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§ 76 Dnr 827  

Fastställande av dagordning 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med tillägg av 
ett initiativärende från Christoffer Rungberg (M) som ärende 22.  
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§ 77 Dnr 2019-000297  

Plan med åtgärder för budget i balans 2020 
Sammanfattning av ärendet 
Prognosen för förvaltningen 2019 beräknades till minus 7 mkr i augustis 
delårsrapport. Det är framför allt åtgärder inom grundskolan som krävs 
för att förvaltningen ska få en budget i balans. Åtgärderna handlar till 
stor del om att visstidsanställd personal som det ej funnits budget för, 
inte kommer att få förlängd anställning allteftersom deras 
anställningsavtal löper ut. Det gäller enheterna Kungsmarksskolan, 
Centrumskolan, Hällevadsholms skola samt Hedekas skola.  
Bilagorna Risk- och konsekvensanalys samt presentation av åtgärder per 
enhet bifogas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-08 

Plan med åtgärder för budget i balans 2020 

Risk och konsekvensanalys BoU 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn- och Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens plan för 

budget i balans 2020 inklusive risk-och konsekvensanalys.  

      

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens plan för 

budget i balans 2020 inklusive risk-och konsekvensanalys.  

    

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Avdelningschef Skola  

Ombud för LR, LF, Vision och Kommunal  
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§ 78 Dnr 2019-000262  

Uppföljning av internkontroll 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att 
upprätta en internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges 
vad som ska kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. Planen 
ska revideras årligen. Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder 
för att förbättra kontrollen. Allvarligare brott eller brister skall omgående 
återrapporteras till styrelsen.  

 

För 2019 har internkontrollplaner antagits den 2018-12-12 §250 med 
totalt tre kontrollområden. Utöver nämndens kontrollplan finns tre 
kommunövergripande granskningar som genomförs av den 
administrativa enheten.  

 

1.Verkställighet av nämndens fattade beslut (KS beslut att samtliga 
nämnder genomför beslut   

   i KS 2018-12-12 §250 

2. Följsamhet av delegationsordningen 

3. Kvalitet på utskickade sammanträdeshandlingar 

 

Granskningsresultatet anmäls i respektive nämnd. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-07 

Uppföljning av kontrollplan Barn- och utbildning   

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 

återrapportering av internkontrollarbetet för nämndens 
verksamheter för 2019. 

* Barn och utbildningsnämnden noterar återrapportering av 
internkontrollarbetet för de kommunövergripande granskningarna 
inom nämndens verksamhet 2019. 
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Forts. § 78 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 

återrapportering av internkontrollarbetet för nämndens 
verksamheter för 2019. 

* Barn och utbildningsnämnden noterar återrapportering av 
internkontrollarbetet för de kommunövergripande granskningarna 
inom nämndens verksamhet 2019. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 

Controller 

Förvaltningschef BOUN 

Kvalitetsutvecklare BOUN 
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§ 79 Dnr 2019-000217  

Internkontrollplan - 2020 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd yttersta ansvaret 
för den interna kontrollen och skyldighet att upprätta en kontrollplan för 
sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur 
kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen och antas 
av nämnden. 

 

Enligt 8 § ska planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som 
ligger till grund för urval av vilka kontroller som ska göras. Planen ska 
dessutom innehålla kontrollområde, frekvens, rapportering mm. 

 

Ett förslag till internkontrollplan har sammanställts för Barn och 
utbildnings-nämndens verksamhet avseende 2020 utifrån en risk- och 
väsentlighetsanalys och bedömning.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-03 

Interkontrollplan 2020 BOUN 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat 

förslag till internkontrollplan för barn och utbildningsnämndens 
verksamhet 2020. 

 

Yrkande 

Pontus Reuterbratt (SD): Lägg till kontrollområdet: Färdigställs, 
publiceras och uppföljs styrdokument efter beslut i nämnd. 

 

Propositionsordning 

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

 

Ordförande ställer proposition på Pontus Reuterbratts (SD) 
tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
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Forts. § 79 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat 

förslag till internkontrollplan för barn och utbildningsnämndens 
verksamhet 2020. 

* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga till 
kontrollområdet: Färdigställs, publiceras och uppföljs 
styrdokument efter beslut i nämnd. i internkontrollplanen 2020.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsen 

Controller 

Förvaltningschef BOUN 

Kvalitetsutvecklare BOUN 
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§ 80 Dnr 2019-000128  

Barn- och utbildningsnämndens detaljbudget samt 
verksamhetsplan 
Sammanfattning av ärendet 
I maj beslutade nämnden förslag till budget 2020 plan 2021-2022. 
Nämndens budgetskrivelse redovisar förslag till ekonomisk ram för drift- 
och investeringsbudget. Nämnden har konsekvensbeskrivit ramens 
påverkan på verksamheten. Nämnden har även under våren arbetat 
fram verksamhetsmål och mått utifrån kommunfullmäktiges 
inriktningsmål.  

 

Under hösten har förvaltningen arbetat med att genomföra de beslutade 
förändringarna som krävs för balans i sin budget utifrån den ram som 
tilldelats samt upprättat verksamhetsplaner utifrån nämndens satta 
verksamhetsmål.  

 

I december återkopplar förvaltningen till nämnden hur den ekonomiska 
ramen har fördelats ut på förvaltningens verksamheter och de 
verksamhetsplaner man kommer arbeta utifrån. Denna detaljbudget är 
en sammanfattning av nämndens fastställda budget för 2020. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-03 

Detaljbudget med verksamhetsplan 2020 

Verksamhetsplan 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna fördelning 

av nämndens budgetram 2020 per verksamhet. 

* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
verksamhetsplaner 2020. 

 

Yrkande 

Lars-Göran Sunesson (C) och Louise Skaarnes (SD): Ändra skrivelsen 
under 1.2.1 "Ett arbete med att prova och ta fram digitala läromedel, 
som ska ersätta traditionella läromedel, inleds." till "Att prova och ta 
fram digitala läromedel inleds."  Ändra skrivelsen under 4.1.1 
"Verksamheten ställer om och använder färre böcker och mer digitala 
läromedel." till "Verksamheten ställer om och använder mer digitala 
läromedel." 
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Forts § 80 

 

Lars-Göran Sunesson (C): Lägg till  under 2.1.1 att resultatet av 
trygghetsvandringarna sammanställs och återrapporteras till barn- och 
utbildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Sunesson (C) och Louise 
Skaarnes (SD) ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Sunessons (C) 
tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  

 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag på beslut med 
antagna ändrings- och tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar 
enligt förslaget. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna fördelning 

av nämndens budgetram 2020 per verksamhet. 

* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
verksamhetsplaner 2020 med följande ändringar och tillägg: 

o Ändra skrivelsen under 1.2.1 "Ett arbete med att prova och 
ta fram digitala läromedel, som ska ersätta traditionella 
läromedel, inleds." till "Att prova och ta fram digitala 
läromedel inleds."  

o Ändra skrivelsen under 4.1.1 "Verksamheten ställer om och 
använder färre böcker och mer digitala läromedel." till 
"Verksamheten ställer om och använder mer digitala 
läromedel." 

o Lägg till  under 2.1.1 att resultatet av 
trygghetsvandringarna sammanställs och återrapporteras 
till barn- och utbildningsnämnden samt 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Controller 

Förvaltningsekonom 

Förvaltningschef 

Verksamhetsutvecklare 

Processutvecklare 
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§ 81 Dnr 2019-000295  

