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Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, onsdagen den 22 januari 2020 
kl 09:00-14:30 

Beslutande Ledamöter 

Johanna Espenkrona (M) för Frida Ernflykt (M) 

Christoffer Rungberg (M) 
Karin Blomstrand (L), Ordförande 

Pontus Reuterbratt (SD), 1:e vice ordförande 
Louise Skaarnes (SD) 

Maria Pasanen (SD) 
Yvonne Martinsson (S) 

Leif Karlsson (S) 
Jennie Olsson (S) för Caritha Jacobsson (S) 

Lars-Göran Sunesson (C) 

Olle Olsson (KD), 2:e vice ordförande 
 

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Mathias Johansson (SD) 
Christoffer Wallin (SD) 

Inger Orsbeck (S) 
Martina Fivelsdal (V) 

Ayman Shehadeh (MP) 
 

Utsedd att Justerare Pontus Reuterbratt (SD) 

  

Justeringens plats 

och tid Digital justering, 2020-01-30 
 

 
 

  

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Digitalt signerat Paragrafer §§ 1-7 

 Karin Atienza Cortes  

 Ordförande 

 
Digitalt signerat 

 

 Karin Blomstrand (L)  

 Justerare 

 
Digitalt signerat 

 

 Pontus Reuterbratt (SD)  
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§ 1 Dnr 827  

Fastställande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med ändring att 

ärendet Information till nämnd läggs sist på föredragningslistan.  

 

ProSale Signing Referensnummer: 826303



 
                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(12) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2 Dnr 2019-000184  

Beställning av ny 4-6 skola  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för 
byggnation av en ny skola i centrala Munkedal, på Kungsmarken. Skolan 

ska innehålla årskurs 4–6 med plats för 350 elever inklusive fritidshem, 
träningsskola åk F-9 med plats för 15 elever, särskola åk 4–6 med plats 

för 15 elever och flexgrupp åk 4–9 med plats för 15 elever. Den nya 
enheten ska ha gemensamma ytor och områden med Kungsmarksskolan 

åk 7–9 för att skapa en pedagogiskt röd tråd och samverkansvinster.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-12-02 

Behovsinventering 

Arbetsmaterial - sammanställning 

Ny skola elevantal 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att beställa åk 4-6 skolan på 

Kungsmarken. 

Barn och Utbildningsnämnden beslutar att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn och utbildningsförvaltningen 

kontinuerligt avrapporterar till Barn och Utbildningsnämnden, processens 

gång fram till att ett anbudsunderlag är framtaget.  

  

Yrkande 

Ajournering begärs och verkställs, 10:05 - 10:25 

 
SD-gruppen: Återremremiss eller avslag på förslaget om ärendet ska 

avgöras idag.  
 

Olle Olsson (KD): Bifall till SD:s återremiss samt avslag om ärendet ska 
avgöras idag. 

 

S-gruppen, Lars-Göran Sunesson (C), Karin Blomstrand (L) och M-
gruppen: Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att nämnden beslutar att det ska avgöras idag. 
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Forts. § 2  

 

Ajournering begärs och verkställs, 10:35-10:40.  

 

Ordförande ställer proposition på S-gruppen med fleras yrkande samt 
SD-gruppens och Olle Olssons (KD) avslagsyrkande och finner att 

nämnden beslutar enligt S-gruppen med fleras yrkande. 

 

Votering begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja: Bifall till förvaltningens förslag. 

Nej: Avslag till förvaltningens förslag. 

 

Omröstningsresultat  

Ja-röster: 7 

Nej-röster: 4 

 Ja Nej 

Johanna Espenkrona (M) X  

Christoffer Rungberg (M) X  

Karin Blomstrand (L) x  

Pontus Reuterbratt (SD)  X 

Louise Skaarnes (SD)  X 

Maria Pasanen (SD)  x 

Jennie Olsson (S) X  

Yvonne Martinsson (S) X  

Leif Karlsson (S) X  

Lars-Göran Sunesson (C) x  

Olle Olsson (KD)  x 

Resultat 7 4 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att beställa åk 4-6 skolan på 

Kungsmarken. 

Barn och Utbildningsnämnden beslutar att 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och Barn och utbildningsförvaltningen 
kontinuerligt avrapporterar till Barn och Utbildningsnämnden, processens 

gång fram till att ett anbudsunderlag är framtaget.  
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Forts. § 2 

 

Reservation 

SD-gruppen enligt skriftlig reservation som bifogas i protokollet. 

Olle Olsson (KD) enligt skriftlig reservation som bifogas i protokollet. 

 

Beslutet skickas till 

Mats Tillander 

Liselott Sörensen Ringi 

Ann-Charlotte Mellgren Sernemo 
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§ 3 Dnr 2020-000007  

Handlingsplan med rutiner för kommunalt 

aktivitetsansvar (KAA) 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen är skyldig att löpande under året hålla sig informerad om hur 
ungdomar, som inte har fyllt 20 år, som har fullgjort sin skolplikt men 

inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 
gymnasieskolan, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning, är 

sysselsatta. Det åligger kommunerna att se till att dessa ungdomar 
erbjuds lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta 

till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. 

