektor

VFU Lärarutbildningen Rektor/Lärare/VFU-samordnare Samordnas

VUX - samverkan med AF Samverkan Rektor

Västbus Vårdsamverkan VGR Rektor/elevhälsa mfl Mötesledare/mallar

Åtgärdsprogram Skollagen Rektor/specialpedagog/Lärare Unikum

Överklagan Skollag/Förvaltningslag Förvaltningschef

Överlämning mellan olika 

skolfromer 
Skollag Lärare(/förskolelärare/rektorer/elevhäsa/barnhälsa E-tjänst

Överlämning vid skolbyte Skollag Lärare(/förskolelärare/rektorer/elevhäsa/barnhälsa E-tjänst
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2020-04-14 Dnr: BUN 2020-20

Barn- och utbildningsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Månadsrapport februari 2020 Barn- och 

utbildningsnämnd 

Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden noterar information om månadsrapport februari

2020 från Barn- och utbildningsförvaltningen.

Sammanfattning 

Månadsrapporten för februari visar en negativ prognosavvikelse mot budget på helår 

om 3 360 tkr för Barn- och utbildningsnämnden. Avvikelse avser till stora delar 

grundskolan.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Inga ytterligare konsekvenser 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 

Anders Hag
Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef Barn- och utbildning  
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Månadsrapport februari 2020  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

 

 
Drift prognos - avvikelse från budget (tkr) 
 

 Feb Apr Aug Okt 
Barnomsorg -1 710    
Grundskola - 3 250    
Särskola 800    
Gymnasiet  800    
Vuxenutbildning 0    
Övrig verksamhet 0    
Total Summa -3 360    

 

Barn- och utbildningsnämnden visar på en negativ årsprognos om 3 360 tkr från budget utifrån vad 
verksamheten ser per februari månad. 
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Barnomsorg, - 1710 tkr 
Barnomsorg som består av förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem har en 
negativ prognos för året på -1 710 tkr. Köp av platser hos annan anordnare står för merparten av 
underskottet, -1 300 tkr, eftersom nämnden inte blir kompenserad fullt ut i resursfördelningen. 
Målet för antalet placerade inom förskolan är satt till 17 barn/avdelning from 2020. Bidraget Mindre 
barngrupper i förskolan hjälper till att nå det målet resursmässigt, dock täcker det inte kostnaderna 
fullt ut. Öppen förskola har inte budgeterat för hyra och städ och visar på en avvikelse mot budget på 
-300 tkr. Fritidshemmen visar på en positiv avvikelse om 500 tkr för helåret. 

Grundskola, -3 250 tkr 
Grundskola som består av förskoleklass och grundskola visar för året en negativ prognos på -3 250 
tkr. Det är främst personalkostnader på Centrumskolan, Hällevadsholm skolan och Hedekas skolan 
som är utöver budget. Verksamheten påverkas stort av minskade externa intäkter i form av statliga 
bidrag. 

Särskolan, 800 tkr 
Särskola som innefattar grundsärskola, gymnasiesärskola och träningsskola har en årsprognos på 800 
tkr. Den positiva avvikelsen grundar sig på minskade kostnader för interkommunal ersättning till 
hösten. 

Gymnasiet, 800 tkr 
Årsprognosen på gymnasiet visar på 800 tkr. Antalet elever förväntas minska och personal samt 
elever kommer gå över till vuxenutbildningen. 

Vuxenutbildningen, +-0 
Vuxenutbildning sträcker sig över verksamheterna grundläggande vuxenutbildning, gymnasievux 
samt svenska för invandrare, Sfi. Samlat visar verksamheterna ett +- resultat för året. Sfi förväntas gå 
med underskott om -600 tkr på grund av minskade intäkter från Migrationsverket medan 
gymnasievux till följd av ökad försäljning av platser förväntas gå med ett överskott på 600 tkr. 

Övrig verksamhet, +-0 
Övrig verksamhet som inbegriper politiskt arbete, ledning och administration och LSS har en 
årsprognos på +-0 mot budget. 

Åtgärder 
Barnomsorg 
Förskolorna ser över sin bemanning och försöker slå ihop avdelningar där det finns 
samarbetsmöjligheter. En enhet väntar till hösten med att återanställa efter en pensionsavgång. Några 
visstidsanställda får inte förlängt efter sommaren. En enhet dras med utbetalning av ett avgångs-
vederlag som under 2020 uppgår till 320 tkr. Sista utbetalningen görs i juli. 

En justering av resursfördelningen inom främst barnomsorg fordras för att hamna rätt vid köp av 
verksamhet hos annan anordnare. 

