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§ 1

Fastställande av föredragningslista 

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

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

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 2 Dnr 2022–000178 

Information till nämnd om de centrala 
stödfunktionerna  

Sammanfattning av ärendet 
Presentation från chefer på kommunstyrelsens förvaltning och 
kommundirektör för att informera om de centrala stödfunktionerna i 
kommunen för barn- och utbildningsnämnden inför denna mandatperiod. 

Kommunstyrelsens förvaltning: 
Kommundirektör presenterar sin roll, kommunstyrelsens förvaltningsroll samt 
kommunens arbetsgång i stort för nya nämnden.   
Ekonomiavdelningen: 
Ekonomichef informerar om ekonomiavdelningens uppgifter och personal. På 
ekonomiavdelningen arbetar controller, upphandlare, förvaltningsekonomer, 
redovisningsekonom, ekonomiassistent, ekonomihandläggare samt 
ekonomichef.    
Administrativa avdelningen:  
Administrativ chef informerar om arbetsuppgifter som administrativa 
avdelningen utför. På avdelningen ingår olika funktionsgrupper så som kansli, 
medborgarcentrum, kommunikation/ webb och strateger. Ärendeprocessen 
från inkommande till expediering presenteras därtill.  
HR-avdelningen: 
HR-chef informerar om HR-avdelningen och dess roll och uppgifter. De 
arbetar med uppgifter så som arbetsmiljö, facklig samverkan, rekrytering, 
utbildning och stöd för alla kommunens chefer med mer.    

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av kommundirektör Ylva Morén. 
Muntlig presentation av ekonomichef Lars-Erik Hansson.  
Muntlig presentation av administrativ chef Peter Berborn. 
Muntlig presentation av HR-chef Pernilla Niklasson. 

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

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 3 Dnr 2022–000153 

Sammanträdestider för Barn- och 
utbildningsnämnden år 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram 
förslag till sammanträdestider år 2023. Grunden för planeringen utgår från 
budgetprocessens flöde. 

För att snabba på beslutsprocessen ingår i planeringen att nämnderna ska 
kunna färdigställa och överlämna eventuella ärenden till kommunstyrelsens / 
kommunfullmäktiges möte nästkommande månad. 
Hänsyn har tagits till att de ledamöter som har uppdrag i fler nämnder ska 
ges möjlighet att närvara på samtliga möten enligt uppdraget. 

Följande sammanträdestider för föreslås för år 2023: 
Tid för samtliga möten: kl. 9:00 
Onsdagen 18 januari 
Onsdagen 15 februari 
Onsdagen 8 mars 
Onsdagen 19 april 
Tisdagen 16 maj (KFN:s sammanträde infaller på samma dag kl. 14:00) 
Onsdagen 14 juni  
Onsdagen 20 september 
Onsdagen 18 oktober 
Onsdagen 22 november 
Onsdagen 13 december 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-16. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 
Barn- och utbildningsnämnden för år 2023. 

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 fastställa sammanträdesdagar för 
Barn- och utbildningsnämnden för år 2023. 
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Reservation/Protokollsanteckning 
Ajournering 10:40-10:55. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, för kännedom. 
Nämndsekreterare, för hantering. 
Webbansvarig, för kännedom. 
Akten. 
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§ 4 Dnr 2022–000072 

Svar på Initiativärende från Lars-Göran Sunesson 
(C) - Upphandlingen av skolskjuts

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att 
göra en utvärdering av upphandlingen av skolskjutstrafiken som gjordes för 
nuvarande avtal, i enlighet med de intentioner som lyftes i initiativärendet 
från ledamot Lars-Göran Sunesson (C). Utredningen/utvärderingen som 
genomförts visar på både förbättringar och försämringar för kommunen som 
helhet. 

När det gäller kommunens skolskjutsuppdrag visar utredningen flertalet 
förbättringar; lägre totalkostnad för kommunen, möjlighet att använda 
bussarna till elevrelaterade aktiviteter under skoltid, mindre administration 
kopplat till busskort, tryggare skolresor med kända chaufförer, tryggare för 
yngre elever när inga obehöriga vuxna/äldre ungdomar åker med bussen, 
närmare kontakt med chaufförer och bolag, ett bra samarbete mellan 
bussbolagen, färre bussar i trafik, stor flexibilitet vid behov av (snabba) 
förändringar, bättre samordning och koncentrerat uppdrag på en person 
istället för på flera administratörer. 

