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§ 55 Dnr 827  

Fastställande av dagordning 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen.   
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§ 56 Dnr 2019-000194  

Information till nämnd - 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Avdelning förskola besöker nämnden för att presenter avdelningens 
arbete och svara på frågor.  

 

Förvaltningschef rapporterar om byggnationerna samt framtagandet av 
underlag till nämnd gällande den nya skolan och förskolan som ska 
byggas. Hon informerar om kommande granskningar från 
skolinspektionen och EY och om att tillsynen av de privata 
barnomsorgsaktörerna har genomförts och att rapport kommer 
presenteras nästa sammanträde.  

 

Catarina Jacobsson, samordnare på Kunskapens hus, informerar om 
arbetet med nyanländas och flerspråkigas elevers lärande. 

 

Lars-Göran Sunesson (C) efterfrågar en uppdatering om hur den nya 
skolskjutsen fungerar.  
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§ 57 Dnr 2019-000250  

Ekonomiuppföljning till nämnd - 2019 
Sammanfattning av ärendet 
BoU ekonom informerar om arbetet med budget i balans. Hon visar 
statistik för kostnaderna per elev i förskola, grundskola, fritids, 
gymnasiet samt vuxenutbildningarna. Hon informerar också om 
budgetpropositionen 2020.  
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§ 58 Dnr 2019-000251  

Rapport från förtroendevalda 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande och ledamöter rapporterar om Oktoberdagarna, som är 
kompetensutvecklande dagar för både förvaltning och huvudman, samt 
om en utbildningsdag på Vann gällande barnkonventionen. 

 

Ordförande rapporterar också om en träff där de diskuterade den gyllene 
zonen och att hon och förvaltningschefen var på konferens gällande 
nyanländas lärande. 

 

Information om kommande träffar/möten: Nätverk för ordförande och 
nätverk för skolchef ska ha en nätverksdag tillsammans och presidieträff 
mellan BOUN och VFN är inbokad, den 19:e november.  

 

 



 Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(12) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 59 Dnr 2019-000231 

Initiativärende från SD gällande specialistkompetens 
Sammanfattning av ärendet 
Under barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 17 september 
lämnade SD in ett initiativärende gällande specialistkompetens. Under 
sammanträdet fick nämnden information att det för tillfället är fem lärare 
inom kommunen som utbildar sig och initiativärende bordlades till 
nästkommande sammanträde. Nämnden ska nu ta beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende från SD gällande specialistkompetens 

Protokollsutdrag 2019-09-17 § 53  

Yrkande 

Pontus Reuterbratt (SD): Anser att initiativärendet besvarades vid förra 
nämndsammanträde  

Propositionsordning 

Ordförande ställer frågan om initiativärendet är besvarat och finner att 
nämnden anser det bevarat.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att initiativärendet är

besvarat.

Beslutet skickas till 

Slutarkiv 
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§ 60 Dnr 2019-000246  

Dokumenthanteringsplan för Barn och 
utbildningsnämnden 
Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan är en 
förteckning över de handlingstyper som förekommer i verksamheten och 
redogör för hur de olika handlingstyperna ska hanteras. 
Dokumenthanteringsplanen talar bland annat om hur handlingarna ska 
förvaras, vilka som ska bevaras eller gallras, tidpunkt för gallring och när 
handlingarna kan ställas av till kommunens centralarkiv/e-arkiv.  

Dokumenthanteringsplanen ska fungera som ett verktyg för den som 
hanterar information/handlingar i verksamheten och för allmänheten 
som vill ta del av allmänna handlingar. Planen ska bidra till öppenhet, 
tillgänglighet och rättssäkerhet samt till forskningens behov av 
källmaterial.  

Dokumenthanteringsplanen bygger på en enkel organisationsstruktur.  

