
Barn- och utbildningsnämnden 

2020-06-17 



Munkedals Kommuns värdegrund 

 
 

Vårt uppdrag är att 
• möta alla med respekt och eftertanke

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
• samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och
verksamheter

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet
• underlätta varandras arbete

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Mandattid: 2019-01-01 till 2022-12-31 

Ledamöter 
Frida Ernflykt (M) 
Christoffer Rungberg (M) 

Ordförande Karin Blomstrand (L) 
1:e vice ordförande Louise Skaarnes (SD) 

Mathias Johansson (SD) 
Maria Pasanen (SD) 
Caritha Jacobsson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Leif Karlsson (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 

2:e vice ordförande Olle Olsson (KD) 

Ersättare 
Johanna Espenkrona (M) 
Linus Svanberg Andersson (M) 
Anna Höglind (L) 
Carolina Gedda (SD) 
Pontus Reuterbratt (SD) 
Christoffer Wallin (SD) 
Jeton Pacolli (S) 
Inger Orsbeck (S) 
Martina Fivelsdal (V) 
Johan Ljungblad (C) 
Ayman Shehadeh (MP) 

Inkallelseordning för ersättare 

För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp 

Ersättare inträder i nedan angiven partigruppsordning 

S S, C, KD, MP, V, M, L, SD 
C C, S, KD, MP, V, M, L, SD 
KD KD, MP, S, C, V, SD, L, M 
MP MP, S, C, KD, V, M, L, SD 
V V, S, C, KD, MP, M, L, SD 
M M, L, SD, S, C, MP, V, KD 
L L, M 
SD SD, M, L, S, C, KD, V, MP 

Personalföreträdare 

Tove Göthberg, Kommunal 
Ingrid Rosell, Lärarförbundet 
Nikolina Roos, Lärarnas Riksförbund 



 Barn- och utbildningsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2020-06-10 

Ärende Anteckningar Sida 

1. Fastställande av dagordning

Dnr 827

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

2. Renovering av Hedekas skola och förskola

Dnr 2020-000087

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

6 

3. Beställning av förskola i Dingle

Dnr 2020-000114

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

8 

4. Beslut om fadderpolitikernas besök i skolor och

förskolor HT20

Dnr 2019-000168

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

11 

5. Initiativärende från Christoffer Rungberg (M)

gällande särskilt begåvade barn.

Dnr 2019-000307

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

12 

6. Initiativärende från Pontus Reuterbratt (SD)

gällande att inte anpassa verksamheter utan att

det prövas.

Dnr 2020-000051

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

13 

7. Initiativärende från Pontus Reuterbratt (SD)

gällande remissinstanser

Dnr 2020-000050

Närvarorätt för 

personalföreträdare 

14 

8. Anmälan till huvudman om kränkande behandling

- 2020

Dnr 2020-000024

15 

9. Anmälan till huvudman om att elevs oroande

frånvaro utreds - VT 2020

Dnr 2020-000025

19 

10. Rapport från förtroendevalda 2020

Dnr 2020-000040

 

11. Information om ny 4-6 skola

Dnr 2019-000184

 

Tid: Onsdagen den 17 maj, kl. 09:00 

Plats: Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal 

Justeringsdatum: Onsdagen den 24 maj, kl. 12:00 

Justeringsperson: Föregående möte: Caritha Jacobson (S) 

Ordförande: Karin Blomstrand (L) 

Sekreterare: Karin Atienza Cortes 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 

Datum 

2020-06-10 

Ärende Anteckningar Sida 

12. Ekonomi-information - 2020

Dnr 2020-000002

 

13. Information till nämnd - 2020

Dnr 2020-000001
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-06-08 Dnr: BOUN 2020-000087 

Handläggare: 

Liselott Sörensen Ringi 

Barn och utbildningsförvaltningen 

Renovering och reinvestering i Hedekas skola och 

förskola. 

