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Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, onsdagen den 22 april 2020 

kl 09:00-15:00 

Beslutande Johanna Espenkrona (M) för Frida Ernflykt (M) 

Christoffer Rungberg (M) 

Karin Blomstrand (L) 

Mathias Johansson (SD) för Pontus Reuterbratt (SD) 

Louise Skaarnes (SD) 

Christoffer Wallin (SD) för Maria Pasanen (SD) 

Caritha Jacobsson (S) 

Inger Orsbeck (S) för Yvonne Martinsson (S) 

Leif Karlsson (S) 

Lars-Göran Sunesson (C) 

Olle Olsson (KD) 

 

 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

Ayman Shehadeh (MP) 
 

Justerare Lars-Göran Sunesson (C) 

  

Justeringen sker Digital justering, 2020-04-30 kl. 12:00 
 

 
 

  

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Digital justering Paragrafer §§ 23-37 

 Karin Atienza Cortes  

 Ordförande 

 

Digital justering 

 

 Karin Blomstrand (L)  

 Justerare 

 

Digital justering 

 

 Lars-Göran Sunesson (C)  
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§ 23 Dnr 2086  

Ett tack från nämnden till de anställda 

Sammanfattning av ärendet 

Barn och utvecklingsnämnden vill rikta ett stort tack till all personal för 

det arbete som görs och kommer att göras inom alla verksamheter med 

anledning av situationen som uppkommit utifrån Covid-19.  
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§ 24 Dnr 827  

Fastställande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen.   
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§ 25 Dnr 2020-000021  

Ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg för barn 6 

- 12 år i Munkedals kommun - Ekolek Barnomsorg AB 

Sammanfattning av ärendet 

Ekolek barnomsorg har inkommit med en ansökan om att utöka sin 

verksamhet i Munkedals kommun till att även gälla barn i åldrarna sex 

till tolv år.  

 

I dagsläget har Ekolek totalt tre anställda dagbarnvårdare, varav två 

arbetar tillsammans hemma hos en av dem. Deras verksamhet vänder 

sig idag till barn i förskoleålder och de vill nu utöka sin verksamhet. 

Ansökan gäller möjlighet att utöka verksamheten med fyra till sex barn 

för åldrarna sex till tolv år. Utökningen gäller hos redan godkända 

dagbarnvårdare i godkända lokaler.  

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-16 

PM Ekolek 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna utökad verksamhet 

för Ekolek barnomsorg med fyra till sex barn för åldrarna sex till tolv år.     

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna utökad verksamhet 

för Ekolek barnomsorg med fyra till sex barn för åldrarna sex till tolv år.   

 

Beslutet skickas till 

Ekolek Barnomsorg AB 

Avdelningschef för förskola 

Barnomsorgssekreterare 
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§ 26 Dnr 2019-000287  

Barn- och elevpeng 2020 Ekolek barnomsorg AB 

Sammanfattning av ärendet 

Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar 

vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande 

slag. Grundregeln är att bidrag ska betalas ut på lika villkor.  

En kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till 

verksamheter i sin egen regi får även minska bidragen till enskild 

verksamhet i motsvarande mån, genom att återstående utbetalningar 

under budgetåret minskas.  

För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn 

tagen till att anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in 

barnomsorgsavgifterna.  

 

Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos 

allmän förvaltningsdomstol.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-03 

Bilaga 1 Uträkning IKE ped. omsorg 6-12 år 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen för pedagogisk 

omsorg 6-12 år till Ekolek barnomsorg AB utgår med 30 274 kr år 2020.      

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen för pedagogisk 

omsorg 6-12 år till Ekolek barnomsorg AB utgår med 30 274 kr år 2020.    

 

Beslutet skickas till 

Ekolek Barnomsorg AB 

Förvaltningschef 

Förvaltningsekonom 
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§ 27 Dnr 2019-000006  

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt en anställd, ledamot, 

ersättare, presidiet eller utskott att besluta på nämndens vägnar. 

Delegering innebär att nämnden ger delegaten rätt att på nämndens 

vägnar fatta beslut i vissa ärenden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning behöver revideras för 

att överensstämma med förvaltningens organisation.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Förslag till revidering av delegationsordning 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar reviderad delegationsordning.    

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar reviderad delegationsordning.  

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Avdelningschef 

Rektorer 
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§ 28 Dnr 2019-000293  

Motion från Lars-Göran Sunesson, Centerpartiet - 

Belys HBTQ-frågorna i skolorna 

Sammanfattning av ärendet 

Motionären Lars-Göran Sunesson (C) yrkar på att Munkedals kommun 

genomför en särskild utbildnings- och informationsinsats i HBTQ-frågor 

till personal i kommunens skolor. 

 

Skolverket har förutom det som står i läroplanen en mängd dokument 

som beskriver vilket stöd som finns i styrdokumenten för att arbeta med 

sexualitet, genus och relationer i grund- och gymnasieskolan. Här finns 

både webbutbildningar och stödmaterial för grund-, gymnasie- och 

särskolan. Materialen visar hur personalen kan möta både läroplanens 

krav och möjligheter. Materialet ska bidra till att utveckla en 

undervisning där eleverna får ökade möjligheter att samtala om och 

reflektera kring sex- och samlevnadsfrågor utifrån såväl historiska, 

samhälls- och religionsvetenskapliga, som natur- och språkvetenskapliga 

perspektiv. Stödmaterialet riktar sig framför allt till lärare men även till 

rektor, som leder det pedagogiska arbetet och som kan ge lärarna 

förutsättningar att skapa ett kollegialt lärande kring kunskapsområdet.  

