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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Tjänstepersoner 
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§ 103 Dnr 4381 

Fastställande av föredragningslista 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har att fastställa föredragningslistan. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 104 Dnr 2022–000138 

Remiss - Bostadsförsörjningsprogram Munkedals 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med Bostadsförsörjningsprogrammet inleddes i juni 2021 genom att 
en arbetsgrupp formades och som utarbetade ett förslag till uppdrags-
/projektbeskrivning för ett bostadsförsörjningsprogram som en del i ÖP 2040. 
Projektbeskrivningen beslutades av Ks 2021-09-13 (§ 143, Dnr 2021–
000158) 

Drivande i arbetet har varit Rådhuset Arkitekter AB, vilka sedan fortlöpande 
stämt av frågor och resultat mot den politiska styrgruppen och berörda 
tjänstepersoner. 

Politisk styrgrupp har haft möten med innehåll enligt nedan: 
2021-09-15: Presentation av antagen projektbeskrivning samt dialog kring 
bostadspolitisk vision. 
2021-11-17 Presentation av planberedskap för bostäder/ ”lucktomter” samt 
dialog utifrån specifik frågeställning kring detta. 
2022-01-24  Fortsatt diskussion utifrån tidigare enhetschefs frågeställningar 
samt synpunkter på skiss till utbyggnadsområden ÖP2040. 
Inför mötet 2022-01-24 gjordes en avstämning i respektive partigrupp och 
synpunkter lyftes upp vid nästa styrgruppsmöte 2022-02-07. 

Bostadsförsörjningsprogrammet har tidigare varit ute på internremiss i 
tjänstemannaorganisationen. 

Utkast till bostadsförsörjningsprogrammet utgjorde bakgrundsdokument till 
den work-shop som den politiska styrgruppen genomförde 2022-09-05, då 
med fokus på mark- och vattenanvändning. 

Bostadsförsörjningsprogrammet är sedan 2022-10-03 ute på remiss enligt 
särskild sändlista, och svar från externa remissinstanser väntas till 2022-11-
14. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-04. 
Bostadsförsörjningsprogram - Samrådshandling - svar senast 14 november. 
Muntlig presentation av planarkitekt Lisa Gunnarsson och enhetschef Henrik 
Gustafsson. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att man tagit del av remissutgåvan till 
bostadsförsörjningsprogram som en del i arbetet med ÖP 2040, och att 
nämnden inte har något att erinra. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
Bostadsförsörjningsprogrammet som en del av underlaget till ÖP 2040. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att man tagit del av remissutgåvan till 
bostadsförsörjningsprogram som en del i arbetet med ÖP 2040, och att 
nämnden inte har något att erinra. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
Bostadsförsörjningsprogrammet som en del av underlaget till ÖP 2040. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, för hantering. 
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§ 105 Dnr 2022–000004 

Redovisning av pågående motioner och 
medborgarförslag som ej beretts färdigt 2022 - 
Barn- och utbildningsnämnden. 

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.  

Barn- och utbildningsnämnden har fyra motioner som ej ännu är besvarade. 
Förteckning redovisar motioner och medborgarförslag som ännu ej beretts 
färdigt 2022. 

Barnomsorgsekreterare presenterar information gällande arbetet med 
motioner som rör barnomsorg med utökade öppettider. Förvaltningen arbetar 
med att utreda behovet av barnomsorg på kväll, helg och natt i Munkedals 
kommun och kommer att utreda möjligheter att bedriva denna typ av 
verksamhet.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-06. 
Förteckning - redovisning av pågående motioner och medborgarförslag som ej 
beretts färdigt oktober 2022. 
Presentation av Ann-Sofie Kristiansson, barnomsorgsekreterare. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens redovisning 
av motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens redovisning 
av motioner och medborgarförslag som ej beretts färdigt. 

Beslutet skickas till 

Registrator för kommunfullmäktige, för hantering. 
Kommunsekreterare, för kännedom.  
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§ 106 Dnr 2022–000007 

Ekonomi-information till nämnd 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kostnader för sjuklöner och sjukfrånvaro för perioden januari-september 2022 
presenteras och visar på en viss nedgång av sjukfrånvaro från början av året. 

