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Plats och tid  Digitalt sammanträde, onsdagen den 24 mars 2021 kl 09:00-15:40 

Beslutande  Frida Ernflykt (M) 
Christoffer Rungberg (M) 
Karin Blomstrand (L), Ordförande 
Mathias Johansson (SD) 
Louise Skaarnes (SD), 1:e vice ordförande 
Helen Greus (SD) för Maria Pasanen (SD) 
Caritha Jacobsson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Leif Karlsson (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Olle Olsson (KD), 2:e vice ordförande 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

 Christoffer Wallin (SD) 
Martina Fivelsdal (V) 
 

Justerare 
 
Olle Olsson (KD) 

Justeringen sker 
 
Digital justering, 2021-03-26 senast kl. 13:00 

  

Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital signering 

 

Paragrafer §§ 25-39 
 Karin Atienza Cortes   

 Ordförande 
 
Digital signering 

  

 Karin Blomstrand (L)   

 Justerare 
 
Digital signering 

  

 Olle Olsson (KD)   
    

Comfact Signature Referensnummer: 1061223



 
                                    
 Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(19) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-24 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 25 Dnr 827  

Fastställande av dagordning 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med ändring att 
ärende nummer 2. Månadsrapport och 3. Modul till Munkedalsskolan 
byter plats.  
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§ 26 Dnr 2021-000059  

Modul till Munkedalsskolan för att tillgodose 
träningsskolans behov 
Sammanfattning av ärendet 
På Snäckan som ligger på Munkedalsskolan har kommunen organiserat 
undervisning för elever inom grundsärskola F-6 som läser inriktning 
Träningsskola. Eleverna går även på fritidshem kopplat till 
träningsskolan. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan 
tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Skollagen 11 
Kap 8§ - Huvudmannen för utbildningen avgör om en elev som tas emot 
i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden. 
Rektorn får besluta att en elev ska läsa en kombination av ämnen och 
ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans kursplaner, om eleven 
har förutsättningar för det. Samråd med elevens vårdnadshavare ska ske 
innan beslut fattas. Miljöerna är mycket anpassade i denna verksamhet 
både inomhus och utomhus och personalen är utbildad för att undervisa 
dessa elever både inom skola och fritidshem.  
 
Vi har 4 elever på Snäckan idag samt en elev med synnerliga behov i en 
lägenhet på Brudås. 
Hösten 2021 kommer 2 nya elever till verksamheten och sannolikt en 
tredje som aviserat flytt till Munkedals kommun. Hösten 2022 kommer 
en elev till. 
Sammantaget innebär detta att lokalerna inte räcker till redan hösten 
2021. 
 
Vi behöver organisera lokaler och kompetens för denna elevgrupp på ett 
ställe för att bibehålla kvalitet och kompetens.  
Lösningen är att Snäckan får intilliggande lokaler i samma huskropp som 
de vistas i nu och att delar av Munkedalsskolans elever flyttar till en 
modul som ställs ovanpå befintlig modul. Denna lösning tillgodoser även 
den platsbrist som råder på Munkedalsskolans fritidshem.  
Se bifogad bilaga.  
 
Sammanfattning antal elever på Snäckan: 
Nuläge - 4 st 
Ht 21 - 7 st, om inflyttningen blir klar (ev. 8 sälja plats till 
grannkommun) 
Ht 22 - 8 st ( ev 9 IKE) 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-16 
Modulbeskrivning 1 
Modulbeskrivning 2 
Modulbeskrivning 3 
Modulbeskrivning 4 
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Forts § 26 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och Utbildningsnämnden godkänner att Barn och 
Utbildningsförvaltningen gör en beställning till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen av en modul till Munkedalsskolan för att 
frigöra plats till Träningsskolans elever.   
 
Yrkanden 
Olle Olsson (KD): Bifall till förvaltningens förslag med tillägg att 
nämnden ställer sig positiva samt uppmanar förvaltningen till försäljning 
av plats i träningsskolan till andra kommuner.  
 
