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§ 40 Dnr 827  

Fastställande av dagordning 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen.      
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§ 41 Dnr 2021-000072  

Förstudie gällande renovering och utbyggnad för 
Munkedalsskolan och Bruksskolan 
Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsnämnden har beställt en byggnation av ny skola på 
Kungsmarksområdet som ska innefatta åk 4-6 med upptagningsområde 
Bruksskolan och Munkedalsskolan. Projektering av bygget pågick under 
2020 med planerad byggstart hösten 2021. I och med nytt beslut för 
budget 2021 pausades projektet som hittills har kostat ca 1,7 mkr. 
Planen är att Munkedalsskolan och Bruksskolan renoveras för åk F-3 på 
respektive enhet. Genom ett initiativärende i Kommunstyrelsen 
beställdes en volymstudie för att utreda möjligheterna att bygga ut 
Bruksskolan och Munkedalsskolan i stället för den planerade nya skolan 
4-6. Volymstudien redovisades därefter som information till 
Samhällsbyggnadsnämnden och Barn och Utbildningsnämnden. Svar på 
initiativärenden redovisades till Kommunstyrelsen den 12 april 2021 och 
det beslutades att notera informationen och avsluta initiativärendet. 
Efter redovisning i Barn och Utbildningsnämnden uppstod en diskussion 
om fortsättningen. Presidiet framförde under beredningen till 
nämndsmötet den 28 april att förvaltningen ska skriva fram en 
tjänsteskrivelse för nämnden att fatta beslut om det ska beställas en 
fullständig förstudie som innefattar samtliga kostnader och andra 
konsekvenser av att bygga ut två skolenheter. Då kostnader för en 
sådan förstudie kommer att belasta budgeten framfördes också 
önskemålet om att göra det i två etapper genom att först göra en 
geoteknisk undersökning och därefter beroende på resultaten av dessa 
ta ställning till om en fullständig förstudie ska genomföras.  
 
Det råder mycket stor trångboddhet på båda enheterna och moduler har 
placerats både på Bruksskolan och Munkedalsskolan och fler är på gång 
för att provisoriskt avhjälpa situationen. Etablering av moduler medför 
extra kostnader inom BUN:s budget och underlättar inte logistiken vare 
sig för elever, pedagogisk personal eller lokalvårdare. Förvaltningen har 
under en längre tid signalerat det akuta behovet av ändamålsenliga 
lokaler för eleverna på dessa två skolor och det är av största vikt att 
processen inte drar ut på tiden. Att göra ytterligare utredningar med allt 
vad det kommer att innebära med utökade kostnader och inte minst tid 
som personal behöver lägga i arbetsgrupper på APT:er, facklig 
samverkan, framtagande av risk och konsekvensbedömningar m.m. bör 
beaktas innan beslut.     
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-19  
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Forts § 41 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att av 
Samhällsbyggnadsnämnden beställa en geoteknisk undersökning 
avseende utbyggnation och renovering av Bruksskolan och 
Munkedalsskolan åk F-6. Beroende på utfallet av den geotekniska 
undersökningen ska nämnden därefter fatta beslut om att eventuellt 
beställa en fullständig förstudie av projekten.      

 

Yrkanden 
Olle Olsson (KD), Louise Skaarnes (SD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Christoffer Rungberg (M): Med anledning av behovet av större och 
modernare lokaler, i kombination med det ekonomiska läget för skolan, 
föreslår vi avslå förslaget och istället jobba vidare med 4–6 skolan på 
Kungsmarksområdet samt att: 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att göra kostnadsberäkningar för driften av 
den nya 4–6 skolan och hur detta påverkar framtida budget inom barn- 
och utbildningsnämnden. 
 
Karin Blomstrand (L): Bifall till Christoffer Rungbergs (M) yrkande. 
 
Caritha Jacobsson (S): Ajournering. 
 
Ajournering begärs och verkställs, 09:55-10:15 
 
Caritha Jacobsson (S) och Lars-Göran Sunesson (C): Avslag till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska bifallas eller avslås och 
finner att nämnden beslutar att avslå ärendet. 
 
