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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(15) 
Sammanträdesdatum 

2020-09-23 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, onsdagen den 23 september 
2020 kl 09:00-16:50 

Beslutande Anna Höglind (L) för Frida Ernflykt (M) 
Christoffer Rungberg (M) 
Karin Blomstrand (L), ordförande 
Louise Skaarnes (SD) 
Maria Pasanen (SD), §§ 62-64 
Ayman Shehadeh (MP) för Maria Pasanen (SD), §§ 65-75 
Caritha Jacobsson (S) 
Jeton Pacolli (S) för Yvonne Martinsson (S) 
Leif Karlsson (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Olle Olsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Justerare Caritha Jacobsson (S) 

Justeringen sker Digital justering, 2020-09-29 

Underskrifter 
Sekreterare Digital justering Paragrafer §§ 62-75 

Karin Atienza Cortes 

Ordförande Digital justering 
Karin Blomstrand (L) 

Justerare Digital justering 
Caritha Jacobsson (S) 
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§ 62 Dnr 827  

Fastställande av dagordning 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med tillägg av 
ett initiativärende från Olle Olsson (KD) och ett ärende gällande 
återrapportering av motionen angående Dunedinstudien.  
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§ 63 Dnr 2019-000039  

Återrapportering av motion från Kristdemokraterna 
med anledning av den Nyazeeländska Dunedin studien 
 

Sammanfattning av ärendet 

 Den 22 september fick barn- och utbildningsförvaltningen, 
välfärdsförvaltningen en föreläsning om Dunedin-studien under en 
samverkansdag. Den 23 september fick också ledamöter och ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden samt välfärdsnämnden möjlighet att delta 
på en föreläsning om Dunedin-studien.  
 
Yrkanden 
Enig barn- och utbildningsnämnd: Ge förvaltningen i uppdrag att 
sammanställa en rapport gällande föreläsningarna om Dunedinstudien 
den 22 och 23 september, som ska tillkännagivas kommunfullmäktige. 
Rapporten ska bygga på en utvärdering från deltagarna.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på barn - och utbildningsnämndens 
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
sammanställa en rapport gällande föreläsningarna om Dunedinstudien 
den 22 och 23 september, som ska tillkännagivas kommunfullmäktige. 
Rapporten ska bygga på en utvärdering från deltagarna.  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Avdelningschefer 
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§ 64 Dnr 2020-000020  

Delårsrapport 2020 för Barn- och 
utbildningsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildning har för perioden januari till augusti 2020 ett 
negativt resultat på 4 521 tkr i avvikelse mot budget. Årsprognosen visar 
på ett underskott om 4 150 tkr.  
Underskottet kan härledas till grundskolans svårigheter att hålla 
personalkostnaderna inom ram och utökade skolskjutsar för att minska 
trängsel på bussarna under pandemin. Även vuxenutbildningens 
problematik att anordna utbildningar på grund av restriktioner kring 
Covid-19 påverkar resultatet. 
 
Utfallet för investeringar jan-augusti uppgår till 926 tkr fördelat på 
projekten Inventarier Centrumskolan 391 tkr, Inventarier Hällevadsholm 
288 tkr och Inventarier Barn- och utbildning 247 tkr. Planen är att 3 393 
tkr av den totala investeringsramen på 6 293 tkr kommer förbrukas 
2020. 
 
Barn- och utbildning har tagits sig an alla av kommunfullmäktiges totalt 
4 inriktningsmål. Bedömningen är att 7 av totalt 7 av nämndens 
verksamhetsmål helt eller delvis är uppfyllda.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-16 
Delårsrapport barn- och utbildning aug 2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per 
augusti med verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans. 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner planerade investeringar.      
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per 
augusti med verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans. 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner planerade investeringar.  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 

 

Comfact Signature Referensnummer: 947956



 
                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(15) 
Sammanträdesdatum 

2020-09-23 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 65 Dnr 2020-000130  

Initiativärende från Liberalerna - Fortsätt redovisa 
skolresultat, bjud in friskolorna att göra detsamma 
Sammanfattning av ärendet 
Karin Blomstrande (L) inkom med ett initiativärende till sammanträdet.  
 
Liberalerna anser att lagstiftningen måste ses över men i väntan på en 
eventuell förändring yrkar vi Liberaler på följande: 
 
1. Att Barn och utbildningsförvaltningen fortsätter att redovisa resultat 
från våra kommunala skolor. 
 
2. Att Barn och utbildningsförvaltningen i dialog inbjuder friskolorna att 
göra det samma.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Liberalernas yrkande och finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn och 
utbildningsförvaltningen fortsätter att redovisa resultat från våra 
kommunala skolor. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barn och 
utbildningsförvaltningen i dialog inbjuder friskolorna att göra det samma.  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
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§ 66 Dnr 2020-000024  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 
2020 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. 
Förteckning 
redovisar anmälningar mellan 2020-06-01 till 2020-08-31.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-14 
Sammanställning anmälan om kränkande behandling juni, juli och 
augusti 2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Rektor på respektive skola 
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§ 67 Dnr 2020-000026  

Anmälan av delegationsbeslut - 2020 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2019-04-22 § 27 enligt förteckning. 
 
