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§ 39 Dnr 827  

Fastställande av dagordning 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordning med följande 
tillägg:  

Initiativärende från Pontus Reuterbratt (SD) gällande 
specialistkompetens 

Initiativärende från Olle Olsson (KD) gällande samverkan med 
Välfärdsnämnden 
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§ 40 Dnr 1109  

Information om det systematiska kvalitetsarbetet 
Sammanfattning av ärendet 
Avdelningscheferna för förskola och skola informerar om det 
systematiska kvalitetsarbetet.  
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§ 41 Dnr 2019-000198  

Initiativärende gällande behörighet till 
gymnasieskolan 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar åtgärder som kommer tillsättas för att försöka 
öka antalet gymnasiebehöriga elever.  

      

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen.   

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen.  

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
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§ 42 Dnr 2019-000160  

Initiativärende från Pontus Reuterbratt SD gällande 
dagbarnvårdare. 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomi: Kommunen har idag en stabil fördelning mellan förskola och 
dagbarnvårdare. Det medverkar till att ha en ekonomi som är anpassad 
efter de behov som finns. Flexibiliteten i verksamheten består av ökning 
eller minskning av barnantal efter de behov som uppstår. Att öka med 
fler anställda dagbarnvårdare påverkar denna balans, då behovet inte 
finns i dagsläget. 

Annonsering: Munkedals kommun erbjuder idag ett flertal möjligheter att 
välja verksamhet för vårdnadshavare med barn som önskar barnomsorg. 
Verksamheten består av kommunal dagbarnvårdare alt. privat 
dagbarnvårdare i hemmet, i en gemensam lokal eller plats på en 
förskola.  På kommunens hemsida finns information under samma rubrik 
om kommunens olika verksamheter, vilket underlättar för att hitta rätt 
information.  

Rekrytering: Munkedals kommun erbjuder pedagogisk omsorg och tar 
skälig hänsyn till vårdnadshavares önskemål om verksamhetsform. 
Kommunen har en balans mellan tillgång och efterfrågan hos 
dagbarnvårdare. Vårdnadshavare som efterfrågar en plats hos 
dagbarnvårdare blir erbjuden en plats, men utan att kunna välja hos 
vem. Vid avstämning den 2019-06-03 så finns det 6–8 lediga platser hos 
dagbarnvårdare i höst. Om föräldrarnas önskan är dagbarnvårdare, så 
finns det lediga platser. Däremot har vissa dagbarnvårdare och förskolor 
sina platser fyllda. Rekrytering bör ske efter efterfrågan samt avvakta en 
utökning av dagbarnvårdare, då inte efterfrågan finns.     

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-06 

Rapport Dagbarnvårdare 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen.      

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen.    

 

Beslutet skickas till  

Förvaltningschef 
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§ 43 Dnr 2019-000208  

Redovisning av pågående medborgarförslag och 
motioner som ej beretts färdigt 2019 
Sammanfattning av ärendet 
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.  

 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som 
har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma 
tid. Fullmäktige får då avskriva ärendet från vidare handläggning.      

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-05 

Rapport pågående motioner och medborgarförslag - barn och 
utbildningsnämnden 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens 

redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts 
färdigt.         

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens 

redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts 
färdigt.       

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
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§ 44 Dnr 2019-000038  

Delårsbokslut per augusti månad 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har ett negativt resultat om 5 972 tkr per 
augusti månad. Det är personalkostnader, framför allt inom grundskolan, 
som avviker mot budget. Även köp av platser hos annan anordnare inom 
förskola och gymnasiet drar ner resultatet. Årsprognosen visar på ett 
negativt resultat om 6 955 tkr. 

 

Utfallet för investeringar för perioden uppgår till 661 tkr. Årsprognosen 
är att 1 154 tkr av den totala investeringsramen på 1 154 tkr kommer 
förbrukas. 

Barn- och utbildning har tagit hand om fem av Kommunfullmäktiges åtta 
Inriktningsmål. Bedömningen är att tre Verksamhetsmål helt eller i hög 
grad är uppfyllda och att två delvis är uppfyllda. 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-16 

Delårsbokslut augusti månad 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut 

per augusti månad med verksamheternas åtgärder för budget i 
balans. 

* Barn- och utbildningsnämnden godkänner planerade 
investeringar. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut 

per augusti månad med verksamheternas åtgärder för budget i 
balans. 