Indexuppräkning bussavtal presenteras inför läsåret 2022/2023, sammanlagt 
10,33 procent, vilket främst beror på dieselindex. Det innebär ökade 
kostnader med ca 1 mnkr jämfört med läsåret 2021/2022. Cirka 400 tkr av 
ökningen faller in under hösten. Det är i nuläget svårt att veta nästa års 
fullständiga effekt av prishöjningen, mer information kommer att presenteras 
i december i detaljbudgeten. 

Ansökningar och beviljade bidrag till Migrationsverket presenteras samt 
nyckeltal för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och 
måltidskostnader presenteras.  

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av Kristoffer Mattsson, ekonom barn- och 
utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 107 Dnr 2022–000081 

Information - renovering och tillbyggnad av 
Dingle förskola 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnationen går bra och fortgår enligt plan. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 108 Dnr 2021–000151 

Information - Byggnation av förskola på Brudås. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnationen går framåt. Däremot anses trafiksituationen vara ett problem 
och parkeringen är begränsad, man vill att föräldrar kör barnen så nära 
ingången som möjligt och att dem håller god uppsikt. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 109 Dnr 2020–000087 

Information - Renovering av Hedekas skola och 
förskola 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnationen fortgår enligt plan. Förskolan planeras kunna flytta in under 
våren 2023. Det är en viss problematik kring idrottshallen, då skolan för 
tillfället ej kan anordna inomhusgymnastik, men det pågår ett arbete med 
att få till en lösning under övergångsperioden. Det pågår även diskussioner 
kring matsalssituationen under övergångsperioden och man har hittat en 
lösning som är på gång. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 110 Dnr 2022–000020 

Information om Förstudie skolor centrala 
Munkedal, ny 4–6 skola eller ombyggnation av 
befintliga skolor. 

Sammanfattning av ärendet 
Information om de olika alternativen presenteras och önskemål från 
förvaltningen är att nämnden beslutar om vilka av de kvarstående 
alternativen som ska inkluderas vid kostnadsberäkning. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av projektledare, Åke Lindström. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på att notera informationen och att förorda 
förvaltningen att kostnadsberäkna alternativ F, G, A och B2 och finner att 
nämnden beslutar så. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har noterat informationen och förordar 
förvaltningen att kostnadsberäkna alternativ F, G, A och B2. 

Beslutet skickas till 

Projektledare, för kännedom. 
Förvaltningschef, för kännedom. 
Akten 
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§ 111 Dnr 2022–000006 

Information till nämnd 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsbesök av personal från elevhälsan: 
Centrala elevhälsan har fyra skolsköterskor, fyra kuratorer, en logoped och 
en psykolog centralt anställda. På skolorna finns även rektor, 
specialpedagoger/ lärare och socialpedagoger. Elevhälsan ska verka 
främjande och förebyggande. De arbetar med EHT-rutin, elevhälsoteam, som 
träffas regelbundet och arbetar med fokus på det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet. De arbetar även med riktlinjer för närvaroarbete, 
språkutvecklande arbete och för elevhälso-arbetet.   
Skolsköterskornas främsta uppdrag är att arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande. I det hälsofrämjande arbetet ingår bland annat hälsobesök 
från förskoleklass upp till gymnasiet. Även enklare sjukvårdsinsatser och 
öppen mottagning med mer ingår i deras arbete.  
Skolkuratorn arbetar med varierade arbetsuppgifter så som arbete för att 
främja skolnärvaro, trygghetsgrupp, samtal och genomför observationer på 
grupp och individnivå. Kuratorn arbetar dessutom med elevråd, handledning 
och konsultation till skolans personal och att bidra med kunskaper om 
samhällets stödsystem.  
Skolsköterska och skolkurator pratar dessutom gemensamt i klasser om 
pubertet samt fysisk och psykisk hälsa. 