 

Skolan Barn- och utbildningsförvaltningen kommer utöver det redan 

pågående arbetet att inkorporera insatsen som motionen avser i den av 

Barn och utbildningsnämndens antagna strategiska plan för höjd 

måluppfyllelse. Planen innehåller bland annat de utbildningsinsatser som 

ska genomföras för personalen på skolorna under en femårsperiod.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-04 

Stödmaterial från skolverket i sex och samlevnad 

Motion från Lars-Göran Sunesson (C)  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.     

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.   
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§ 29 Dnr 2020-000006  

Redovisning av pågående medborgarförslag och 
motioner som ej beretts färdigt 2020 - barn och 

utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 29-30 ska 

kommunstyrelsen och nämnderna två gånger per år till fullmäktige 

redovisa de medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt. 

 

Inga obesvarade medborgarförslag ligger för tillfället under barn- och 

utbildningsnämndens ansvarsområde.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Redovisning av motioner som ej beretts färdigt 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens 

redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.      

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner barn- och utbildningsnämndens 

redovisning av medborgarförslag och motioner som ej beretts färdigt.    
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§ 30 Dnr 2020-000058  

Uppdrag från Kommunfullmäktige att titta på hur 
dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer 

tidseffektivt sätt än idag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11- 25 att barn- och 

utbildningsnämnden och välfärdsnämnden skall särskilt titta på hur 

dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer tidseffektivt sätt än idag. I 

samband med detta arbete skall särskilt fokus läggas på analys av 

kraven och även ifrågasätta dagens tillämpning. 

 

Barn och utbildningsförvaltningen har genomlyst de dokumentationskrav 

som finns samt vilka åtgärder som gjorts eller planeras att införas för att 

förenkla och effektivisera.  

 

Generellt ska digitala system förenkla och tidsoptimera vardagen för 

medarbetaren.  

 

Införande av en gemensam skolportal kommer att underlätta för 

användarna.  

 

När Ciceron är implementerat fullt ut kommer det att förenkla och korta 

ner arbetstiden avsevärt för nämndsekreterare och registrator.  

Digital signering och digitalt närvarosystem är andra exempel på hur 

handläggningstider kan förkortas.  

 

Fortbildning i hur systemen används är en investering som krävs för att 

få ut full effekt.  

 

Skolverket har identifierat sex områden som andra funktioner kan 

hantera än legitimerade lärare. Lärare får mer tid till undervisning och 

skolutveckling.   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-03 

Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Barn och Utbildningsförvaltningens 

redovisning av hur dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer 

tidseffektivt sätt. 

 

Yrkanden 

Olle Olsson (KD): Tilläggsyrkande att förvaltningen ska ifrågasätta om 

det som lagts åt sidan på grund av Coronaviruset verkligen behövs 

göras.  
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Forts § 30 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med 

Olle Olssons (KD) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt 

förslaget med tilläggsyrkandet.  

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag beslut 

Kommunfullmäktige godkänner Barn och Utbildningsförvaltningens 

redovisning av hur dokumentationskrav kan uppfyllas på ett mer 

tidseffektivt sätt med tillägg att: 

Förvaltningen ska ifrågasätta om det som lagts åt sidan på grund av 

Coronaviruset verkligen behövs göras.  
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§ 31 Dnr 2020-000020  

Månadsrapport - februari 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsrapporten för februari visar en negativ prognosavvikelse mot 

budget på helår om 3 360 tkr för Barn- och utbildningsnämnden. 

Avvikelse avser till stora delar grundskolan.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-14 

Månadsrapport BOUN februari 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar information om månadsrapport 

februari 2020 från Barn- och utbildningsförvaltningen.   

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar information om månadsrapport 

februari 2020 från Barn- och utbildningsförvaltningen.  

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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§ 32 Dnr 2020-000024  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 

2020 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. 

Förteckning 

redovisar anmälningar mellan 2020-02-01 till 2020-03-31.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - Februari 2020 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - Mars 2020 

 

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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§ 33 Dnr 2020-000027  

Anmälan till huvudman om elevs avstängning 2020 - 

Frivilliga skolformen 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av avstängningar i de frivilliga skolformerna. Förteckningen 

redovisningar avstängningar under perioden 2020-03-01 till 2020-03-31.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-14 

Beslut om avstängning från de frivilliga skolformerna  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Rektor på Kunskapens hus 
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§ 34 Dnr 2020-000025  

Anmälan till huvudman om att elevs oroande frånvaro 

utreds - VT 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna anmälningar om att elevs oroande frånvaro 

utreds. Förteckning redovisar anmälningar mellan 2020-02-01 till 2020-

03-31.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Anmälan om oroande frånvaro - februari 2020 

Anmälan om oroande frånvaro - mars 2020 

 

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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§ 35 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 2020-02-01 till 2020-02-29    

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Delegationsförteckning - Februari 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 

 

ProSale Signing Referensnummer: 869948



 
                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(17) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr 2020-000001  

Information till nämnd - 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen och avdelningscheferna informerar om förvaltningens 

åtgärder och beredskap med anledning av covid-19. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 37 Dnr 2020-000019  

Diskussion utifrån utredning, skolinspektion och 

målarbete inför budget 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar underlag för diskussionen. Därefter delas 

nämnden upp i två grupper för att diskutera. Mer information om vad 

nämnden kom fram till finns i nämndens digitala mapp.  
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