De försämringar som utredningen visar på gällande skolskjutstrafiken är; 
ingen möjlighet till kompisåkning, längre resväg för en del av eleverna, behov 
av eget busskort eller att kommunen ersätta busskostnad om barn/elever ska 
åka hem vid andra tidpunkter eller till och från andra aktiviteter med 
Västtrafik, en något utökad samordningskostnad med Optiplan. 

För allmänhetens del har borttagandet av 900 - linjerna (tidigare skolskjuts 
via Västtrafik) inneburit en något minskad tillgång till kollektivtrafik inom 
vissa områden i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-04. 
Utvärdering och utredning av upphandlad skolskjuts - svar på initiativärende. 
Muntlig presentation av förvaltningschef Liselott Sörensen-Ringi. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Nämnden godkänner förvaltningens utvärdering/utredning av upphandlad 
skolskjuts. 

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och utbildningsnämnden 
18 januari 2023 

Sida 8 av 33 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden godkänner förvaltningens utvärdering/utredning av upphandlad 
skolskjuts. 

Beslutet skickas till 

Lars-Göran Sunesson (C), för kännedom. 
Avdelningschef skola, för kännedom. 
Skolskjutssamordnare, för kännedom. 
Akten. 
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§ 5 Dnr 2022–000114 

Svar på motion från Liza Kettil, 
Socialdemokraterna och Malin Svedjenäs, 
Vänsterpartiet om införande av flexibel 
barnomsorg 

Sammanfattning av ärendet 
Liza Kettil (S) och Malin Svedjenäs (V) har inkommit med en motion där de 
föreslår att kommunen ska införa barnomsorg på kvällar och helger samt att 
barn- och utbildningsnämnden ska utreda behovet av barnomsorg nattetid. 

Kort sammanfattning av utredningen: 
I dagsläget erbjuds barnomsorg mellan klockan 06.00 och 18.00 på vardagar 
i Munkedals kommun. Kommuner är enligt skollag inte skyldiga att erbjuda 
förskole- eller fritidsverksamhet under kvällar, nätter eller veckoslut men ska 
sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds.  

För att få en bild av behovet har vårdnadshavare under hösten 2022 haft 
möjlighet att svara på en enkät som barn- och utbildningsförvaltningen tagit 
fram. Enkäten har varit publicerad på kommunens hemsida samt förmedlats 
via förskolans och skolans lärportal för att nå ut till berörda.  

Enkätundersökningen pekar mot två alternativ utifrån det faktiska behovet. 
1.Utvidgade öppettider vardagar (ingen helg och nattomsorg) på en förskola i
centrala Munkedal samt på en förskola i område Svarteborg

2.En helgöppen förskola i centrala Munkedal med utökade öppettider morgon
och kväll (ingen nattomsorg) samt en förskola i område Svarteborg med
utökade öppettider vardagar.

Utredningen beskriver personalkostnader utifrån tre scenarion samt de 
kostnader som Lysekil har avsatt i budget för liknande verksamheter.   

Alla varianter av barnomsorg med utökade öppettider kommer att innebära 
högre kostnader för kommunen.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-04. 
Utredning kring utökade öppettider för barnomsorg i Munkedals kommun. 

Enkät bilaga 1. 
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Kostnadskalkyl bilaga 2. 

Orust barnkonsekvensanalys bilaga 3. 
Muntlig presentation av barnomsorgsekreterare Ann-Sofie Kristiansson. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå införande av barnomsorg på kvällar och 
helger. 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad gällande behov av 
barnomsorg nattetid. 

Yrkande 
Lars-Göran Sunesson (C) yrkar på återremiss för att i kallelsen bifoga den 
ursprungliga motionen.  
Caritha Jacobsson (S) och Karin Blomstrand (L) yrkar bifall till Lars-Göran 
Sunessons (C) återremissyrkande. 
Terje Skaarnes (SD) yrkar på att gå till beslut idag. 

