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§ 67 Dnr 4381 

Fastställande av föredragningslista 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har att fastställa föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa föredraningslistan. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 68 Dnr 2022-000020  

Information om utredning med två alternativ, ny 
4-6 skola eller ombyggnation av befintliga skolor. 

Sammanfattning av ärendet 
Genomgång av delrapport 1 – Förstudie skolor centrala Munkedal av 
projektledare Åke Lindström. Delrapporten kommer inom kort att färdigställas 
och publiceras. Presentationen innehåller en tidsplan för framtagande av 
förstudiens olika delar, slutgiltigt beslut av fullmäktige för förstudien planeras 
till december 2022. Nulägesanalys av kommunens skolor presenteras. 

Beslutsunderlag 
Presentation av Åke Lindström, projektledare för förstudien 

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

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 69 Dnr 2022-000001  

Delårsrapport april 2022 för Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har för perioden januari till april 2021 en 
positiv budgetavvikelse om 2 717 tkr mot budget. Årsprognosen är ett 
resultat om 550 tkr, vilket är 300 tkr sämre än föregående prognos per 
februari månad. Den främsta anledningen till den något lägre 
resultatprognosen är att nämnden beslutat om att omfördela medel inom ram 
avseende dagbarnvårdare till förskolan. Eftersom nämnden inte 
prognosticeras ett underskott presenteras inga förslag på besparingsåtgärder. 

Investeringsutfallet per april månad uppgår till 283 tkr. Helårsprognosen 
gällande investeringar är att 3 813 tkr kommer att förbrukas av den tilldelade 
investeringsramen om 8 313 tkr. Anledningen till att mer medel inte förväntas 
förbrukas är för att flertalet projekt avser inventarier till byggnader som är 
under byggnation och investeringarna förväntas ta i bruk när renoveringar 
och byggnationer är färdigställda.  

Barn- och utbildningsnämnden har antagit samtliga av kommunfullmäktiges 
fyra inriktningsmål. Nämndens målarbete följer läsåret och således finns det 
inte fullständiga mått att rapportera per april. Prognosen för måluppfyllelse 
ses generellt som god. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-10 
Delårsrapport april BUN 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut 
per april månad med verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna planerade investeringar. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget. 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut 
per april månad med verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna planerade investeringar. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, för kännedom 
Ekonomiavdelningen, för kännedom 
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§ 70 Dnr 2022-000002  

Budget 2023, plan 2024–2025 och mål för Barn- 
och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits. 
Nämnden kommer utöver preliminär ram bli kompenserad för löneökningar, 
indexuppräkning och för genomförda investeringar inom godkänd ram.  

Nämnden måste själv ta höjd för eventuella verksamhetsförändringar. I 
handlingen finns beskrivning av verksamhetsförändringar samt också en risk- 
och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram. Nämndens preliminära ram för 
2023 är 308 664 tkr och innebär en minskning med 3 634 tkr i jämförelse 
med 2022. Den minskade ramen är kopplad till en prognostiserad minskning i 
resursfördelningen samt återbetalning av tillfälligt utökat anslag. 

Det upprättade förslaget till investeringsplan på 2 600 tkr avser 600 tkr för 
maskiner till Kunskapens hus, 1 800 tkr till inventarier för Barn och utbildning 
och 200 tkr avseende införande och uppdatering av IT-system.  

Utifrån Kommunfullmäktiges 4 inriktningsmål för planperioden 2020–2023 
föreslår nämnden 7 verksamhetsmål med mätbara mått för budgetåret 2023. 
Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram förslag till mål. Målen 
utgår från nämndens ansvar och uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-11 
Budgetskrivelse BUN 2023 plan 2024-2025 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
budget 2023, plan 2024–2025 med konsekvensbeskrivningar samt upprättad 
investeringsplan. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
verksamhetsmål med mått för 2023 samt att en eventuell revidering av mått 
sker vid beslut om detaljbudget i december 2022. 
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Yrkande 
Olle Olsson (KD) tilläggsyrkande: 
På grund av förändringen av fritidshemmen, ges förvaltningen i uppdrag att 
se över möjlighet att sätta in en ”fritidsbuss” mellan Dingle och 
Hällevadsholm, morgon och kväll. 

Karin Blomstrand (L), Anders Siljeholm (M): 
Bifall till förvaltningens förslag och Olle Olssons (KD) tilläggsyrkande. 

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

Ordförande ställer proposition på Olle Olssons (KD) tilläggsyrkande och finner 
att nämnden beslutar enligt tilläggsyrkandet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
budget 2023, plan 2024–2025 med konsekvensbeskrivningar samt upprättad 
investeringsplan. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
verksamhetsmål med mått för 2023 samt att en eventuell revidering av mått 
sker vid beslut om detaljbudget i december 2022. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att på grund av förändringen av 
fritidshemmen, ge förvaltningen i uppdrag att se över möjlighet att sätta in en 
”fritidsbuss” mellan Dingle och Hällevadsholm, morgon och kväll. 

Reservation/Protokollsanteckning 
C: Lars-Göran Sunesson, deltar ej i beslut 
S-gruppen: Caritha Jacobsson, Yvonne Martinsson och Inger Orsbeck, deltar 
ej i beslut 
SD-gruppen: Louise Skaarnes och Mathias Johansson, deltar ej i beslut 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, för kännedom 
Ekonomiavdelningen, för vidare hantering 
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§ 71 Dnr 2022-000080  

Svar till revisionen -Grundläggande granskning 
2021 

Sammanfattning av ärendet 
Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Munkedals kommun genomfört en grundläggande granskning 2021. Syftet 
med granskningen har varit att ge revisionerna underlag för ansvarsprövning 
genom att översiktligt granska kultur- och fritidsnämnden i enlighet med 
kommunallagen och god revisionssed.  

EY sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna inte 
fullt ut säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Granskningen visar att 
nämnderna uppvisar en svag måluppfyllelse, undantaget 
Samhällsbyggnadsnämnden, för helåret 2021 och behöver stärka sin 
målstyrning.  

Granskningen visar även att nämnderna i huvudsak säkerställt ett tillräckligt 
arbete med internkontroll i enlighet med riktlinjerna. EY noterar dock att det 
inte framgår av nämndernas internkontrollplaner när uppföljning av 
kontrollmomenten ska ske, vilket är ett krav enligt reglemente för 
internkontroll. 

Förslag till ändringar utifrån påpekade brister: 

Stärka målstyrningen - Vid uppföljning av målen i delårsrapporterna per april 
och augusti kommer förvaltningen också redovisa en prognos för 
måluppfyllelse per helår, i löpande text. 

Tillse att det i internkontrollplaner anges när uppföljning av kontroll-
momenten ska ske. - Planen är att Barn- och utbildningsnämnden i november 
2022 tar beslut om Tillämpningsanvisningar för internkontroll. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-06 
Revisionsrapport 
Grundläggande granskning Munkedal 2021_slutrapport 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner tjänsteskrivelsen som svar till 
kommunrevision utifrån deras grundläggande granskning 2021. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner tjänsteskrivelsen som svar till 
kommunrevision utifrån deras grundläggande granskning 2021. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef  
Ekonomiavdelningen  
Kommunrevisionen 
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§ 72 Dnr 2022-000005  

Anmälan av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2022-03-25 § 39. Förteckningen redovisar 
delegationsbeslut fattade under perioden 2022-04-01 – 2022-04-30. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-05 
Delegationsförteckning BOUN april 2022 
Beslutsjournal Kunskapens hus januari 2022 

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

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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