* Barn- och utbildningsnämnden godkänner planerade 
investeringar. 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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§ 45 Dnr 2019-000195  

Verksamhetsmål - 2020 
Sammanfattning av ärendet 
Nämndens budget ska innehålla en budget med plan för verksamheten 
och ekonomin, enligt kommunallagen. Den ska också innehålla mål som 
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I maj-juni beslutade 
samtliga nämnder att godkänna förslag till budget 2020 plan 2021–2022 
med konsekvensbeskrivningar och förslag till investeringsplan. I enlighet 
med budgetprocessen ska budgethandlingen kompletteras med 
nämndens förslag till verksamhetsmål och mått utifrån 
kommunfullmäktiges inriktningsmål. 

 

Kommunen har fyra inriktningsmål för 2020-2023. Utifrån dessa har 
förvaltningen i dialog med nämnden tagit fram förslag till 
verksamhetsmål för Barn och utbildningsnämnden 2020, inom ramen för 
Barn och utbildningsnämnden ansvar och uppdrag. Förslag till 
verksamhetsmål: 

Alla ska nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina gymnasiestudier inom 
tre år. 

I våra verksamheter ska alla känna trygghet och glädje. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ska samverka med IFO och andra 
viktiga aktörer. 

Tidiga insatser till barn och elever ska prioriteras. 

I våra verksamheter ska vi arbeta för att alla utvecklar en hållbar livsstil. 

Bli mer digitaliserade i syfte att effektivisera och spara resurser. 

 

Det finns mått kopplade till varje mål, för att det ska gå att mäta och 
utvärdera om målen har nåtts. 

Verksamhetsmål 2020 

Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram förslag till 
verksamhetsmål. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag, som 
stadgas i reglementet. Förslaget innebär ett verksamhetsmål kopplat till 
inriktningsmål 1 samt två verksamhetsmål kopplade till resterande tre 
inriktningsmål, inklusive mått. 

Inriktningsmål  
1 Alla ska vara anställningsbara. 
2 Skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. 
3 Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov. 
4 Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan    
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Forts § 45 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-06 

Verksamhetsmål 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 

verksamhetsmål med mått för 2020.    

 

Yrkande 

Olle Olsson (KD): Höj måttet "Andel elever som blir behöriga till 
gymnasiets yrkesförberedande program ska öka till minst 80%" till 85%. 
Lägg till ett nytt mått att meritvärdet för elever i åk. 9 ska höjas till 210. 

 

Lars-Göran Sunesson (C): Ändra till "godkänt" istället för "minst E" i 
måttet - Andel elever som har minst E på nationella prov i åk3 i ämnet 
svenska  

 

Karin Blomstrand(L): Flytta verksamhetsmålet, "bli mer digitaliserade i 
syfte att effektivisera och spara resurser" till första inriktningsmålet samt 
ta bort "och spara resurser", flytta tillhörande mått. Ta bort måttet 
gällande oroande frånvaro för 2020 på grund av bristande underlag. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer proposition på förslaget till beslut med samtliga 
ändringsyrkanden och finner att barn- och utbildning beslutar enligt 
förslaget. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 

verksamhetsmål med mått 2020, med förändringar: 

o Höj måttet "Andel elever som blir behöriga till gymnasiets 
yrkesförberedande program ska öka till minst 80%" till 
85%. 

o Lägg till ett nytt mått att meritvärdet för elever i åk. 9 ska 
höjas till 210 under målet ” Alla ska nå 
gymnasiebehörighet och fullfölja sina gymnasiestudier 
inom tre år.” 
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Forts. § 45 

o Ändra till "godkänt" istället för "minst E" i måttet – Andel 
elever som har minst E på nationella prov i åk3 i ämnet 
svenska  

o Flytta verksamhetsmålet, "bli mer digitaliserade i syfte att 
effektivisera och spara resurser" till första inriktningsmålet 
samt ta bort "och spara resurser". Flytta tillhörande mått. 

o Ta bort måttet gällande oroande frånvaro för 2020 på grund 
av bristande underlag. 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
Ekonomichef 
Ekonom för förvaltning 
Processutvecklare 
Controller 
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§ 46 Dnr 2019-000039  

Motion från Kristdemokraterna med anledning av den 
Nyazeeländska Dunedin studien. 
Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna i Munkedal föreslår att ge ledningen inom Barn- och 
utbildning i uppdrag att inhämta kunskap om och i förlängningen 
implementera lämpliga delar av resultaten som framkommit i 
Dunedinstudien.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen i Munkedals kommun utgår i sitt 
arbete på förskolor och skolor från Skolverkets styrdokument, 
förordningar och allmänna råd.  

Det har hittills inte utfärdats några rekommendationer från Skolverket 
att tillämpa metoder grundade från Dunedinstudien.  