S-gruppen yrkar bifall till första attsatsen i motionen samt står bakom andra 
attsatsen.
Karin Blomstrand (L) yrkar avslag till senast nämnda bifall.

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition att återremittera ärendet eller att gå till beslut 
idag och finner att nämnden går till beslut idag. 

Votering begärd. 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till att gå till beslut idag. 
Nej-röst: Bifall till att återremittera ärendet. 

Nämnden beslutar att gå till beslut i ärendet idag efter votering. 

Ordförande ställer därefter proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
S-gruppens yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag.

Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Helen Greus (SD) Ja 
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Fredrik Fylksjö (SD) Ja 

Terje Skaarnes (SD) Ja 

Anders Siljeholm (M) Ja 

Anita Hanlycke (M) Ja 

Olle Olsson (KD) ordförande Ja 

Caritha Jacobsson (S) Nej 

Yvonne Martinsson (S) Nej 

Inger Orsbeck (S) Nej 

Lars-Göran Sunesson (C) Nej 

Karin Blomstrand (L) Nej 

Resultat 6 5 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå införande av barnomsorg på kvällar och 
helger. 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad gällande behov av 
barnomsorg nattetid. 

Reservation/Protokollsanteckning 
Reservation mot att behandla ärendet idag från Lars-Göran Sunesson (C). 

Reservation mot beslut att avslå motionen från S-gruppen. 

Ajournering 11:23-11:25. 

Beslutet skickas till 

Motionär, för kännedom. 
Förvaltningschef, för kännedom. 
Registrator KS, för hantering. 
Kommunsekreterare, för kännedom. 
Akten. 
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§ 6 Dnr 2022–000116 

Svar på motion från Mathias Johansson, 
Sverigedemokraterna om kvälls- och helgöppen 
förskola 

Sammanfattning av ärendet 
Mathias Johansson (SD) har inkommit med en motion där han föreslår: 
- Att barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att utreda behovet av
barnomsorg kvälls- och helgtid i Munkedals kommun
- Att barn- och utbildningsnämnden utreder om det kan ske i extern regi om
kommunen inte lämpligen kan bedriva det i egen regi.
- Att införa kvälls-och helgöppen förskola.

Kort sammanfattning av utredningen: 
I dagsläget erbjuds barnomsorg mellan klockan 06.00 och 18.00 på vardagar 
i Munkedals kommun. Kommuner är enligt skollag inte skyldiga att erbjuda 
förskole- eller fritidsverksamhet under kvällar, nätter eller veckoslut men ska 
sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds.  

För att få en bild av behovet har vårdnadshavare under hösten 2022 haft 
möjlighet att svara på en enkät som barn- och utbildningsförvaltningen tagit 
fram. Enkäten har varit publicerad på kommunens hemsida samt förmedlats 
via förskolans och skolans lärportal för att nå ut till berörda.  

Enkätundersökningen pekar mot två alternativ utifrån det faktiska behovet. 
1.Utvidgade öppettider vardagar (ingen helg och nattomsorg) på en förskola i
centrala Munkedal samt på en förskola i område Svarteborg

2.En helgöppen förskola i centrala Munkedal med utökade öppettider morgon
och kväll (ingen nattomsorg) samt en förskola i område Svarteborg med
utökade öppettider vardagar.

Utredningen beskriver personalkostnader utifrån tre scenarion samt de 
kostnader som Lysekil har avsatt i budget för likande verksamheter.  

Alla varianter av barnomsorg med utökade öppettider kommer att innebära 
högre kostnader för kommunen. 

Huvudman för Skorpans djur och naturförskola belägen i Munkedals kommun, 
är tillfrågad om det finns intresse från deras sida att bedriva en verksamhet 
med utökade öppettider. De ställer sig positiva till diskussion kring frågan om 
det skulle bli aktuellt. 

Alla varianter av barnomsorg med utökade öppettider kommer att innebära 
högre kostnader för kommunen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-04. 
Utredning kring utökade öppettider för barnomsorg i Munkedals kommun. 
Enkät bil 1. 
Kostnadskalkyl bil 2. 
Orust barnkonsekvensanalys bil 3. 
Muntlig presentation av omsorgsekreterare Ann-Sofie Kristiansson. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå införande av kvälls-och helgöppen 
förskola. 

