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Digital signering 

 

 Olle Olsson (KD)  
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§ 8 Dnr 827  

Fastställande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan med tillägg 

med punkten information från förtroendevalda samt två initiativärenden 

från Pontus Reuterbratt: 

 

1. Fastställande av dagordning 

2. Bokslut - 2019 

3. Beställning av ny förskola på Brudås 

4. Beslut om besöksveckor och ämne för fadderpolitiker VT 2020 

5. Information om den externa genomlysningen 

6. Information om den nya skolan 4-6 

7. Information till  nämnd - 2020 

8. Ekonomi-information - 2020 

9. Rapport från förtroendevalda - 2020 

10. Initiativärende från Pontus Reuterbratt (SD) gällande remissinstanser 

11. Initiativärende från Pontus Reuterbratt (SD) gällande att inte 

anpassa verksamheter utan att det prövas 

12. Anmälan av delegationsbeslut - 2020 

13. Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 2020 

14. Anmälan till huvudman om elevs avstängning 2019 - Frivilliga 

skolformerna 

15. Anmälan till huvudman om elevs avstängning 2020 - Grundskolan 
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§ 9 Dnr 2019-000038  

Bokslut - 2019 Barn och utbildningsnämnden 

Årsredovisning 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens har ett negativt resultat för året på 5105 

tkr. Största avvikelsen finns inom grundskolan som bland annat behöver 

se över sina personalkostnader. 

Barn- och utbildning har tagits sig an fyra av Kommunfullmäktiges åtta 
Inriktningsmål. Bedömningen är att tre Verksamhetsmål helt eller i hög 

grad är uppfyllda och att ett delvis är uppfyllt.  

Årets investeringar uppgår till 1011 tkr av den totala investeringsramen 
på 1154 tkr. Årets investeringar består till stora delar av reinvestering av 

möbler till verksamheterna. 

Med anledning av nämndens negativa resultat på 5105 tkr ska enligt 

gällande ekonomistyrningsregler underskottet föras över till nämndens 
eget kapital. Nämnden föreslår att 2948 tkr av underskottet skrivs av 

och att en resultatöverföring görs på resterande 2157 tkr. Motiveringen 
är bland annat engångskostnader som förvaltningen har haft svårt att 

hantera inom ram. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-06 

Bokslutsrapport BOUN 2019 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2019. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att 143 tkr 
av ej ianspråktagna investeringsanslag för 2019 överförs till Barn- och 

utbildningsnämndens investeringsanslag för 2020. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att en delvis 

resultatöverföring görs om 2 157 tkr vilket är ett avsteg från gällande 

ekonomistyrningsregler. 
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Forts. § 9 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 

anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 

kostnader för ombyggnation av Centrumskolan på 660 tkr skrivs av. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 

anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 

kostnader för Hedekasprojektet på 850 tkr skrivs av. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg 

från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 

kostnader för 3 AIL-tjänster på 915 tkr skrivs av. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg 

från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 

kostnader för Interkommunal ersättning förskola på 313 tkr skrivs av. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 

anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg 

från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 
kostnader för dagbarnvårdarna på 210 tkr skrivs av. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2019. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige att 143 tkr 
av ej ianspråktagna investeringsanslag för 2019 överförs till Barn- och 

utbildningsnämndens investeringsanslag för 2020. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 

anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att en delvis 
resultatöverföring görs om 2 157 tkr vilket är ett avsteg från gällande 

ekonomistyrningsregler. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg 

från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 

kostnader för ombyggnation av Centrumskolan på 660 tkr skrivs av. 
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Forts § 9 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 

anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 

kostnader för Hedekasprojektet på 850 tkr skrivs av. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 

anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg 
från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 

kostnader för 3 AIL-tjänster på 915 tkr skrivs av. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg 

från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 

kostnader för Interkommunal ersättning förskola på 313 tkr skrivs av. 

 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige, med 
anledning av nämndens negativa resultat på 5 105 tkr, att ett avsteg 

från gällande ekonomistyrningsregler görs. Nämnden förespråkar att 

kostnader för dagbarnvårdarna på 210 tkr skrivs av. 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 

 

 

ProSale Signing Referensnummer: 839150



 
                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-19 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr 2020-000045  

Beställning av ny förskola på Brudås 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 att det ska byggas en ny 

förskola på Brudås. I investeringsbudgeten finns totalt 37 miljoner kr 

upptaget för förskola på Brudås 2021-22. Detaljplanarbetet är påbörjat.  

 

Våren 2020 finns 10 avdelningar med 180 platser i centrala Munkedal. 