 

Skolverkets arbete utgår från regeringens instruktion till myndigheten 
och de uppdrag myndigheten får från regeringen bland annat via det 
årliga regleringsbrevet. Skolverket är en förvaltningsmyndighet med 
ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och 
vuxenutbildningen. Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få 
en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Det är 
Skolverkets uppgift att stödja, implementera och ge råd kopplade till 
skollagen, förordningar och föreskrifter.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-06 

Beslut KF 2018-12-13 § 125 

Motion från Rolf Jacobsson (KD)  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

Yrkande 

Olle Olsson (KD): Bifall till motionen samt att Barn- och 
utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i början på nästa år 
bjuda in lämplig föreläsare för att ge en djupare förståelse angående vad 
som framkommit i studier som bygger på material från Dunedinstudien. 
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Forts § 46 

 

Propositionordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
Olle Olsson (KD) yrkande att bifalla motionen och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

Votering begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja: Avslå motionen 

Nej: Bifalla motionen 

 

Omröstningsresultat: 

Ja-röster: 3 

Nej-röter: 8 

 Ja Nej
  

Frida Ernflykt (M) X  

Christoffer Rungberg (M) X  

Pontus Reuterbratt (SD)  X 

Louise Skaarnes (SD)  X 

Carolina Gedda (SD)  X 

Caritha Jacobsson (S)  X 

Yvonne Martinsson (S)  X 

Jennie Olsson (S)  X 

Lars-Göran Sunesson (C)  X 

Olle Olsson (KD)  X 

Karin Blomstrand (L) X  

 3 8 

 

Ordförande ställer proposition på Olle Olssons (KD) yrkande gällande att 
ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att i början av nästa år 
bjuda in lämplig föreläsare och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget. 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen 
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Forts § 46 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

* Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i 
början på nästa år bjuda in lämplig föreläsare för att ge en 
djupare förståelse angående vad som framkommit i studier som 
bygger på material från Dunedinstudien.  

 

Reservation 

M- och L-gruppen 

 

Beslutet skickas till 

Rolf Jacobsson, Kristdemokraterna 

Förvaltningschef barn- och utbildning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
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§ 47 Dnr 2019-000148  

Motion från Fredrik Olsson (KD) om kurser i 
bedömning och betygsättning för kommunens skolor 
Sammanfattning av ärendet 
I motionen föreslår Kristdemokraterna följande: 

1. Att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 
att genomföra kurser i bedömning och betygsättning på alla kommunens 
skolor. 

2. Att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 
att 

höja skolornas inriktningsmål från nuvarande 67% till ett mål värt 
namnet.  

3. Att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag 
att kräva att kommunens skolor ska följa Skolverkets krav att de 
nationella proven särskilt ska beaktas vid betygssättningen. 

  

1. Genomförda och pågående aktiviteter inom barn-och 
utbildningsförvaltningen: 

• Samrättning av nationella prov 

• I bl.a. V8 -nätverken diskuteras betygskriterier 

• Anna Karlefjärd som är universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete 
och forskar inom rektorsutbildningen, har utbildat lärarna på 
Kungsmarksskolan i betyg och bedömning samt i systematiskt 
kvalitetsarbete.  

• Ämnesträffar på studiedagarna där betyg och bedömning varit ett 
tema 

• Webbaserad kurs med Kristian Lundahl 

• Pedagogerna genomför allteftersom Skolverkets webbaserade 
kurser i betyg och bedömning  

• Diskussioner pågår utifrån nya allmänna råd 

• En långsiktig strategi för ökade skolresultat kommer att tas fram 
utifrån analys av det systematiska kvalitetsarbetet. Det arbetet 
måste få vara just långsiktigt då kunskaper grundläggs från tidig 
ålder och stora, ihållande och ökade effekter därför inte visar sig 
på kort sikt. 

 

 

 

 



 
                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-17 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts § 47 

 

2. Kommunens åttonde inriktningsmål lyder: Alla i arbetsför ålder 
ska vara anställningsbara i vår kommun.  

• Barn och utbildningsförvaltningens verksamhetsmål lyder: 
Alla elever ska efter gymnasiet vara anställningsbara. 

• Mot detta mål ska följande minst vara uppnått under 2019: 

• Minska antalet ungdomar som är inskrivna inom 
kommunens aktivitetsansvar till 77  

• Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 6 
70% 

• Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 9 
67% 

• Alla elever ska ha gymnasieexamen efter fyra år 77% 

Naturligtvis ska det yttersta målet vara 100% men i relation till 
föregående års resultat är det viktigt att sätta en rimlig 
målsättning inför varje nytt år.  

Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 

15/16 53% 

16/17 57% 

17/18 55% 

18/19 61% 

Andel som har gymnasiebehörighet 

15/16 65% 

16/17 69% 

17/18 76% 

18/19 71% 

Under 2019 pågår en målprocess utifrån att Kommunfullmäktige har 
fastställt fyra nya inriktningsmål. Nämnderna tar sedan fram max två 
verksamhetsmål per inriktningsmål. Därefter ska verksamheterna 
skriva fram verksamhetsplaner med mätbara aktiviteter.  