Yrkande 
Lars-Göran Sunesson (C) yrkar på återremiss för att i kallelsen bifoga den 
ursprungliga motionen. 
Terje Skaarnes (SD) yrkar på att gå till beslut idag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på återremittera ärendet eller att gå till beslut 
idag och finner att nämnden går till beslut idag. 

Votering begärd. 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till att gå till beslut idag. 
Nej-röst: Bifall till att återremittera ärendet. 

Nämnden beslutar att gå till beslut i ärendet idag efter votering. 

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

Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Helen Greus (SD) Ja 

Fredrik Fylksjö (SD) Ja 

Terje Skaarnes (SD) Ja 
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Anders Siljeholm (M) Ja 

Anita Hanlycke (M) Ja 

Olle Olsson (KD) ordförande Ja 

Caritha Jacobsson (S) Nej 

Yvonne Martinsson (S) Nej 

Inger Orsbeck (S) Nej 

Lars-Göran Sunesson (C) Nej 

Karin Blomstrand (L) Nej 

Resultat 6 5 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå införande av kvälls-och helgöppen 
förskola. 

Reservation 
Reservation mot att behandla ärendet idag från Lars-Göran Sunesson (C). 

Beslutet skickas till 

Motionär, för kännedom. 
Förvaltningschef, för kännedom. 
Barnomsorgsekreterare, för kännedom. 
Registrator KS, för hantering. 
Kommunsekreterare, för kännedom. 
Akten. 
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§ 7 Dnr 2022–000115 

Svar på motion från Fredrik Olsson, 
Kristdemokraterna om skapande av övergripande 
kris- och beredskapsplaner för skolan 

Sammanfattning av ärendet 
Fredrik Olsson (KD) har inkommit med en motion där han föreslår att barn- 
och utbildningsnämnden ska utreda och införa lämpliga planer samt 
förebyggande åtgärder mot pågående dödligt våld i skolan. För att personalen 
ska vara rustad att agera vid en kris behövs utbildning.  

HLR och brandskyddsarbete sker regelbundet och övas med elever. 

Elever omfattas i huvudsak av arbetsmiljölagen från och med förskoleklass. 
Genom det systematiskt arbetsmiljöarbete följer verksamheterna upp och 
förebygger olyckor och ohälsa. Incidentrapportering sker i det digitala 
systemet Draftit.  

För att motverka våld och kränkningar arbetas aktivt med att skapa en trygg 
skolmiljö. Kartläggning genomförs bland annat genom enkäter, samtal och 
trygghetsvandringar. Uppkomna händelser dokumenteras, utreds och 
åtgärder vidtas för att det inte ska ske igen. Elevhälsoarbetet spelar en 
betydande roll när det gäller att fånga upp tidiga signaler på ohälsa hos 
elever. En plan mot kränkande behandling upprättas och revideras årligen på 
alla enheter. En rutin vid våld och allvarliga händelser i skolan har utarbetats 
sedan tidigare.  

Utbildningsinsatser gällande pågående dödligt våld är bokade för hela barn- 
och utbildningsförvaltningen den 9 januari samt 15 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-04. 
Rutin vid våld och allvarliga händelser i skolan Bilaga 1. 
Muntlig presentation av förvaltningschef Liselott Sörensen-Ringi. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Yrkande 
Lars-Göran Sunesson (C) yrkar på återremiss för att i kallelsen bifoga den 
ursprungliga motionen. 
Terje Skaarnes (SD) yrkar på att gå till beslut idag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och utbildningsnämnden 
18 januari 2023 

Sida 16 av 33 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition att återremittera ärendet eller att gå till beslut 
idag och finner att nämnden går till beslut idag. 

Votering begärd. 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till att gå till beslut idag. 
Nej-röst: Bifall till att återremittera ärendet. 

Nämnden beslutar att gå till beslut i ärendet idag efter votering. 