Förteckningen redovisar beslut tagna 2020-03-01 till 2020-08-31 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-14 
Delegationsförteckning – mars till augusti 2020 
 
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 
Avdelningschefer  
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§ 68 Dnr 2020-000146  

Beslutsattestanter - 2020 
Sammanfattning av ärendet 
Bifogat underlag visar vilken chef som har rätt att attestera fakturor och 
inom vilket eller vilka ansvarsområden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-16 
Lisa över manuella attester 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen om 
beslutsattestanter inom Barn- och utbildningsförvaltningen från och med 
2020-07-01.    
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen om 
beslutsattestanter inom Barn- och utbildningsförvaltningen från och med 
2020-07-01.  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 
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§ 69 Dnr 2020-000002  

Ekonomi-information - 2020 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns ingen ytterligare ekonomi-information utöver delårsrapporten.  
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§ 70 Dnr 2020-000001  

Information till nämnd - 2020 
Sammanfattning av ärendet 
Avdelningscheferna informerar om hur skolstarten varit.   
 
I förskolan går att se att de flesta barnen är tillbaka, de barnen som är 
hemma är främst hemma på grund av förkylningar.  
 
Det var en bra start för grundskolan, men efter ett tag började elever 
och lärare bli sjuka. Majoriteten är enbart förkylda, ca 100 elever är 
hemma vid det tillfälle då nämnden håller sitt sammanträde. 
 
Förvaltningen fortsätter med corona-anpassningar. Bland annat har man 
satt in fler bussar för att barnen inte ska behöva sitta bredvid varandra. 
Matsituationen är fortsatt ansträngd.  
 
Det är svårt att avgöra om det är fler som är hemma mer än 20 % under 
våren, med andra anledningar än på grund av covid-19 . Det gick dock 
att se de första månaderna av året att det var färre som var hemma.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 71 Dnr 2020-000040  

Rapport från förtroendevalda 2020 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande har varit på ett webbseminarium om barnkonventionen. Där 
förelästes det bland annat om hur Länsstyrelsen och Västra 
Götalandsregionen samverkar och kan vara till stöd för kommunerna 
samt om den enda lagkommentaren angående barnkonventionen som 
finns skriven, av Maria Grahn Farley, en docent i offentligt rätt. 
 
Information om seminariet finns i nämndens digitala mapp. 
 
Hon påminner också om det beslutade fadderbesöket som ska 
genomföras vecka 45 och 46. Nytt beslut om hur dessa ska genomföras 
tas upp vid sammanträdet i oktober.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 
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§ 72 Dnr 2019-000184  

Information om ny 4-6 skola 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden får information att projektet fortgår enligt plan. Just nu är det 
fokus på utemiljöer. Man har varit ute och pratat med lärare/rektorer och 
projektgruppen diskuterar frågan. En annan fråga som fortsatt är klurig 
är hur man ska lösa bussområdet. Detta tittas på med hjälp av 
trafikingenjörer.  
 
Förvaltningen ska kolla upp om det behövs detaljplan för att bygga på 
området.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 73 Dnr 2020-000114  

Information om beställning av förskola i Dingle 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden får information om att samhällsbyggnadsnämnden har beslutat 
att utreda möjligheten att renovera och bygga ut nuvarande förskola. De 
får också informationen att samhällsbyggnad ska ta beslut om att 
godkänna utredningen på sammanträdet den 28 september. Barn- och 
utbildningsnämnden får mer information om utredningen i oktober.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 74 Dnr 2020-000149 

Initiativärende från Olle Olsson (KD) om en ny 
utredning gällande den framtida förskolan i Dingle 
Sammanfattning av ärendet 
Olle Olsson (KD) inkom under sammanträdet med ett initiativärende om 
en ny utredning gällande den framtida förskolan i Dingle.  

För att Barn- och utbildningsnämnden skall kunna fatta rätt beslut 
angående beställning av en ändamålsenlig förskola både med avseende 
på storlek och innehåll behöver vi fullständig och aktuell information. 
Detta för att vi skall ha möjlighet att fatta ett klokt beslut för våra barn i 
Dingle, vår personal samt för kommunens ekonomi.  

Kristdemokraterna yrkar därför på  
Att Barn-och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till 
nämndens möte i november redovisa en fullständig och aktuell utredning 
gällande framtida förskola i Dingle. Utredningen skall ge svar på lämplig 
placering, ekonomi samt övriga frågor av vikt så att nämnden utifrån 
denna kan fatta ett klokt beslut om framtida förskola i Dingle.  

Yrkanden 
Enig barn- och utbildningsnämnd: Lägg till att utredningen ska redovisas 
till nämnden senast i november 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Olle Olssons (KD) yrkande med 
tilläggsyrkandet och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn-och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att senast till 
nämndens möte i november redovisa en fullständig och aktuell 
utredning gällande framtida förskola i Dingle. Utredningen skall ge svar 
på lämplig placering, ekonomi samt övriga frågor av vikt så att nämnden 
utifrån denna kan fatta ett klokt beslut om framtida förskola i Dingle 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Avdelningschef skola 
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§ 75 Dnr 2020-000087  

Information om renovering av Hedekas skola och 
förskola 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden får information att det går att bygga ut nuvarande idrottshall 
inom området, de tittar även på möjligheten att bygga den på en annan 
plats. Mer information tillkommer på nämndsammanträdet i oktober. 
Man behöver också invänta budgetbeslut.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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