Strategisk plan för ökad måluppfyllelse 
Sammanfattning av ärendet 
I Munkedals kommun har elevernas resultat i grundskolan under relativt 
många år legat lågt. Munkedals kommun har också stadigt legat lågt i 
SKR:s öppna jämförelser och är bland de 25% sämsta skolkommunerna 
inom de flesta nyckeltalsområdena. Efter genomlysning av samtliga 
skolors resultat och övergripande analys av samtliga systematiska 
kvalitetsrapporter, intervjuer, samt andra möten och analyser av 
dokumentation, har gemensamma utvecklingsområden tydliggjorts. 
Munkedals kommuns resultat, förutsättningar, strukturer, arbetssätt och 
metoder mm inom områden, som nationellt och internationellt, pekas ut 
som särskilt viktiga faktorer för framgångsrika skolor, har lyfts fram och 
jämförts med forskningsresultat och goda exempel.  Detta arbete har 
sedan legat till grund för den plan som nu planeras för ökade 
skolresultat. Planen gäller Munkedals kommuns samtliga verksamheter 
under avdelning skola och insatserna löper över en femårsperiod.   

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-03 

Strategisk plan för ökad måluppfyllelse 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn och Utbildningsnämnden beslutar att godkänna strategisk 

plan för ökad måluppfyllelse i Munkedals kommun.   

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn och Utbildningsnämnden beslutar att godkänna strategisk 

plan för ökad måluppfyllelse i Munkedals kommun.  

 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef Skola 
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§ 82 Dnr 2019-000184  

Information om Beställning av ny skola 4-6 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef för samhällsbyggnadsnämnden, Mats Tillander, 
presenterar förstudien som har tagits fram gällande beställningen av en 
ny 4-6 skola.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

* Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 
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§ 83 Dnr 2019-000194  

Information till nämnd - 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrategen, Linn Karlsson, presenterar resultatet av 2019 års 
CAN-drogvanoundersökning(tobak-, alkohol- och narkotikavanor). 
Sammanfattande har användningen av tobak och alkohol, i Munkedals 
kommun, för åk. 9 minskat men hos åk 2 i gymnasiet har det ökat. En 
ökning gällande narkotikaanvändning hos åk. 2 i gymnasiet har skett. 
Det går också att se en attitydförändring på regional nivå gällande 
riskerna av droganvändning. Fler tror det är helt ofarligt jämfört med 
tidigare år.  

 

Förvaltningschefen, Liselott Sörensen Ringi, informerar om att en ny 
rektor/elevhälsochef har rekryteras som börjar i mars 2020. Hon 
informerar om att kommunen har börjat krigsplacering av personal. Hon 
svarar att bussarna nyttjas fullt ut enligt avtal till simskola m.m som 
svar på fråga från föregående sammanträde. Hon informerar om en 
kommungemensam förstudie som EY utför gällande psykisk ohälsa bland 
barn och unga. Kommunerna som deltar är Munkedal, Orust, Sotenäs 
och Strömstad. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 84 Dnr 2019-000250  

Ekonomi-information 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsekonomen, Anna Josefsson, informerar om utvecklingen 
kring det negativa resultatet. Som det ser ut i december är resultatet 
nere på minus sex miljoner kronor på grund av att man sett över 
resursfördelningen och fått återbetalning av IKE för gymnasieelev 3 år 
tillbaka. 

 

Barn- och utbildningsnämnden/förvaltningen har blivit tilldelade 
statsbidrag för fjärrundervisning för hösten. Man har också blivit beviljad 
statsbidrag för lärarassistenter och språkutveckling i förskolan.   

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 85 Dnr 2019-000251  

Rapport från förtroendevalda 
Sammanfattning av ärendet 
De förtroendevalda har varit på besök på de skolor/förskolor de blev 
utsedda till faddrar för. På dessa besök har det uppfattats som att 
enheterna fungerar är bra, det uppskattas av personalen att politikerna 
är ute och träffar dem. På vissa enheter uppfattas det som stökigt och 
det upplevs av personal att det är svårt att kunna skapa studiero.  

 

Karin Blomstrand (L) informerar om en kompetensförsörjningsdag där 
hon deltagit. Hon rekommenderar att gå in på Fyrbodals hemsida, för att 
kunna titta på inspelningar av föreläsningarna som hölls den dagen. Länk 
till videorna skickas till nämndens digitala mapp.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 86 Dnr 2019-000281  

Barn- och elevpeng 2020 Munkedals kommun 
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.  

Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos 
allmän förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag 
för den verksamhet som kommunen själv bedriver.  

För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn 
tagen till att anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in 
barnomsorgsavgifterna.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-03 

Bilaga 1 Uträkning IKE 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen för 

enskild förskola utgår med 111 831 kr för år 2020. 

* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen för 
enskild pedagogisk omsorg utgår med 94 065 kr för år 2020. 

* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen för 
enskilda fritidshem utgår med 31 100 kr för år 2020. 

* Barn- och utbildning beslutar att elevpengen för fristående skola 
verksamhet Förskoleklass utgår med 62 963 kr för år 2020. 

* Barn- och utbildning beslutar att elevpengen för fristående skola 
årskurs 1-6 utgår med 84 625 för år 2020. 

* Barn- och utbildning beslutar att elevpengen för fristående skola 
årskurs 7-9 utgår med 91 452 för år 2020. 
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Forts § 86 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen för 

enskild förskola utgår med 111 831 kr för år 2020. 

* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen för 
enskild pedagogisk omsorg utgår med 94 065 kr för år 2020. 

* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen för 
enskilda fritidshem utgår med 31 100 kr för år 2020. 

* Barn- och utbildning beslutar att elevpengen för fristående skola 
verksamhet Förskoleklass utgår med 62 963 kr för år 2020. 

* Barn- och utbildning beslutar att elevpengen för fristående skola 
årskurs 1-6 utgår med 84 625 för år 2020. 

* Barn- och utbildning beslutar att elevpengen för fristående skola 
årskurs 7-9 utgår med 91 452 för år 2020. 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef  

Förvaltningsekonom 
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§ 87 Dnr 2019-000282  

Barn- och elevpeng 2020 Stiftelsen Nordens Ark 
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.  

Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos 
allmän förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag 
för den verksamhet som kommunen själv bedriver.  

För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn 
tagen till att anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in 
barnomsorgsavgifterna.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-03 

Bilaga 1 Uträkning IKE 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen till 

Stiftelsen Nordens ark utgår med 111 831 kr för år 2020.   

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen till 

Stiftelsen Nordens ark utgår med 111 831 kr för år 2020.  

 

Beslutet skickas till 

Stiftelsen Nordens ark 

Förvaltningschef  

Förvaltningsekonom 
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§ 88 Dnr 2019-000283  

Barn- och elevpeng 2020  Skorpans djur- och 
naturförskola 
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.  

Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos 
allmän förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag 
för den verksamhet som kommunen själv bedriver.  

För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn 
tagen till att anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in 
barnomsorgsavgifterna.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-03 

Bilaga 1 Uträkning IKE 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen till 

Skorpans djur- och naturförskola utgår med 111 831 kr för år 
2020.   

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen till 

Skorpans djur- och naturförskola utgår med 111 831 kr för år 
2020.  

 

Beslutet skickas till 

Skorpans djur- och naturförskola 

Förvaltningschef  

Förvaltningsekono 
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§ 89 Dnr 2019-000284  

Barn- och elevpeng 2020 Matildaskolan 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.  

Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos 
allmän förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag 
för den verksamhet som kommunen själv bedriver.  

För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn 
tagen till att anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in 
barnomsorgsavgifterna.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-03 

Bilaga 1 Uträkning IKE 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen till 

Matildaskolan AB utgår med 111 831 kr för år 2020.   

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen till 

Matildaskolan AB utgår med 111 831 kr för år 2020.  

 

Beslutet skickas till 

Matildaskolan AB 

Förvaltningschef  

Förvaltningsekonom 
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§ 90 Dnr 2019-000285  

Barn- och elevpeng 2020 Ulna 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.  

Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos 
allmän förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag 
för den verksamhet som kommunen själv bedriver.  

För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn 
tagen till att anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in 
barnomsorgsavgifterna.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-03 

Bilaga 1 Uträkning IKE 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen till Ulna 

AB utgår med 111 831 kr för år 2020.   

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen till Ulna 

AB utgår med 111 831 kr för år 2020.  