3. Skolorna följer Skolverkets krav att de nationella proven särskilt 
ska beaktas vid betygssättningen. 

   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-05-06 

Beslut KF 2019-03-25 § 24 

Motion från Fredrik Olsson (KD)  



 
                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-17 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Forts § 47 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

 

Yrkande 
Karin Blomstrand (L): Kommunfullmäktige beslutar att motionen är 
besvarad. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) yrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
* Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  

 

Beslutet skickas till 

Fredrik Olsson, Kristdemokraterna 

Förvaltningschef barn- och utbildning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande 

 



 
                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-17 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 48 Dnr 2019-000103  

Anmälan av delegationsbeslut - 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2019-04-17 § 21 enligt förteckning. 

 

Förteckningen redovisar beslut tagna 2019-06-01 till 2019-08-31.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-05 

Delegationsförteckning juni, juli och augusti 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 

delegationsbeslut      

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 

delegationsbeslut    

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef barn- och utibldning 

 



 
                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-17 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 49 Dnr 2019-000110  

Anmälan till huvudman om att elevs oroande frånvaro 
utreds - 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna anmälningar om att elevs oroande frånvaro 
utreds. Bifogad förteckning redovisar anmälningar mellan 2019-06-01 till 
2019-08-31     

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-05 

Anmälan till huvudman om att elevs oroande frånvaro utreds 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen      

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen    

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef barn- och utbildning 

 



 
                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-17 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 50 Dnr 2019-000196  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 
juni 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. 
Förteckning redovisar anmälningar mellan 2019-06-01 till 2019-06-30.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-05 

Sammanställning anmälan - kränkande behandling juni 2019 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    

  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    

    

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef barn- och utbildning 

 

 



 
                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-17 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 51 Dnr 2019-000222  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 
augusti 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. 
Förteckning redovisar anmälningar mellan 2019-08-01 till 2019-08-31.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-05 

Sammanställning anmälan kränkande behandling aug 2019 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.       

      

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.       

    

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef barn- och utbildning 

 

 



 
                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-17 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 52 Dnr 2019-000194  

Information till nämnd - 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef informerar om statistik gällande hanteringen av 
kränkande behandlingar.  

 

 



 
                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-17 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 53 Dnr 2019-000231  

Initiativärende från SD gällande specialistkompetens 
Sammanfattning av ärendet 
SD inkom under mötet med ett initiativärende gällande 
specialkompetens inom skolan.  

 

Yrkande 

Pontus Reuterbratt (SD): Ge förvaltningen i uppdrag att: 

 - Utreda möjligheterna och kostnaderna att införa en central enhet med 
speciallärare främst inom matematik samt skriv- och läsutveckling, som 
kan ambulera mellan kommunens skolor och stödja och hjälpa till där det 
behövs som mest. 

- Utreda möjligheterna att resurspersoner anställda av Munkedals 
kommun som hjälper elever med särskilda behov införs under en central 
enhet istället för direkt under rekotorsområdet så resursen kan följa med 
eleven när eleven byter skola. 

- Att jobba aktivt för att få fler lärare anställda av Munkedals kommun 
att vidareubilda sig till  speciallärare. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
bordläggas till nästa sammanträde och finner att ärendet sak bordläggas. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet till 

nästkommande sammanträde.  

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef barn- och utbildning 

 

 



 
                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(23) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-17 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 54 Dnr 2019-000230  

Initiativärende från Olle Olsson (KD) gällande 
samverkan med Välfärdsnämnden 
Sammanfattning av ärendet 
Olle Olsson (KD) inkom med ett initiativärende om samverkan med 
välfärdsnämnden.  

      

Yrkande 

Olle Olsson (KD): Barn och Utbildningsnämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att ta initiativ till träffar mellan Välfärdsnämndens presidium och 
Barn och Utbildningsnämndens presidium minst 2 ggr per år med start i 
november 2019, samt träff mellan hela nämnderna minst en gång per 
år. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
bordläggas till nästa sammanträde och finner nämnden beslutar att 
avgöra ärendet idag. 

 

Ordförande ställer proposition på Olle Olssons (KD) förslag och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta initiativ 
till träffar mellan Välfärdsnämndens presidium och Barn och 
Utbildningsnämndens presidium minst 2 gånger per år med start i 
november 2019, samt träff mellan hela nämnderna minst en gång per 
år.    

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta initiativ 
till träffar mellan Välfärdsnämndens presidium och Barn och 
Utbildningsnämndens presidium minst 2 gånger per år med start i 
november 2019, samt träff mellan hela nämnderna minst en gång per 
år.  

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef barn- och utbildning 
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