Utgångspunkten är att allmänna handlingar är offentliga, så även Barn 
och utbildningsnämndens. Dock rör handlingar inom Förskola, 
grundskola och elevhälsa i stor utsträckning enskilds personliga 
förhållanden, vilket innebär att handlingen omfattas av sekretess. Om 
handlingen eller delar av handlingen inte kan lämnas ut förutsätter det 
stöd i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) eller i lag som OSL 
hänvisar till.   

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-11 

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn och Utbildningsnämnden godkänner upprättad 

dokumenthanteringsplan.   

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn och Utbildningsnämnden godkänner upprättad 

dokumenthanteringsplan.  

 

Beslutet skickas till 

Maria Ström 
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§ 61 Dnr 2019-000247  

Revidering av kvalitetskrav för barnomsorg i 
Munkedals kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av förändrade lagkrav (skollagen 2 kap 5§) från januari 
2019 om skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska 
förutsättningar för enskilda för att bedriva förskoleverksamhet har 
kommunens kvalitetskrav reviderats.  

De skärpta kraven påverkar kommunens godkännande av fristående 
förskolor, men gäller även vissa fristående fritidshem (sådana som inte 
anordnas vid en fristående skolenhet). Pedagogisk omsorg i enskild regi 
omfattas inte av de nya kraven.  

Utöver tillägg kring de skärpta lagkraven har förtydligande gjorts i 
kvalitetskraven som rör:   

- rutiner för barn i behov av särskilt stöd 

- administrativa rutiner 

- inrapportering av redovisningar 

- uppehåll i verksamhet längre än sex månader 

Vid uppdateringen har även skrivning gällande personuppgiftslagen 
ersatts med information kring dataskyddsförordningen (GDPR).      

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-07 

Kvalitetskrav för att bedriva barnomsorg 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden antar revidering av kvalitetskrav 

för barnomsorg i Munkedals kommun.   

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden antar revidering av kvalitetskrav 

för barnomsorg i Munkedals kommun.  

 

Beslutet skickas till 

Mia Elofsson 
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§ 62 Dnr 2019-000168  

Frågeställningar inför fadderpolitikernas besök på 
skolor och förskolor 
Sammanfattning av ärendet 
Område Trygghet och studiero.  

De som besöker skolor: Besöka och observera stämningen och klimatet i 
matsalar, korridorer, klassrum, busshämtning/avlämning, fritidshem. 

Om möjligt ställa frågor till elever och personal om hur de upplever 
trygghet och studiero. 

 

De som besöker förskolor observera stämningen och klimatet i samband 
med att föräldrar lämnar och hämtar barn. Utemiljön och matsituationen. 

Om möjligt ställa frågor till barn och personal om hur de upplever 
trygghet och trivsel.  

 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer frågeställningarna och 
bestämmer att Johanna Espenkrona (M) ersätter Frida Ernflykt (M) som 
politikerfadder för bruksskolan och att Christoffer Wallin (SD) ersätter 
Karin Blomstrand (L) som politikerfadder för Munkedalsskolan. 

 

All information finns i nämndens digitala mapp. 
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§ 63 Dnr 2019-000103  

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

 

Förteckningen redovisar beslut tagna 2019-09-01 till 2019-09-30    

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-04 

Delegationsförteckning september 

 

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 
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§ 64 Dnr 2019-000226 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 
september 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. 
Förteckning redovisar anmälningar mellan 2019-09-01 till 2019-09-30. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-04 

Sammanställning anmälan om kränkande behandling - september 

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

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

Protokollsanteckning 

Ordförande bestämmer att listan på kränkningsanmälningar i 
fortsättningen ersätts med redovisning från vårt digitala system för 
anmälningar i kallelsen till nämndssammanträdet.  

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Rektor på respektive skola 
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§ 65 Dnr 2019-000233 

Anmälan till huvudman om att elevs oroande frånvaro 
utreds - september 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna anmälningar om att elevs oroande frånvaro 
utreds. Bifogad förteckning redovisar anmälningar mellan 2019-09-01 till 
2019-09-30     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-04 

Sammanställning 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  

Rektor på respektive skola 
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