Kommunens aktivitetsansvar är organiserat inom Barn och 
Utbildningsnämnden. Handlingsplanen beskriver de rutiner förvaltningen 

ska arbeta utifrån för att uppfylla de krav som åligger kommunen 

gällande aktivitetsansvaret.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-09 

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar att godkänna Handlingsplan 

med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar.     

 

Yrkande 

Karin Blomstrand (L): Tilläggsyrkande att handlingsplanen ska gälla till 

2022-12-31 samt att handlingsplanen ska uppdateras varje ny 

mandatperiod. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslaget med Karin Blomstrands (L) 

tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar att godkänna Handlingsplan 

med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar. Handlingsplanen ska gälla 

till 2022-12-31 samt uppdateras varje ny mandatperiod.   
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Forts. § 3 

 

Beslutet skickas till 

Ann-Charlotte M Sernemo 

Catarina Jacobsson – Kunskapens Hus 
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§ 4 Dnr 2020-000004  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 

december 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. 

Förteckning redovisar anmälningar mellan 2019-12-01 till 2019-12-31.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-09 

Statistik, anmälan om kränkande behandling 

 

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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§ 5 Dnr 2019-000251  

Rapport från förtroendevalda 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens presidium och förvaltning informerade 
kommunstyrelsen om den strategiska planen som nämnden beslutade 

om i december.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 6 Dnr 2020-000002  

Ekonomi-information - 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningens ekonom informerar om dagsläget för 
bokslutet, att det kommer ges ut mindre statsbidrag 2020 och att 

förvaltningen följer rättsprocessen gällande kommunernas ansvar att stå 

för blöjkostnader inom förskolan.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 7 Dnr 2020-000001  

Information till nämnd - 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef informerar om avstängningar av elever. Informationen 
gäller ärendena BOUN 2019-308, 2019-309, 2020-11. Hon informerar 

också om förändrade förutsättningar för statsbidrag och processen att 
boka en föreläsning avseende Dunedin-studien. Hon svarar på frågor 

från föregående möte gällande hemmasittare.  Hon informerar om 
skolinspektionens beslut efter tillsyn avseende nationella minoritetsspråk 

och hur förvaltningen har arbetat med att bli bättre på att informera 

eleverna om deras rättigheter gällande modersmålsundervisning.   

 

Avdelningschefen för förskola informerar om processen att ta fram 
underlag för att bygga de två nya förskolorna som är planerade samt ger 

information om riktlinjer kring hur stora barngrupper ska vara.  

 

Rektor och biträdande rektor för Kunskapens hus presenterar sin 
verksamhet: vuxenutbildningen, processtekniska gymnasiet samt 

introduktionsprogrammet.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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Reservation  

 

Jag reserverar mig mot beslutet gällande beställning av ny 4-6 skola dnr 2019-000184. 

För att få en bättre skolverksamhet i Munkedal behöver vi givetvis få ändamålsenliga lokaler, 

modulerna måste ersättas av nybygge, men det är viktigt att allt blir rätt från början. 

Barn- och Utbildningsnämnden är ju den nämnd som ansvarar för skolan och den som skall 

beställa den nya skolan. Givetvis måste vi då även veta hur många elever som den nya skolan 

skall byggas för. I handlingarna inför mötet anges i sammanfattningen att beställningen 

gäller en skola på totalt 350 elever inklusive särskola, träningsskola och flexgrupp. I den 

medföljande beräkningen avseende yta och kostnader har man gjort en beräkning utifrån en 

skola på 350 elever exklusive särskola, träningsskola och flexgrupp, totalt 395 elever. Jag 

anser inte att vi kan göra en beställning på så oklara grunder. 

För att kunna idag kunna säga ja till att beställa en skola enligt förslaget hade vi även behövt 

en konsekvensanalys av omstruktureringen av kommunens skolorganisation, gällande 

Bruksskolan och Munkedalsskolan, som blir en följd av beställningen. För att slippa undran 

och oro från barn och vårdnadshavare skulle en information till dessa berörda varit på sin 

plats. 

 

Olle Olsson, KD 
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Skriftlig reservation från SD, § 2: 

 

Vi Sverigedemokrater reserverar oss mot att lägga beställningen utav skolan pga att underlaget är 

bristfälligt. 

Det saknas en grundlig konsekvensanalys över hur den nya skolan skulle påverka våra befintliga 

skolar med lokaler, elevantal, lärare driftskostnader mm. Skolans utformning och storlek kan riskera 

att andra skolor i kommunen skulle kunna bli övertaliga i framtiden och därmed riskerar vårt mål om 

att hela Munkedal skall leva. Det saknas även en konsekvensanalys med hänsyn till 

Barnkonventionen. 

Det saknas en fullständig driftsbudget på den nya skolenheten. 

I underlaget är investeringsbudgeten 148 miljoner vilket är 21 miljoner mer än vad som är taget i 

fullmäktige. Detta riskerar ytligare att andra verksamheter kan drabbas. 

I underlaget för beslut finns motstridiga uppgifter, vilket även tidigare underlag haft. Siffror och 

uppgifter stämmer inte heller med statistik från Kolada. Med tanke på elevantal. 
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