Votering begärs och nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja: Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Nej: Avslag till förvaltningens förslag till beslut. 
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Forts § 41 
 

 Ja Nej 
Frida Ernflykt (M)  X 

Christoffer Rungberg (M)  X 
Mathias Johansson (SD) X  

Louise Skaarnes (SD) X  
Pontus Reuterbratt (SD) X  

Caritha Jacobsson (S)  X 
Yvonne Martinsson (S)  X 

Leif Karlsson (S)  X 
Lars-Göran Sunesson (C)  X 

Olle Olsson (KD) X  
Karin Blomstrand (L), ordförande  X 

Resultat: 4 7 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: 4 
Nej-röster: 7 
 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Rungbergs (M) 
avslagsyrkande och Caritha Jacobssons (S) med fleras avslagsyrkande 
och finner att nämnden beslutar enligt Christoffer Rungbergs (M) 
avslagsyrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag 
till beslut med anledning av behovet av större och modernare lokaler i 
kombination med det ekonomiska läget. Jobba istället vidare med 4–6 
skolan på Kungsmarksområdet samt att: 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra 
kostnadsberäkningar för driften av den nya 4–6 skolan och hur detta 
påverkar framtida budget inom barn- och utbildningsnämnden. 
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Skriftlig reservation från SD som bifogas till paragrafen. 
Reservation från KD till förmån för eget yrkande och deltar inte i beslutet 
om avslagsyrkande. 
 
 
Beslutet skickas till 
Slutarkiv 
Förvaltningschef för BoU och Samhällsbyggnad för kännedom 

 

 



 

 

 

Skriftlig reservation ärende 2 

Beställning av förstudie gällande renovering och utbyggnad av Bruksskolan och Munkedalsskolan. 

Vi Sverigedemokrater reserverar oss mot beslutet då vi anser att det är oansvarigt att beställa en 
utredning som visar på att det är möjligt att bygga ut befintliga skolor men att sedan inte vidare 
utreda kostnaderna kring utbyggnad. 

Det innebär också att det med all säkerhet inte uppfyller intentionerna med uppdraget från KS. 

Vi anser att nämnden måste ta ansvar för den information man blivit tilldelad, man kan inte blunda 
för det fakta man får till sig för att man är av en annan åsikt och har ett annat mål i sikte.  

Vi anser att vi alltid skall se till våra invånares bästa och förvalta skattepengarna på ett ansvarsfullt 
och riktigt sätt. 

Vi vet att nämnden har problem att hålla budget och behöver en utökad ram, i vår värld skall man då 
se efter lösningar som inte ger oss mer kostnader på sikt i största möjliga mån. 

Vi anser att man skall starta projekten med en geoteknisk undersökning för att se att de 
förutsättningarna finns och därefter fortsätter med en förstudie i det fall de geotekniska 
förhållandena är rätt. För att i slutändan ha en klar prisbild över de olika alternativen och därefter ta 
ett beslut som kan hålla över tid. 

 

SD-gruppen 

Louise Skaarnes 

Mathias Johansson 

Christoffer Wallin 
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§ 42 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 2021-03-31    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-20 
Delegationsförteckning BOUN januari till mars 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 för kännedom 
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§ 43 Dnr 2021-000008  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 
2021 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. 
Förteckning redovisar anmälningar mellan 2021-03-01 och 2021-03-31.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-20 
Sammanställning anmälan till huvudman om kränkande behandling – 
mars 2021     
 
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 för kännedom 
Rektor på respektive skola för kännedom 
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§ 44 Dnr 2021-000005  

Information till nämnd 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Covid-19 
Smittspridningen av covid-19 är fortfarande stor i Västra Götaland även 
om vi under vecka 16 ser en nedgång i antalet fall, som även omfattar 
skolåldrarna. Smittskydd Västra Götaland gör bedömningen att från och 
med den 3 maj, till och med den 16 maj rekommendera följande: 
Högst två tredjedelar av gymnasieskolans elever kan vara på plats 
samtidigt.  
För högstadiet rekommenderas att undervisningen i möjligaste mån 
bedrivs utan risk för trängsel.  
För låg- och mellanstadierna är det viktigt att, så långt det är möjligt, 
bedriva undervisningen klassvis utan att blanda olika grupper av elever. 
Enligt riktlinjerna rekommenderas också provtagning av asymtomatiska 
nära kontakter om positiva fall konstaterats på skolan. 
 
