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§ 14 Dnr 827  

Fastställande av dagordning 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen. 
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§ 15 Dnr 2020-000020  

Bokslut 2020 för Barn- och utbildningsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har för året ett utfall om 287 944 tkr 
vilket ger en negativ avvikelse med 2 386 tkr mot budget, 2 164 tkr 
bättre än årsprognosen i oktober. De främsta orsakerna till förändringen 
är att förvaltningen har fått ersättning från Försäkringskassan för höga 
sjukkostnader för perioden april-dec motsvarande 2 814 tkr, ett bidrag 
som delvis täcker de bokförda kostnader på 4 123 tkr som uppstått på 
grund av Covid-19. En justering har gjorts av de preliminära 
kostnaderna för lokaler efter verkligt utfall på lokalvård och elförbrukning 
totalt motsvarande 1 328 tkr. 
Nämndens underskott härleds bland annat till grundskolans kostnad för 
personal som är fortsatt hög. Åtgärder har emellertid genomförts med 
helårseffekt först 2021. Verksamheten påverkas även stort av minskade 
externa intäkter. Antalet skolskjutsturer har utökats för att minska 
trängseln på bussar under pandemin vilket påverkar resultatet negativt. 
Inför verksamhetsåret 2020 gjordes en genomlysning av den 
anropsstyrda trafiken på grund av höga kostnader. Trots detta har inte 
kostnaderna kunnat minska utan visar även i år ett underskott. En annan 
orsak till nämndens underskott är att vuxenutbildningen har expanderat, 
med utökning av personal och upprustning av lokaler som varit ett led i 
att kunna erbjuda efterfrågade utbildningar. En utveckling som inte varit 
i paritet med budget och en neddragning av personal är nödvändig inför 
2021. Intäkter för uppdragsutbildningar och kortkurser har uteblivit på 
grund av Covid-19. 
Barn- och utbildning har tagits sig an samtliga av Kommunfullmäktiges 
totalt fyra inriktningsmål. Bedömningen är att tre Verksamhetsmål helt 
eller i hög grad är uppfyllda, tre delvis uppfyllda och en är till den lägre 
graden uppfylld. 
 
Årets investeringar uppgår till 3 514 tkr av den totala investeringsramen 
på 6 293 tkr. Årets investeringar består till stora delar av reinvestering 
av möbler till verksamheterna. Projektmedel som inte utnyttjas under 
året och som äskas över till 2021 är Projekt 2204 Inventarier Hedekas 
skola, 1 500 tkr som ska användas först när ombyggnationen är klar. 
Projekt 2203 Inventarier Hällevadsholm har påbörjats men är inte klart 
efter ombyggnationen 2020. Projekt 2219 Inventarier- Barn- och 
utbildning där 157 tkr är kvar från 2020 på grund av att beställda varor 
inte levererats innan årsskiftet. 
Med anledning av nämndens negativa resultat på 2 386 tkr ska enligt 
gällande ekonomistyrningsregler underskottet föras över till nämndens 
eget kapital. Nämnden föreslår att hela underskottet om 2 386 tkr skrivs 
av. Motiveringen är merkostnader på grund av Covid-19, en negativ 
avvikelse för anropsstyrd trafik och utökad skolkostnad vid hemtagning 
av tidigare institutionsplacerade barn.  
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Forts § 15 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-12 
Bokslutsrapport BOUN 2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2020. 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 
måluppfyllelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att 2 651 
tkr av ej ianspråktagna investeringsanslag för 2020 överförs till Barn- 
och utbildningsnämndens investeringsanslag för 2021. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 2 386 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 
kostnader för utökad skolskjuts på grund av Covid-19 om 1 120 tkr 
skrivs av. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 2 386 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 
kostnader för Covid-kostnader motsvarande 189 tkr täcks fullt ut och 
skrivs av. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 2 386 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 
avvikande kostnader mot budget för anropsstyrd trafik om 830 tkr skrivs 
av.  
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 2 386 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 
merkostnader för hemtagning av institutionsplacerade barn på 300 tkr 
skrivs av. 
 
Yrkanden 
Olle Olsson (KD): Vill ha en genomlysning av vuxenutbildningen med 
målet att få en effektiv verksamhet till sammanträdet i april. 
 