 

Beslutet skickas till 

Ulna AB 

Förvaltningschef  

Förvaltningsekonom 
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§ 91 Dnr 2019-000286  

Barn- och elevpeng 2020 Orust Montessoriskola ek för 
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.  

Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos 
allmän förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag 
för den verksamhet som kommunen själv bedriver.  

För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn 
tagen till att anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in 
barnomsorgsavgifterna.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-03 

Bilaga 1 Uträkning IKE 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen till Orust 

Montessoriskola ek. förening utgår med 111 831 kr för år 2020.   

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen till Orust 

Montessoriskola ek. förening utgår med 111 831 kr för år 2020.  

 

Beslutet skickas till 

Orust Montessoriskola ek. förening 

Förvaltningschef  

Förvaltningsekonom 
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§ 92 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.  

Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos 
allmän förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag 
för den verksamhet som kommunen själv bedriver.  

För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn 
tagen till att anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in 
barnomsorgsavgifterna.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-03 

Bilaga 1 Uträkning IKE 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen till Ekolek 

barnomsorg AB utgår med 94 065 kr för år 2020.   

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpengen till Ekolek 

barnomsorg AB utgår med 94 065 kr för år 2020.  

 

Beslutet skickas till 

Ekolek barnomsorg AB 

Förvaltningschef  

Förvaltningsekonom 
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§ 93 Dnr 2019-000288  

Barn- och elevpeng 2020 Fridaskolorna 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.  

Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos 
allmän förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag 
för den verksamhet som kommunen själv bedriver.  

För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn 
tagen till att anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in 
barnomsorgsavgifterna 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-03 

Bilaga 1 Uträkning IKE 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpeng till 

Fridaskolorna AB verksamhet fritidshem utgår med 31 100 kr för 
år 2020. 

* Barn- och utbildning beslutar att elevpeng till Fridaskolorna AB 
verksamhet Förskoleklass utgår med 62 963 kr för år 2020 

* Barn- och utbildning beslutar att elevpeng till Fridaskolorna AB 
verksamhet grundskola årskurs 1-6 utgår med 84 625 kr för år 
2020. 

* Barn- och utbildning beslutar att elevpeng till Fridaskolorna AB 
verksamhet grundskola årskurs 7-9 utgår med 91 452 för år 
2020. 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpeng till 

Fridaskolorna AB verksamhet fritidshem utgår med 31 100 kr för 
år 2020. 

* Barn- och utbildning beslutar att elevpeng till Fridaskolorna AB 
verksamhet Förskoleklass utgår med 62 963 kr för år 2020 

* Barn- och utbildning beslutar att elevpeng till Fridaskolorna AB 
verksamhet grundskola årskurs 1-6 utgår med 84 625 kr för år 
2020. 

* Barn- och utbildning beslutar att elevpeng till Fridaskolorna AB 
verksamhet grundskola årskurs 7-9 utgår med 91 452 för år 
2020. 

 

Beslutet skickas till 

Fridaskolorna AB 

Förvaltningschef  

Förvaltningsekonom 
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§ 94 Dnr 2019-000289  

Barn- och elevpeng 2020 Stenbackeskolan 
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.  

Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos 
allmän förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag 
för den verksamhet som kommunen själv bedriver.  

För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn 
tagen till att anordnaren för den enskilt bedrivna verksamheten tar in 
barnomsorgsavgifterna.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-03 

Bilaga 1 Uträkning IKE 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpeng till 

Stenbackeskolan verksamhet fritidshem utgår med 31 100 kr för 
år 2020. 

* Barn- och utbildning beslutar att elevpeng till Stenbackeskolan 
verksamhet Förskoleklass utgår med 62 963 kr för år 2020. 

* Barn- och utbildning beslutar att elevpeng till Stenbackeskolan 
verksamhet grundskola årskurs 1-6 utgår med 84 625 kr för år 
2020. 

* Barn- och utbildning beslutar att elevpeng till Stenbackeskolan 
verksamhet grundskola årskurs 7-9 utgår med 91 452 kr för år 
2020. 
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Forts § 94 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att barnpeng till 

Stenbackeskolan verksamhet fritidshem utgår med 31 100 kr för 
år 2020. 