Christoffer Rungberg (M): Bordläggning av ärendet till nästkommande 
ordinarie nämnd för att ge nämnden tid att se över informationen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande frågar nämnden om de kan gå direkt till votering i frågan om 
bordläggning för tydlighet på grund av distanssammanträde och finner 
att nämnden godkänner förslaget. 
 
Ja: Avgör ärendet idag. 
Nej: Bordlägg ärendet. 
 

 Ja Nej 
Christoffer Rungberg (M)  X 

Frida Ernflykt (M)  X 
Mathias Johansson (SD)  X 

Louise Skaarnes (SD)  X 
Helen Greus (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: 6 5 
 
 
Omröstningsresultat 
6 ja-röster 
5 nej-röster 
 
Nämnden beslutar att avgöra ärendet idag. 
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Forts. § 26 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Olle Olssons (KD) tilläggsyrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
6 ja-röster 
5 nej-röster 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och Utbildningsnämnden godkänner att Barn och 
Utbildningsförvaltningen gör en beställning till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen av en modul till Munkedalsskolan för att 
frigöra plats till Träningsskolans elever.  
 
Barn och utbildningsnämnden ställer sig positiva samt uppmanar 
förvaltningen till försäljning av plats i träningsskolan till andra 
kommuner. 
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Skriftlig reservation från Moderaterna:  
Moderaterna reserverar sig mot beslutet med anledning av den 
ekonomiska situationen inom barn- och utbildningsnämnden med en 
årsprognos som visar ett negativt avvik på 5150000 kr mot budget 
2021.  
Med den bakgrunden finner vi behov av mer tid innan beslut fattas. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nämndsekreterare Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 27 Dnr 2021-000001  

Månadsrapport per februari för Barn- och 
utbildningsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapporten för februari visar en negativ prognosavvikelse mot 
budget på helår om 5 150 tkr för Barn- och utbildningsnämnden. Det 
prognosticerade underskottet beror bland annat på personalkostnader 
inom gymnasiet och grundskolan där åtgärder med neddragning av 
tjänster genomförs from höstterminen och därmed inte får helårseffekt 
2021. Underskottet kan också härledas till kostnader för etablering av 
nya moduler och hyror för dessa. Vidare har verksamheten fortsatt 
utökning av skolskjutsar på grund av Covid-19 samt anropsstyrd trafik 
utöver budget.   
 
Prognosen är att det tilldelade investeringsramen om 1 400 tkr kommer 
nyttjas innan årets slut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-22 
Månadsrapport februari 2021 barn- och utbildningsnämnden 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar information om månadsrapport 
per februari 2021 för Barn- och utbildningsnämnden.  
 
Yrkanden 
Christoffer Rungberg (M): Tillägg att i samband med delårsbokslutet per 
april kräver nämnden förslag på åtgärder och konsekvensbeskrivningar 
för att uppnå en budget i balans 2021.  
 
Louise Skaarnes (SD) och Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till Christoffer 
Rungbergs (M) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till och finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Rungbergs (M) 
tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt yrkandet. 
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Forts. § 27 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar information om månadsrapport 
per februari 2021 för Barn- och utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att i samband med 
delårsbokslutet per april kräva förslag på åtgärder och 
konsekvensbeskrivningar för att uppnå en budget i balans 2021. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Ekonomiavdelningen 
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§ 28 Dnr 2021-000004  

Redovisning av pågående medborgarförslag och 
motioner som ej beretts färdigt 2021 - 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 eller motioner ligger under barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-16 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn- och 
utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn- och 
utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner. 
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§ 29 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 2021-02-01 till 2021-02-28. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-16 
Delegationsförteckning BOUN februari 2021 
Beslutsjournal delegationsförteckning januari och februari 2021 
Kunskapens hus 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut.   
 