Louise Skaarnes (SD) och Karin Blomstrand (L): Bifall till förvaltningens 
förslag och Olle Olsson (KD) yrkande. 
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Forts § 15 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Olle Olsson (KD) yrkande och finner att 
nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2020. 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 
måluppfyllelsen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att 2 651 
tkr av ej ianspråktagna investeringsanslag för 2020 överförs till Barn- 
och utbildningsnämndens investeringsanslag för 2021. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 2 386 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 
kostnader för utökad skolskjuts på grund av Covid-19 om 1 120 tkr 
skrivs av. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 2 386 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 
kostnader för Covid-kostnader motsvarande 189 tkr täcks fullt ut och 
skrivs av. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 2 386 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 
avvikande kostnader mot budget för anropsstyrd trafik om 830 tkr skrivs 
av.  
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 2 386 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 
merkostnader för hemtagning av institutionsplacerade barn på 300 tkr 
skrivs av. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
presentera en genomlysning av vuxenutbildningen med målet att få en 
effektiv verksamhet på sammanträdet i april. 
  
Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Förvaltningschef 
Ekonomichef, förvaltningsekonom 
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§ 16 Dnr 2021-000006  

Anmälan av delegationsbeslut - 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2020-04-22 § 27 enligt förteckning. 
 
Förteckningen redovisar beslut tagna 2021-01-01 till 2021-01-31.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-08 
Delegationsförteckning BOUN januari 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut.    
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
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§ 17 Dnr 2021-000008  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 
2021 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. 
Förteckning 
redovisar anmälningar mellan 2021-01-01 och 2021-01-31.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-08 
Anmälan till huvudman om kränkande behandling 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Rektor på respektive skola 
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§ 18 Dnr 2021-000005  

Information till nämnd 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Läget Covid-19 
Förvaltningschefen informerar om läget kring Covid-19. Önnebacka 
förskola har stängt tillfälligt mellan den 16 februari till den 19 februari. 
Kungsmarksskolan fortsätter med delvis distansundervisning. Det 
förlängda jullovet för eleverna på Kungsmarkskolan kommer 
kompenseras med två dagar på påsklovet, en studiedag i mars och två 
dagar på sommarlovet.  
På Munkedalsskolan har tre klasser fått hem informationsbrev på grund 
av smitta. I Svarteborg har två klasser fått informationsbrev.  
Träningsskolan Snäckan fick stänga förra veckan då fyra personal visat 
positivt för covid-19, tre väntar på svar samt att några elever är sjuka. 
Gymnasiet är på distans, återgår efter lovet. Vux delvis på distans. 
Förvaltningschefen träffar smittskydd VGR på onsdagar, samtliga 
kommuner inom VGR är med på dessa möten, fokuset är på förskolor 
och skolor. 
 
Vuxna i rörelse 
Kultur och fritid har fått ändra namnet från trygghetsvandring till Vuxna i 
rörelse då trygghetsvandring är ett koncept inom samhällsbyggnad. 
Nästa vandring med vuxna i rörelse är den 19 februari. 
 
Dialog med kommunstyrelsen 
Förvaltningschef och avdelningscheferna blev kallade till en dialog med 
kommunstyrelsen. Dialogen gällde en lägesrapport om det pågående 
arbetet med att förbättra måluppfyllelse för kommunens 
grundskoleelever med utgångspunkt från kommunens strategibeslut 
2020-2025.  
 
Ett nytt recept för skolmåltider 
För att nå de globala hållbarhetsmålen behöver vi ställa om hela 
livsmedelssystemet. Livsmedelsverket samordnar ett projekt och 
Vinnova finansierar det. Här utforskar flera myndigheter tillsammans hur 
ett sådant hållbart system kan se ut. Munkedal är en av tre kommuner 
som blev utsedda att delta i projektet.  
 
Samverkansdag Ifo-BoU-Ung fritid 16 februari 
På samverkansdagen den 16 februari hade verksamheterna en 
genomgång av nytt samverksavtal och samordnad individuell plan. 
Grupparbete utifrån ett Case gällande "Önskat läge". Dagen upplevdes 
som positiv av personalen och de vill se fler dagar som denna. 
Samverkan ger verksamheterna möjlighet att hitta gemensamma 
lösningar och inte fastna i hinder.   
 
Arbetsmöte inför budget 2022 
Förvaltningschefen, presidiet och förvaltningsekonomen ska ha ett 
arbetsmöte den 17 mars för att påbörja arbetet med budget 2022. 
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Forts § 18 
 
Information från samordningsgruppen 
ITK-samordnare, kommunlogoped och språkansvarig utgör 
samordningsgruppen. En viktig grupp i arbetet av den strategiska 
planen.  
 
Logopedens uppdrag är att arbeta med språkstärkande arbetssätt och 
arbetsformer. Dessa är identifierade behovet utifrån den strategiska 
planen. Logopeden hjälper till med kunskaper kring lärmiljöer samt 
samordnar kommunens språknätverk samt nätverk för 
speciallärare/pedagoger. 
 