Utifrån budget beräknas idag 18 platser/avdelning. Kungshöjden har tre 
avdelningar och har totalrenoverats under 2018. Inspiratören på Lilla 

Foss har fyra avdelningar och Älgen på Östra Jonsängsvägen en 

avdelning. För att möta upp behovet finns två tillfälliga avdelningar, 
Herrgården, på Lilla Foss. Kommunen har ett konstant högt söktryck till 

platser inom barnomsorgen i centrala Munkedal. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-06 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn och utbildningsnämnden beställer en ny förskola på Brudås av 
Samhällsbyggnadsnämnden. Förskolan ska ha 5 avdelningar till en 

kostnad av 37 miljoner kronor. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn och utbildningsnämnden beställer en ny förskola på Brudås av 

Samhällsbyggnadsnämnden. Förskolan ska ha 5 avdelningar till en 

kostnad av 37 miljoner kronor.  

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef barn- och utbildning 

Förvaltningschef samhällsbyggnad 
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§ 11 Dnr 2019-000168  

Beslut om besöksveckor och ämne för fadderpolitiker 
VT 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har beslutat om att utse fadderpolitiker och också fördelat 

dessa per enhet. Fadderpolitikernas fokusområden följer det 
systematiska kvalitetsarbetet. Under hösten 2019 handlade det om 

trygghet, studiero och trivsel. Varje fadderpolitiker gör en avrapportering 
till nämnden efter besöket. Vårens besök ska fokusera på hur lärare 

följer upp elevernas resultat och på förskolan, hur följer pedagogerna 

upp barngruppens utveckling i relation till läroplanen.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-07 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn-och Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att 
förlägga fadderpolitikernas besök på förskolor och skolor under veckorna 

12-13 vårterminen 2020 med fokusområde resultat. 

 

Yrkanden 

Olle Olsson (KD): Förtydliga vad fokusområdet resultat innebär.   

Christoffer Wallin (SD): Ta med att faddrarna också gör en uppföljning 

av höstens undersökning om trygghet och studiero. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag med 

tilläggsyrkandena från Olle Olsson (KD) och Christoffer Wallin (SD) och 

finner att nämnden beslutar enligt förslaget med tilläggen.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att 
förlägga fadderpolitikernas besök på förskolor och skolor under veckorna 

12-13 vårterminen 2020 med fokusområde resultat samt uppföljning av 

höstens tema. Fokusområdet resultat ska förtydligas med hjälp av 

årshjulet i det systematiska kvalitetsarbetet.  
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Forts § 11 

 

Protokollsanteckning 

Rektorerna kallar politikerna. 

 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef förskola 

Avdelningschef skola 
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§ 12 Dnr 2020-000044  

Information om den externa genomlysningen 

Sammanfattning av ärendet 

Inga beslut fattas under informationsärenden. 

Förvaltningschefen presenterar den externa genomlysningen. 
Genomlysningen har tittat på ett flertal saker, bland annat ekonomisk 

resursfördelning, skolskjuts och behov av kompetensförsörjning över tid. 

Utredningen föreslår möjliga utvecklingsområden för skolverksamheten.  
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§ 13 Dnr 2019-000184  

Information om den nya skolan 4-6 

Sammanfattning av ärendet 

Inga beslut fattas under informationsärenden. 

Förvaltningschefen för samhällsbyggnad informerar om arbetet med att 
ta fram ett underlag för den nya 4-6 skolan på Kungsmark. Sedan 

januari har en projektgrupp bildats, en geoteknisk utredning har 
påbörjats samt att man börjat utreda tekniska frågor så som VA, 

fjärrvärme och el.  
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§ 14 Dnr 2020-000001  

Information till nämnd - 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Inga beslut fattas under informationsärenden. 

Nämnden får information om skolinspektionens beslut, vad som fungerar 
inom kommunen samt vilka åtgärder som behöver göras. De får också 

information om att elever i åk. 7 inte kommer åka till Gjendebu under 
hösten 2020 men att andra aktiviteter planeras samt att rektor kommer 

informera och svara på frågor från föräldrar under ett föräldramöte. 

 

Förvaltningschefen har bokat både workshop den 22 september och 

föreläsning den 23 september gällande Dunedin studien. Hon informerar 
också om planerna för sommaröppet för förskolor och fritidshem samt 

visar kostnaden för skolskjutsen vid olika organisationsförändringar.  
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§ 15 Dnr 2020-000002  

Ekonomi-information - 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Inga beslut fattas under informationsärenden. 