* Barn- och utbildning beslutar att elevpeng till Stenbackeskolan 
verksamhet Förskoleklass utgår med 62 963 kr för år 2020. 

* Barn- och utbildning beslutar att elevpeng till Stenbackeskolan 
verksamhet grundskola årskurs 1-6 utgår med 84 625 kr för år 
2020. 

* Barn- och utbildning beslutar att elevpeng till Stenbackeskolan 
verksamhet grundskola årskurs 7-9 utgår med 91 452 kr för år 
2020. 

 

Beslutet skickas till 

Stenbackeskolan 

Förvaltningschef  

Förvaltningsekonom 
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§ 95 Dnr 2019-000296  

Interkommunal ersättning för Processtekniska 
gymnasiet och Introduktionsprogrammet 
Sammanfattning av ärendet 
Det är elevens hemkommun som står för de ekonomiska kostnaderna 
när det gäller gymnasiestudier. Detta regleras genom interkommunal 
ersättning IKE.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-04 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn och utbildningsnämnden beslutar att höja terminsavgiften på 

Processtekniska gymnasiet från nuvarande 74 000 kr per termin 
till 82 000 kr per termin, från och med 1 januari 2020. 

* Barn och utbildningsnämnden beslutar att höja terminsavgiften på 
IM- programmet från nuvarande 72 000 kr per termin till 82 000 
kr per termin, från och med 1 januari 2020. 

 

Yrkande 

Karin Blomstrand (L): Återremiss med anledning av att nämnden vill ha 
ett utförligare underlag om hur uträkningen för IKE har gjorts.  

 

Propositionsordning 

* Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras 
eller avgöras idag och finner att nämnden återremitterar ärendet. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet med 

anledning av att nämnden vill ha ett utförligare underlag om hur 
uträkningen för IKE har gjorts.  

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Förvaltningsekonom 

Rektor på Kunskapens hus 
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§ 96 Dnr 2019-000294  

Elevhälsoplan 
Sammanfattning av ärendet 
Ett systematiskt elevhälsoarbete handlar om att kontinuerligt följa upp 
och vidareutveckla skolans förmåga att möta elevers olika och specifika 
behov. Fokus ligger på att förbättra förutsättningarna för elevernas 
lärande, utveckling och hälsa. Ytterst handlar det om att alla elever ska 
erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Elevhälsoplanen ger 
skolan stöd i det systematiskt elevhälsoarbete. Planen skapar 
möjligheter att ligga steget före och blir en stödjande struktur för det 
förebyggande och hälsofrämjande arbetet.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-03 

Elevhälsoplan 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn och Utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 

Elevhälsoplan     

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn och Utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 

Elevhälsoplan   

 

Beslutet skickas till 

Avdelningschef Skola 

Kvalitetsutvecklare 
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§ 97 Dnr 2019-000307  

Initiativärende från Christoffer Rungberg (M) gällande 
särskilt begåvade barn. 
Sammanfattning av ärendet 
Christoffer Rungberg (M) inkom med ett initiativärende gällande särskilt 
begåvade barn. 

Moderaterna i Munkedal vill uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen 
att ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever som 
kan vara till stöd för pedagoger och personal inom skolan.  

 

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2019-12-02 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet för beredning 

av förvaltningen. 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
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§ 98 Dnr 2019-000103  

Anmälan av delegationsbeslut - 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2019-04-17 § 21 enligt förteckning. 

 

Förteckningen redovisar beslut tagna 2019-11-01 till 2019-11-30.       

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-12-09 

Delegationsförteckning november 2019 

 

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 
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§ 99 Dnr 2019-000292  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 
november 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. 
Förteckning redovisar anmälningar mellan 2019-11-01 till 2019-11-30.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2010-1209 

Sammanställning anmälan om kränkande behandling 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
* Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    

    

Beslutet skickas till 

Avdelningschefer 

Rektorer på respektive skola 
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