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

Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Helen Greus (SD) Ja 

Fredrik Fylksjö (SD) Ja 

Terje Skaarnes (SD) Ja 

Anders Siljeholm (M) Ja 

Anita Hanlycke (M) Ja 

Olle Olsson (KD) ordförande Ja 

Caritha Jacobsson (S) Nej 

Yvonne Martinsson (S) Nej 

Inger Orsbeck (S) Nej 

Lars-Göran Sunesson (C) Nej 

Karin Blomstrand (L) Nej 

Resultat 6 5 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
18 januari 2023 

Sida 17 av 33 

Reservation/Protokollsanteckning 
Reservation mot att behandla ärendet idag från Lars-Göran Sunesson (C). 

Ajournering 12:02-12:45. 

Beslutet skickas till 

Motionär, för kännedom. 
Förvaltningschef, för kännedom. 
Registrator KS, för hantering. 
Kommunsekreterare, för kännedom. 
Akten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och utbildningsnämnden 
18 januari 2023 

Sida 18 av 33 

§ 8 Dnr 2022–000137 

Svar på motion från Rolf Jacobsson, 
Kristdemokraterna om Bruksskolans framtid 

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna i Munkedal begär att Kommunfullmäktige ger förvaltningen 
i uppdrag att skyndsamt via en enkät undersöka hur Föräldrarna till elever på 
Bruksskolan, Skolpersonalen på Bruksskolan samt invånarna i Bruksskolans 
upptagningsområde vill se framtiden för Bruksskolan. 

Det pågår en omfattande förstudie som hittills har redovisat nio förslag till 
lösningar gällande framtiden för Bruksskolan, Munkedalsskolan och 
Kungsmarksskolan i Munkedal. Barn och Utbildningsnämnden har beslutat om 
att fyra av dessa ska redovisas fullt ut inför förslag till beslut. Två av dessa 
förslag innebär att en ny Bruksskola byggs på mark i närheten av befintlig 
skola. De andra två innebär renovering och tillbyggnad av Bruksskolan på 
befintlig plats. För varje förslag kommer beräknade investeringskostnader och 
driftskostnader redovisas samt för och nackdelar ur verksamhetsperspektiv 
med vilka lagkrav och riktlinjer som råder.   

Inför tidigare projektering av ny skola i centralorten Munkedal genomfördes 
ett stort förarbete med berörd personal, elevgrupper och fackliga 
organisationer. Underlag till förstudien är bland annat rapporter från det 
systematiska kvalitetsarbetet som genomförs av pedagoger, rektorer och 
avdelningschefer.  

Arbetet med förstudien rapporteras och ges möjlighet till dialog med fackliga 
representanter i förvaltningssamverkan. Information ges även på 
arbetsplatsträffar ute på enheterna. 

När politiskt beslut har tagits om vilket förslag som ska verkställas kommer 
representativa arbetsgrupper att formateras och information delges 
vårdnadshavare enligt tidigare modeller. Information ges via hemsidan, 
Unikum och kommuntidning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-04. 
Muntlig presentation av förvaltningschef Liselott Sörensen-Ringi. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och utbildningsnämnden 
18 januari 2023 

Sida 19 av 33 

Yrkande 
Lars-Göran Sunesson (C) yrkar på återremiss för att i kallelsen bifoga den 
ursprungliga motionen. 
Terje Skaarnes (SD) yrkar på att gå till beslut idag. 

Karin Blomstrand (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition att återremittera ärendet eller att gå till beslut 
idag och finner att nämnden går till beslut idag. 

Votering begärd. 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till att gå till beslut idag. 
Nej-röst: Bifall till att återremittera ärendet. 

Nämnden beslutar att gå till beslut i ärendet idag efter votering. 

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

Omröstningsresultat 

Ledamöter Ja Nej Avstår 

Helen Greus (SD) Ja 

Fredrik Fylksjö (SD) Ja 

Terje Skaarnes (SD) Ja 

Anders Siljeholm (M) Ja 

Anita Hanlycke (M) Ja 

Olle Olsson (KD) ordförande Ja 

Caritha Jacobsson (S) Nej 

Yvonne Martinsson (S) Nej 

Inger Orsbeck (S) Nej 

Lars-Göran Sunesson (C) Nej 
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Sida 20 av 33 

Karin Blomstrand (L) Nej 

Resultat 6 5 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservation/Protokollsanteckning 
Reservation mot att behandla ärendet idag från Lars-Göran Sunesson (C). 