Förvaltningschefen har fortsatt veckomöten med VG smittskydd. 
Smittskyddet har också kallat till ett extramöte med kommunen den 30 
april med anledningen av den höga smittan. 
Det finns dock inte många rapporterade smittade personer i 
verksamheterna trots det allmänna läget i kommunen. Däremot är 
personalen väldigt trötta. Det pågår LOKSAM-möten på 
Kungsmarksskolan veckovis med anledning av att det är den enda skolan 
som har elever på distans.  
 
Ökade oroligheter 
På grund av skadegörelse och oroligheter på Kungsmarksskolans område 
har kommunen beslutat att förbjuda obehörig trafik att köra in på 
skolområdet. Beslutet gäller tillsvidare och dygnet runt. 
 
Utredning av språkstärkande behov och språkorganisation i Munkedals 
kommun 
Avdelningschef för skola informerar tillsammans med skollogopeden och 
språksamordnaren om en utredning som gjorts gällande språkstärkande 
behov och språkorganisation i Munkedals kommun. Utredningen visar 
tydliga brister i likvärdighet och organisering av studiehandledning och 
modersmål. Utredningen påvisar också komplexiteten i hur olika stöd 
behöver erbjudas och komplettera varandra, vilket det idag finns dålig 
kunskap om och bristfälliga rutiner kring. För att kunna arbeta vidare 
med frågan och starta ett förbättringsarbete krävs en utökning i 
budgetram på 1,1 miljoner kr.  
 
Presentationerna finns i nämndens digitala mapp.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.     
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§ 45 Dnr 2021-000002  

Budgetprocess 2022 för Barn- och 
utbildningsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden får en genomgång gällande 
gymnasieskolan och vuxenutbildningens behov, utmaningar och 
ekonomiska konsekvenser. Detta är en fortsättning på den information 
nämnden fick på det extrainsatta mötet den 14 april där de fick en 
liknande dragning gällande förskolan och grundskolans behov 
utmaningar och ekonomiska konsekvenser. 
 
Den tillförordnade rektor på Kunskapens hus presenterar fördelar med 
att ha kvar Kunskapens hus. Bland annat är skolan den enda kommunala 
verksamheten som kan leda till direkt anställningsbarhet i och med 
yrkesutbildningarna.  
 
IM-programmet och gymnasiesärskolan 
Den aktuella siffran för antalet inskrivna elever i IM är 50 elever. Antalet 
varierar mer än på andra program. Gymnasiesärskolan har 3 elever. IM 
är inte ett vanligt gymnasieprogram, det krävs flexibilitet och närhet till 
eleverna. Det krävs fler resurser samt annan organisation än nationella 
gymnasieprogram för att få till en bra utbildning.  
 
Förvaltningsekonomen presenterar statistik. Bland annat visar hon hur 
elevantalet ser ut över tid på IM-programmet. Prognosen för HT-21 är 49 
elever. Hon visar också kostnader för att bedriva IM-programmet.  
 
Den tillförordnade rektorn presenterar konsekvenser som de kan se om 
IM-programmet inte finns i kommunen. 
 
Processtekniska gymnasiet 
Samarbetar med Arctic Paper, de tillförser skolan med lokaler och en 
lärare. Det är en liten skola vilket passar många elever. En utmaning för 
skolan just nu är att marknadsföra sig, på grund av Covid-19 har man 
inte kunnat vara ute på mässor och pratat med ungdomar. Programmet 
är en av åtta av sitt slag i Sverige.  
 
Förvaltningsekonomen presenterar statistik om antal elever över tid på 
programmet. I nuläget räknar man att skolan kommer ha 18 elever HT-
21. Hon visar också kostnader att bedriva programmet och hur mycket 
man skulle spara om man köper platser.   
 
Den tillförordnade rektorn visar konsekvenser som de kan se om man 
väljer att stänga ner programmet. 
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Forts § 45 
 
Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen är större än gymnasiet nationellt. Det innehåller 
Grundvux, SÄRvux, Gymnasiala kurser och Yrkesvux. Kommunens 
vuxenutbildning tillhör en nod tillsammans med Lysekil, Sotenäs, Tanum 
och Strömstad. Ger möjlighet till stor valbarhet. Yrkesutbildningen kan 
anpassas efter näringslivets behov av utbildning - i både i stor och 
smått. Svårigheten med vuxenutbildningen är att den bekostas i största 
del med statliga medel och man väldigt sent får veta hur mycket man 
blir beviljad. Det stämmer inte överens med kommunens budgetår. 
 