Barn- och utbildningsförvaltningens ekonom informerar om vilka bidrag 

förvaltningen har sökt och vilka bidrag de har erhållit.  
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§ 16 Dnr 2020-000040  

Rapport från förtroendevalda 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Inga beslut fattas under informationsärenden. 

Karin Blomstrande (L) informerar om möten och konferenser hon varit 
på under januari - februari månad. Bland annat var hon på en konferens 

där det redogjordes för projektet En skola för alla. En länk till 
föreläsningarna från konferenser finns i nämndens digitala mapp. Hon 

har också tillsammans med förvaltningschefen varit på ett nätverk för 
både ordförande och förvaltningschefer där de diskuterade 

kompetensförsörjning. Hon informerar även om uppkommande 

konferenser som barn- och utbildningsnämndens ledamöter och 

ersättare kan anmäla sig till.   
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§ 17 Dnr 2020-000050  

Initiativärende från Pontus Reuterbratt (SD) gällande 
remissinstanser  

Sammanfattning av ärendet 

Pontus Reuterbratt (SD) inkom med ett initiativärende under 

sammanträdet. 

 

Förslaget är att erbjuda kommunens förstelärare samt skolornas elevråd 
att vara nämndens remissinstans när det gäller beslut av dignitet, 

exempelvis framtida skolrenoveringar, skolbyggen eller förändringar i 

skolstrukturen.  

 

Yrkanden 

Lars-Göran Sunesson (C), Karin Blomstrand (L) och Pontus Reuterbratt 

(SD): Bordlägg ärendet.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

bordläggas och finner att nämnden beslutar att bordlägga ärendet.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.  
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§ 18 Dnr 2020-000051  

Initiativärende från Pontus Reuterbratt (SD) gällande 
att inte anpassa verksamheter utan att det prövas.  

Sammanfattning av ärendet 

Pontus Reuterbratt (SD) inkom med ett initiativärende under 

sammanträdet. 

 

Förslaget är att inte anpassa verksamheten utan att det prövas.  

Yrkanden 

Pontus Reuterbratt (SD): Besluta att: 

Inte göra större anpassningar på verksamheter utan beslut från barn och 

utbildningsnämnden eller från högre instans. 

Vid beslut från högre instans som kan befinna sig i gråzonen (inga 
prejudikat) nämnden blir tillfrågad om beslutet skall prövas i 

förvaltningsrätt. 

Inte slutföra förändringarna av fritids i Svarteborg innan lagligheten är 

helt klar. 

Barn och utbildningsförvaltningen senast på nämndsammanträdet i april 

presenterar en konsekvensanalys gällande omorganisering av fritids i 

Svarteborg. 

 

Karin Blomstrand (L): Bordlägg ärendet.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om ärendet ska göra avgöras idag eller 

bordläggas och finner att nämnden beslutar att bordlägga ärendet.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.  
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§ 19 Dnr 2020-000026  

Anmälan av delegationsbeslut - 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning över beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning 2019-04-17 § 21 enligt förteckning. 

 

Förteckningen redovisar beslut tagna 2020-01-01 till 2020-01-31.     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-10 

Delegationsförteckning januari 

 

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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§ 20 Dnr 2020-000024  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 
2020 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. 

Förteckning 

redovisar anmälningar mellan 2020-01-01 till 2020-01-31    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-07 

Anmälan om kränkande behandling - januari 

 

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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§ 21 Dnr 2019-000259  

Anmälan till huvudman om elevs avstängning 2019 - 
Frivilliga skolformerna 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av avstängning av elev. Förteckningen redovisar beslut 

taget 2019-10-22.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-11 

Förteckning av anmälan om elevs avstängning - frivilliga skolformerna 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
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§ 22 Dnr 2020-000011  

Anmälan till huvudman om elevs avstängning 2020 - 
grundskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av beslut om avstängning av elev i grundskola. 

Förteckningen redovisar beslut tagna 2020-01-10 till 2020-02-10    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-11 

Förteckning av anmälan om elevs avstängning - grundskola 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn Karin Atienza Cortes

Titel Nämndsekreterare

Datum & Tid 2020-02-25 13:02:21 +01:00

Identifikationstyp SMS (+46736878612)

Identifikations-id 3e464a8f067b43b6b6b5bb824b29410c

Namn KARIN BLOMSTRAND

Titel Ordförande

Datum & Tid 2020-02-25 13:06:19 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _0731e975c274624150a15d4db3ab79b586

Namn OLOF OLSSON

Titel 2:e vice ordförande

Datum & Tid 2020-02-25 13:58:35 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _06ae116397f830c3c02a5c9fabe7bff454
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