Språknätverket arbetar med en nulägesanalys och kommer med förslag 
runt de områden som behöver utvecklas. De önskar att få komma 
tillbaka till nämnden för vidare information ju längre de kommer i 
arbetet. 
 
Den språkansvarige arbetar mycket med studiehandledning på 
modersmål. Det har visats att det är framgångsrikt att få 
studiehandledning på modersmål. En god studievägledning ger resultat 
så som ökad måluppfyllelse i alla ämnen, att eleven inte tappar tid då 
hen kan bygga vidare på sina tidigare kunskaper och erfarenheter. 
Elever som får studiehandledning på sitt modersmål kan tidigare 
tillgodogöra sig studiehandledning på svenska, sparar skolår med mera. 
 
IKT- gruppen arbetar med användningen av digitala läromedel för att 
öka måluppfyllningen. Just nu är fokus på att lära lärare och pedagoger 
hur man bäst använder läromedlen för att hjälpa eleverna. 
Fritidshemssatsningen är ett projekt som mål att utveckla 
fritidshemspersonalens användning digitala läromedel. 
 
Förstelärarna 
Under hösten har gruppen med förstelärarna börjat arbeta med projektet 
"Fullfölja studier Fyrbodal". Syftet med projektet är att unga rustas till 
att bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram och att färre hoppar 
av skolan. Hälsokällan stödjer skolor i det främjande, förebyggande och 
åtgärdande arbetet och att systematisera skolors arbete med elever som 
riskerar att sakna behörighet. 
 
Informationen finns i nämndens digitala mapp och i ärendet.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 19 Dnr 2021-000007  

Ekonomi-information 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Hänt sedan sist 

• Skolmiljarden: 1 mnkr till Munkedal 2021 
• Fortsatt kompensation för höga sjukkostnader från 

Försäkringskassan. 
• Bidrag Vux till noden 2021 (Bidragen ska delas ut på de 

kommunerna som är med i noden) 
o Nya platser lärling (100 % beviljat av sökt bidrag) 
o Nya platser yrkes Vux (93 % beviljat av sökt bidrag) 

 
Flaggor 

• Anropsstyrd trafik har ökat med 4 elever sedan årsskiftet, 2 
dubbla boende samt 2 av andra skäl 

• Processtekniska gymnasiet har för närvarande få elever och få 
sökande 

• Enbart halvårseffekt på de åtgärder som gjordes för Vux och 
gymnasiet 

• Det finns svårigheter för skolområdet Svarteborg att utföra all de 
åtgärder som behövs för budget i balans. 

• Behovet av flexgrupper växer.   
 
Informationen finns i nämndens digitala mapp och i ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 20 Dnr 2021-000018  

Information från presidiet 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Träff VFN/BOUN presidier och förvaltningschefer den 5 februari 
Presidierna och förvaltningscheferna för de båda nämnderna träffades för 
att fortsätta diskussionen om hur nämnderna kan samverka bättre. Det 
som togs upp under mötet var bland annat samverkansdagar, 
gemensamt mål, förvaltningsbrev samt professionsinformation hos 
varandras nämnder. 
 
Presidieträff med kommunstyrelses presidium 
Presidiet har haft en träff med kommunstyrelsens presidium med 
anledning av det äskande till kommunfullmäktige som nämnden har lagt. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 21 Dnr 2021-000017  

Rapport från förtroendevalda 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals nätverk för ordförande i utbildningsnämnder samt nätverket 
för skolchefer har haft ett gemensamt möte. På träffen diskuterade man 
frågor kring covid-19. De hade också uppe frågan om samverkansavtalet 
för jordbruksgymnasierna. Ett nytt avtal behöver skrivas. Det finns en 
samsyn hos kommunerna att avtalet behöver göras om innan man 
skriver på det igen.   
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 22 Dnr 2019-000184  

Information om ny 4-6 skola 
Sammanfattning av ärendet 
Ingen ny information finns att delge nämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 23 Dnr 2020-000114  

Information om beställning av förskola i Dingle 
Sammanfattning av ärendet 
Förstudiegruppen har startats upp. Den består av avdelningschefen för 
förskola som projektledare, samhällsbyggnads förvaltningschef som 
samordnare, rektor och skyddsombud Dingle förskola samt två personer 
från samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(15) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-17 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 24 Dnr 2020-000087  

Information om renovering av Hedekas skola och 
förskola 
Sammanfattning av ärendet 
Det har framkommit vissa försvårande omständigheter, bland annat 
kring markförhållanden, vilket gör att det är svårt att fullfölja projektet 
enligt den plan som ligger. För att fullfölja projektet behöver man 
antingen äska medel eller förändra planerna.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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