Beslutet skickas till 

Motionär, för kännedom. 
Förvaltningschef, för kännedom. 
Registrator KS, för hantering. 
Kommunsekreterare, för kännedom. 
Akten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och utbildningsnämnden 
18 januari 2023 

Sida 21 av 33 

§ 9 Dnr 2023–000030 

Plan för kommunal vuxenutbildning - SFI 
Munkedal 2022/2023 

Sammanfattning av ärendet 
Från och med den 1 augusti 2022 är landets kommuner skyldiga att erbjuda 
en sammanhållen utbildning inom komvux för de deltagare i 
etableringsprogrammet som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna 
matchas mot arbete under tiden i programmet. 

Utbildningen ska innehålla kommunal vuxenutbildning för invandrare, SFI, 
orienteringskurser och kurser på grundläggande nivå, omfatta minsta 23 
timmars undervisning i snitt/vecka, följa en utbildningsplan beslutad av 
hemkommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-04. 
Plan för kommunal vuxenutbildning - SFI Munkedal 2022/2023. 
Muntlig presentation av förvaltningschef Liselott Sörensen-Ringi. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Nämnden beslutar att anta förvaltningens utbildningsplan för sammanhållen 
utbildning inom komvux, SFI. 

Yrkande 
Yvonne Martinsson (S) yrkar bifall till förvaltnings förslag till beslut. 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden beslutar att anta förvaltningens utbildningsplan för sammanhållen 
utbildning inom komvux, SFI. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, för kännedom. 
Avdelningschef skola, för kännedom. 
Rektor för komvux SFI, för kännedom. 
Akten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och utbildningsnämnden 
18 januari 2023 

Sida 22 av 33 

§ 10 Dnr 2023–000031 

Attestförordning 

Sammanfattning av ärendet 
Bifogat underlag visar vilken chef som har rätt att attestera fakturor och inom 
vilket eller vilka ansvarsområden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-10. 
Attestförordning Barn och utbildning 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen om beslutsattestanter 
inom Barn- och utbildningsförvaltningen från och med 2023-01-01. 

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 om beslutsattestanter 
inom Barn- och utbildningsförvaltningen från och med 2023-01-01. 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen, för kännedom. 
Akten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och utbildningsnämnden 
18 januari 2023 

Sida 23 av 33 

§ 11 Dnr 2023–000007 

Ekonomi information till nämnd januari 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsekonom presenterar detaljbudget 2023, plan 2024–2025 för nya 
barn- och utbildningsnämnden som information. Ramförändring, 
verksamhetsförändringar inför 2023, ekonomisk ram, investeringsbudget, 
nämndernas mål och mått samt nyckeltal presenteras för nämnden. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av förvaltningsekonom Kristoffer Mattsson. 

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

Protokollsanteckning 
Ajournering 13:50-13:57. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och utbildningsnämnden 
18 januari 2023 

Sida 24 av 33 

§ 12 Dnr 2022–000020 

Information om Förstudie skolor Centrala 
Munkedal 

Sammanfattning av ärendet 
Projektledare presenterar pågående process av förstudien samt tidsplan för 
vår och sommar. Beslut planeras att kunna tas i nämnden i april.  
Presidiet kommer att delta i ett möte gällande förstudien senare denna 
månad.  

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av projektledare Åke Lindström. 

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

Beslutet skickas till 

Akten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Barn- och utbildningsnämnden 
18 januari 2023 

Sida 25 av 33 

§ 13 Dnr 2023–000006 

Information till nämnd januari 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Presentation av folkhälsostrateg:  
Presentation av folkhälsostrateg gällande resultat från CAN-rapporten 
(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Rapporten 
undersöker vanor och erfarenheter bland elever i åk 9 och andra året i 
gymnasiet gällande bland annat alkohol, tobak och narkotika. 

Information från förvaltningen: 
Förtroendevalda: 
Det kommer att hållas utbildning för förtroendevalda den 8 februari, 
information angående detta har skickats ut. 