Yrkanden 
Olle Olsson (KD): Nämnden godkänner inte redovisningen av 
delegationsbeslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Olle Olsons (KD) yrkande och finner att 
nämnden beslutar enligt yrkandet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner inte redovisningen av 
delegationsbeslut. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer skola och förskola 
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§ 30 Dnr 2021-000008  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 
2021 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. 
Förteckning 
redovisar anmälningar mellan 2021-02-01 och 2021-02-28. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-03-16 
Sammanställning av anmälan till huvudman om kränkande behandling - 
februari 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 
Rektor på respektive skola 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1061223



 
                                    
 Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(19) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-24 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 31 Dnr 2021-000058  

Information om Revisionsrapport 2020  
Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Munkedals 
kommun granskat roller och ansvar i den nya organisationen. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om styrelse och nämnder säkerställt 
en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi 
utifrån den nya organisationen i kommunen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden ska svara senast den 24 maj 2021 på vilka 
åtgärder som de ämnar vidta utifrån de bedömningar och 
rekommendationer som redovisas i rapporten. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 32 Dnr 2021-000005  

Information till nämnd 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Information från Tyréns om volymstudie gällande Munkedalsskolan och 
Bruksskolan. 
Nämnden får en genomgång kring de förslag som presenteras i 
volymstudien. De får också möjlighet att ställa frågor.  
 
Covid-19 
Förvaltningschefen informerar om läget gällande Covid-19, smittan ökar i 
Munkedal igen, enligt smittskyddet VGR går det att se en ökning hos 
mellanstadiebarn. Det går också att se att psykisk ohälsa ökar bland 
barnen. Förvaltningschefen informerar vidare om ett forum som 
kommunens folkhälsostrateg och säkerhetssamordnare deltog i där de 
diskuterade sociala risker i spåren av Corona pandemin. 
 
Sommarförskola och sommarfritids 2021 
Planeringen för sommarförskola och sommarfritids är klar, Kungshöjden 
och Munkedalsskolan kommer vara öppna vecka 28 - 31. 
 
SPSM:s årliga återkoppling med kommunen 
Under den årliga återkopplingen diskuterades läget i pandemin och dess 
konsekvenser, den strategiska planen samt kommunens förutsättningar 
inom förskola och skola. De får information om en utbildning för 
huvudmän som handlar om barns rättigheter till stöd och utveckling 
samt att de ska ha en träff med förvaltningsledningen den 24 maj. 
 
Informationen finns i nämnden digitala mapp och i ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 33 Dnr 2021-000007  

Ekonomi-information 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Skolmiljarden (en miljon för Munkedals kommun) kan inte användas till 
åtgärderna gällande bussarna för att minska smittspridning, den ska 
komma eleverna till gagn i den psykosociala miljön.  
 
Det har flaggats upp att bidragen ”mindre barngrupper” och 
”kvalitetshöjande åtgärder” slås ihop till ett bidrag. Detta är sista året 
som det går att söka bidragen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 34 Dnr 2021-000017  

Rapport från förtroendevalda 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Ingen information finns att delge nämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 35 Dnr 2021-000018  

Information från presidiet 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Presidiet informerar om arbetsmötet de hade med förvaltningen den 17 
mars. De ger motivering till det extrainsatta barn- och utbildningsmöte 
den 14 april som kommer bli ett arbetsmöte för hela nämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 36 Dnr 2019-000184  

Information om ny 4-6 skola 
Sammanfattning av ärendet 
Ingen ny information finns att delge nämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 37 Dnr 2020-000087 

Information om renovering av Hedekas skola och 
förskola 
Sammanfattning av ärendet 
Ingen ny information finns att delge till nämnden. Projektet går enligt 
plan. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 38 Dnr 2020-000114  

Information om beställning av förskola i Dingle 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns en förstudiegrupp som tittar på hur renoveringen av förskolan 
ska utföras, gruppen tittar på vilka kostnader som ingår och inte ingår i 
investeringskostnaderna. Man tittar också på hur evakueringen ska ske 
under renoveringen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 39 Dnr 3248 

Ett tack till personalen 
Barn och utbildningsnämnden vill rikta ett stort tack till alla som 
arbetar inom skola och förskola, för det arbete man utför och de 
snabba omställningarna inom ramen för Covid-restriktionerna.
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