Grundskola 
Grundskolan har påbörjat sitt arbete med att komma i budget i balans och parera minskade externa 
intäkter. 3,0 tjänst visstidsanställda slutade vid årsskiftet. From juli kommer ytterligare 14 
visstidsanställa inte få förlängt och 1 pensionsavgång kommer inte återbesättas. Detta innebär att 
grundskolan kommer att vara i balans vid ingången av 2021, under förutsättning att det äskande om 
avskrivning av underskott 2019 beviljas av kommunfullmäktige. 
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Investering -årsförbrukning (tkr) 
 

 Feb  Apr  Aug  Okt  Budget 
2020  

2201 Kunskapens Hus 750    750 
2211 Inventarier Barn- och utbildning 900    900 
2202 Inventarier Centrumskolans ombyggnation 1 500    1 500 
2203 Inventarier Hällevadsholms ombyggnation 1 500     1 500 
2204 Inventarier Hedekasskolan ombyggnation 0    1 500 
Summa investeringar 4 650    6 150 

 

Av den tilldelade investeringsramen på 6 150 tkr för Barn- och utbildning 2020 förväntas 4 650 tkr 
förbrukas innan årets slut. Projekt 2204, inventarier Hedekas skola ombyggnation, 1 500 tkr, kommer 
inte utnyttjas under 2020 eftersom ombyggnationen är skjuten på i tid. 

55



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 

2020-03-02 Dnr: BOUN 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling – 

februari och mars 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning 

Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. Förteckning 

redovisar anmälningar mellan 2020-02-01 till 2020-03-31.    

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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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-04-14 Dnr: BOUN 2020-000027 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om avstängning i de frivilliga 

skolformerna - mars 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning 

Redovisning av avstängningar i de frivilliga skolformerna. Förteckningen 

redovisningar avstängningar under perioden 2020-03-01 till 2020-03-31.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Rektor på Kunskapens hus 
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Barn och utbildningsförvaltningen 
 

SAMMANSTÄLLNING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-04-06 

 

  

Beslut om avstängning från de frivilliga skolformerna mars 2020 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2020-03-13 1943 I Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

2 Beslut om avstängning Skollagen 

5 kap 17 § mellan den 2020-03-05 

och 2020-03-19 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2020-000027 

2020-03-06 1942 I Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

1. Beslut om avstängning Skollagen 

5 kap 17 § mellan den 2020-03-05 

och 2020-03-19 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2020-000027 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-02 Dnr: BOUN 2020-000025 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om att elevs oroande 

frånvaro utreds – februari och mars 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen   

Sammanfattning 

Redovisning av inkomna anmälningar om att elevs oroande frånvaro utreds. 

Förteckning redovisar anmälningar mellan 2020-02-01 till 2020-03-31.    

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 
 

SAMMANSTÄLLNING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-04-06 

 

  

Anmälan om oroande frånvaro mars 2020 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2020-03-13 1941 I Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

7. Centrumskolan - Anmälan till 

huvudman att elevs oroande 

frånvaro utreds 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2020-000025 

2020-03-13 1940 I Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

6. Hällevadsholms skola - Anmälan 

till huvudman att elevs oroande 

frånvaro utreds 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2020-000025 

2020-03-13 1939 I Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

5. Hällevadsholms skola - Anmälan 

till huvudman att elevs oroande 

frånvaro utreds. 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2020-000025 

2020-03-13 1938 I Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

4. Centrumskolan - Anmälan till 

huvudman om att elevs oroande 

frånvaro utreds 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2020-000025 
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Barn och utbildningsförvaltningen 
 

ANMÄLAN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-28 

 

  

Anmälan om oroande frånvaro - februari 2020 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2020-02-28 1892 I Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

3 Centrumskolan - Anmälan till 

huvudman om att elevs oroande 

frånvaro utreds 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2020-000025 

2020-02-28 1891 I Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

2 Centrumskolan - Anmälan till 

huvudman om att elevs oroande 

frånvaro utreds. 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2020-000025 

2020-02-28 1890 I Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

1 Centrumskolan - Anmälan till 

huvudman om att elevs oroande 

frånvaro utreds. 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2020-000025 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-02 Dnr: BOUN 2020-000026 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut - februari 

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 2020-02-01 till 2020-02-29   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 
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Barn och utbildningsförvaltningen 
 

DELEGATIONSFÖRTECKNING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-28 

 

  

Delegationsförteckning februari 2020 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2020-02-25 1884 UPPR Liselott Sörensen-Ringi Delegationsbeslut 2019-04-17 § 21 

punkt 1.4 - Avge yttrande med 

anledning av besvär (överklagan) över 

delegats beslut inom barn- och 

utbildningsförvaltningen 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2019-000184 
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