En frisk skolstart är ett pågående projekt. En frisk skolstart är ett 
evidensbaserat familjestödsprogram för att främja hälsa hos barn som 
börjar skolan och deras familjer och som genomförs i förskoleklass eller 
årskurs 1. 

Information från förvaltningen 
Förberedelser inför elavbrott: 
Strömmen kan komma att stängas av på grund av för hög belastning på 
stamnäten. Vi behöver prioritera att förbereda oss på detta inom alla 
förvaltningar, detta arbete är påbörjat.    

Extra studietid:  
Riksdagen har beslutat att elever i årskurs 4–9 i grundskolan ska erbjudas 
extra studietid, det har visat sig vara problematisk att få till en lösning för 
genomförande, det är svårt att genomföra utan extra resurser och i 
kommuner som är beroende av skolskjuts. Efter årsskiftet är förhoppning att 
det kommer att börja erbjudas digitalt. 

Situation på Kungsmarksskolan: 
Finns en svår arbetsmiljö i vissa sammanhang och förvaltningen jobbar med 
åtgärder för att lösa denna situation. Det finns en etablerad flexgrupp som 
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är resurssatt med kvalificerad personal, alla klasser undervisas i 20 grupper i 
grunden och det finns tre mentorer på två klasser. 
Biträdande rektor är nu på plats, skolsjuksköterska och specialpedagog är 
rekryterad och börjar i december. Nu pågår LOKSAM varje vecka. 
Arbete pågår med att stärka ledarskapet i klassrummet där behov finns. 
Man arbetar även med att skapa delaktighet och god dialog men också ställa 
krav på ansvarstagande.  

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av skolsköterska Linda Bjurhoff och skolkurator Emielle 
Bernhardt från elevhälsan. 
Muntlig presentation av förvaltningschef Liselott Sörensen-Ringi. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Reservation/Protokollsanteckning 
Ajournering 14:05- 14:10. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 112 Dnr 2022–000008 

Information från Presidiet 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Presidiet har blivit intervjuade av EY gällande arbetsmiljö, har ej fått 
rapporten ännu. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 113 Dnr 2022–000009 

Rapport från förtroendevalda 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Karin Blomstrand (L), Lars-Göran Sunesson (C) och Olle Olsson (KD) har varit 
på Oktoberdagarna vilket var mycket givande och gav utbyte av erfarenheter. 

Förvaltningschef och ordförande har varit på Fyrbodal där har samtal kring 
IKE pågått. Man pratade bland annat om att ska skriva fram en modell som 
man kan enas om. 

Dimensioneringsutredning; för arbetsmarknadensbehov, diskussioner kring 
hur ungdomar söker utbildningar, den 31/10 kommer en ny rapport från 
Skolverket.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 114 Dnr 2022–000005 

Anmälan av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisningen av beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2022-03-25 §39. Förteckningen redovisar 
delegationsbeslut fattade under perioden 2022-09-01 till 2022-09-30. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-04. 
Delegationsförteckning BOUN september 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 115 Dnr 2022–000011 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av anmälan om kränkande behandling. Förteckningen redovisar 
anmälningar gjorda under perioden 2022-09-01 till 2022-09-30. 

Case av kränkningar presenteras av förvaltningschef. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-03. 
Anmälan till huvudman om kränkande behandling - september 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 116 Dnr 2022–000013 

Anmälan till huvudman om elevs avstängning 
2022 - Frivilliga skolformen 

Sammanfattning av ärendet 
Inga avstängningar i den frivilliga skolformen finns att anmäla. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-04. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 117 Dnr 2022–000012 

Anmälan till huvudman om elevs avstängning 
2022 - Grundskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av anmälningar om elevs avstängning i grundskolan. Förteckning 
redovisar avstängningar skedda under perioden 2022-09-01 till 2022-09-30. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-10. 
Förteckning - anmälan om avstängning grundskolan - september 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 118 Dnr 2022–000140 

Anmälan till huvudman om elevs oroande 
frånvaro HT 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Ingen oroande frånvaro finns att anmäla. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-04. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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