Förvaltningsekonomen presenterar statistik över hur många elever som 
går inom Vux under VT-21. Hon visar också statistik och kostnader per 
invånare från Kolada.  
 
Den tillförordnade rektorn informerar om konsekvenser om kommunen 
inte har en vuxenutbildning. Bland annat kommer den kommunala 
anställningsbarheten att försämras. Om det inte finns någon utbildning i 
kommunen måste man köpa platser hos andra kommuner, osäkert om 
man verkligen sparar pengar på det. Det kan också vara så att personer 
inte väljer att läsa på Vux om de måste ta sig utanför kommunens 
gränser.  
 
Förvaltningsekonomen går sedan igenom presentationen kring 
budgetprocessen som visades den 14 april, med tillägg av nya siffor på 
bland annat meritvärde för årskurs 9 och lärartäthet, kostnader för 
evakuering inför renovering av Dingle förskola samt förslag på 
budgetram.  
 
Presentationerna finns i nämndens digitala mapp.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 46 Dnr 2021-000007  

Ekonomi-information 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsekonomen informerar om att driftkostnaden för förskolan på 
Brudås inte blir aktuell förens 2023. 
 
Flaggor 
Covid-19: Bokförda kostnader 1 537. Ersättning för sjukkostnader jan-
mars är preliminärt i april 1 100 kr. Åtgärderna med extrainsatta bussar 
är fortsatt ej i ersättningen. 
Tillfällig utökad ram 5,490 tkr = svarta siffror på sista raden (förutom 
Covidbuss) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 47 Dnr 2021-000017  

Rapport från förtroendevalda 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Blomstrand (L) har under två dagar (26–27 april) varit på 
Skolriksdag. Nämnden kommer få länkar till föreläsningarna som är 
giltiga i två veckor. Hon ger en kort genomgång av föreläsningar som 
hon lyssnade på, bland annat hur Göteborgs stad arbetar med 
förskoleverksamheten samt "i spåren av Covid-19".  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.     
 



 
                                  
 Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(16) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 48 Dnr 2021-000018  

Information från presidiet 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Presidiet har träffat revisorerna som ville veta om budgetprocessen. 
Presidiet återgav hur nämnden arbetar med budget 2022. Presidiet får 
återkoppling i maj.  
 
De har haft en dialogdag med alla nämnders presidier och KS fredagen 
den 23 april. Nästa sådant möte ska vara till hösten och ett önskemål 
inför den dagen är att fokus ska vara på skolfrågor.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 49 Dnr 2019-000184  

Information om ny 4-6 skola 
Sammanfattning av ärendet 
Ingen ny information finns att delge i ärendet.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

 



 
                                  
 Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(16) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 50 Dnr 2020-000114  

Information om beställning av förskola i Dingle 
Sammanfattning av ärendet 
- Verksamhetens kravspecifikation är klar 
- Verksamhetens önskemål om utemiljö är klar 
- Vi har pratat och informerat berörda grannar om att vi kommer ta 
närliggande mark i anspråk och haft en dialog om utformningen 
- En evakueringsplan är framtagen och godkänd av verksamheten. 
Kostnaden för evakuering beräknas till 3,5 miljoner kr. 
- Ledningsutsättning är utförd 
- Geoteknik är beställd, genomförs juni - juli  
- Arkitekten kommer upp för ett första besök den 5/5 för genomgång på 
plats 
- En projekteringsgrupp håller på att bildas 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

 



 
                                  
 Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(16) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 51 Dnr 2020-000087  

Information om renovering av Hedekas skola och 
förskola 
Sammanfattning av ärendet 
- Etapp 1 beräknas vara klar under sommarlovet juni/juli 
- Kontrakt för hus 2 är påskrivet och påbörjas snart 
- Det kommer hyras en tillfällig lokal för måltiderna inför nästa skolstart i 
höst.  
- Pågår projektering av etapp 3 och 4, det vill säga förskolan, 
idrottshallen och utemiljön/mark 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

 



Digitala Signaturer
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