Pågående byggnationer: 
Dingle förskola: byggnationen fortgår som planerat. Inflyttning väntas ske i 
slutet på april. 
Hedekas skola och förskola: besiktning kommer ske i slutet på april och 
inflyttning på förskolan beräknas bli under sommaren 2023. 
Skogsbacken: Hinderanmälan som beror på väderrelaterade faktorer samt 
brinntid för betong med mer.  

Skolinformation: 
Det är få anmälda till extra studietid i årskurs 4-9. Denna undervisning 
kommer att ske digitalt. 
Skolavslutningarna har varit lyckade och det har varit lugnt under lovet. 
Flexgruppen på Kungsmarksskolan flyttar delvis till Ung Fritid och därefter till 
Herrgården. 
13 elever första hand till process.  

Föreläsning om pågående dödligt våld (PDV):  
Den 9 januari var det föreläsning på Sporren i Dingle om pågående dödligt 
våld för skolans personal av Lena Ljungdahl. I mars kommer en andra 
föreläsning hållas denna gång av Meta Broddare.  

Övrig information: 
Anna Karlefjärd kommer att bokas för en presentation i nämnden under 
våren. 
Nämnden samt hela kommunen kommer under 2024 att behöva minska 
kostnaderna, samanlagt behöver hela kommunen 2024 att spara cirka 15 
miljoner kronor.  
Faddrar ska väljas för de olika enheterna på skolorna. Önskemål eller förslag 
kan lämnas till nämndsekreterare.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
18 januari 2023 

Sida 26 av 33 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av folkhälsostrateg Linn Karlsson. 
Muntlig presentation av förvaltningschef Liselott Sörensen-Ringi. 

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

Beslutet skickas till 

Akten. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
18 januari 2023 

Sida 27 av 33 

§ 14 Dnr 2023–000008 

Information från Presidiet januari 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Den 26 januari kommer presidiet att delta i ett möte gällande Förstudien 
tillsammans med förvaltningschef, projektledare samt KS presidiet. Nämnden 
kan komma med synpunkter, frågor eller medskick till presidiet inför mötet 
vid önskan.  

Olle Olsson (KD) ska på certifierings ceremoni för vårdomsorgs college SML. 

Terje Skaarnes (SD) ska på utbildning om digitalisering i Göteborg. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av presidiet. 

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

Beslutet skickas till 

Akten 
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18 januari 2023 

Sida 28 av 33 

§ 15 Dnr 2023–000009 

Rapport från förtroendevalda januari 2023 

Sammanfattning av ärendet 
Inget att rapportera detta möte. 

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

Beslutet skickas till 

Akten. 
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Sida 29 av 33 

§ 16 Dnr 2022–000005 

Anmälan av delegationsbeslut december 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2022-03-25 §39. Förteckning redovisar delegationsbeslut 
fattade under perioden 2022-12-01 till 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-09. 
Delegationsförteckning BOUN december 2022. 

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

Protokollsanteckning 
Önskemål lämnas till förvaltningen från Caritha Jacobsson (S) om att få 
ytterligare information gällande specificerad skrivelse.   

Beslutet skickas till 

Akten 
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Sida 30 av 33 

§ 17 Dnr 2022–000011 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling 
december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av anmälan om kränkande behandling. Förteckningen redovisar 
anmälningar gjorda under perioden 2022-12-01 till 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-05. 
Anmälan till huvudman om kränkande behandling – december 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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§ 18 Dnr 2022–000140 

Anmälan till huvudman om elevs oroande 
frånvaro HT 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Ingen oroande frånvaro finns att anmäla. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-05. 

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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§ 19 Dnr 2022–000013 

Anmälan till huvudman om elevs avstängning 
december 2022 - Frivilliga skolformen 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-09. 

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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§ 20 Dnr 2022-000012 

Anmälan till huvudman om elevs avstängning 
december 2022 - Grundskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av anmälningar om elevs avstängning i grundskolan. Förteckning 
redovisar avstängningar skedda under perioden 2022-12-01 till 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-09. 
Förteckning – Anmälan till huvudman om elevs avstängning, Grundskolan – 
december 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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