Förslag till beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att genomföra sammanslagning av förskola 

och skola F-6 inklusive kök och matsal på nuvarande skolområdet i Hedekas under 

förutsättning att Kommunfullmäktige antar budget för projektet. 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att beställa projektet av 

Samhällsbyggnadsnämnden.  

Barn och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen regelbundet 

återrapporterar till nämnden under projektets gång.  

Sammanfattning 

Enligt investeringsbudget för 2020 ska renoveringar av Hedekas skola och förskola 

startas upp under året och vara klart 2021.  

Hedekas skola har ca 100 elever F-6 och förskolan har ca 70 barn.  

Förskolan bedriver sin verksamhet i kommunens lokaler med tre avdelningar samt 

tillagningskök och är belägen ca en kilometer från skolan: Förskolan har en fjärde 

avdelning i en av Munkbos lägenheter som ligger ca 100 m från förskolan. 

I budget finns det avsatt 16 mkr för renovering och reinvestering av skolan och 10 

mkr för förskolan. 

Det har över tid varit mycket svårt att rekrytera behörig personal på båda 

enheterna. Särskilda medel har sedan 2017 avsatts till lärarlöner för att höja 

tjänsternas attraktivitet. Det har även varit omsättning på skolledare.  

I dagsläget går eleverna till Sörbygården för att äta. Sörbygårdens kök behöver 

uppdateras för att fortsättningsvis klara kraven att producera den mängden 

portioner. Kommunen hyr fastigheten av extern aktör.   

En sammanslagning av enheterna kommer att medföra följande: 

- bättre förutsättningar att framgent klara kompetensförsörjningen.

- samordna resurser mellan förskola och fritidshem.

- samordning av fastighetsskötsel, kost och städ.

- en plats för vårdnadshavare att hämta och lämna.

- fina förutsättningar för måltidspedagogik även inom skolan.

- en hållbar långsiktig lösning för barnen i området.
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-06-08 
 

BOUN 2020-000087 
Sida 

2(2) 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Projektet bedöms kosta 50 mkr.  

 

Facklig samverkan 

Information på förvaltningssamverkan 2020-04-20. 

Information på BoUN 2020-04-22. 

 

 

Barnkonventionen 

Viktigt att barnen blir delaktiga i utformningen av renovering och reinvestering.   

Artikel 3: Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet. 

  

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi  

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Avdelningschef förskola 

Avdelningschef skola  

Skolchef  
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-06-08 Dnr: BOUN 2020-000114 

Handläggare: 

Mia Elofsson 

Barn och utbildningsförvaltningen 

Beställning av ny förskola i Dingle 

Förslag till beslut 

Barn och utbildningsnämnden beställer utredning och projektering 

av en ny förskola i Dingle inom området Lågum/Tyft, av 

Samhällsbyggnadsnämnden, under förutsättning att Kommunfullmäktige antar 

budgetmedel för projektet. Målbilden är att förskolan ska stå klar 2022 och rymma 

80-100 barn.

Barn och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen rapporterar under 

processens gång och återkommer med underlag för beslut om genomförande. 

Sammanfattning 

 Kommunfullmäktige beslutade 2014 att det ska byggas en ny förskola i

Dingle. 2018-11-13 § 196; Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i

uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för placering av ny förskola i

Dingle i anslutning till det planerade vård- och omsorgsboendet på Lågum,

Dingle.

 2019-01-15; beslutade kommunstyrelsen, via ett delegationsbeslut av

kommunstyrelsens ordförande, att överlämna ärendet

till Samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.

 2019-01-21, § 19; SBN fattar beslut att inte bygga fem avdelningar på

skolområdet, samt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda att bygga förskola i

anslutning till äldreboende på Lågum.

 2019-02-25; Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet att bygga

fem nya förskoleavdelningar på skolområdet.

 2020-05-27§47; Barn och utbildningsnämnden tog beslut om initiativärende

från SD och KD gällande förskola i Dingle.

I investeringsbudgeten föreslås totalt 40 mkr för förskola i Dingle 2022. 

Våren 2020 finns 89 barn fördelat på 5 avdelningar i Dingle. Tre avdelningar i 

huvudbyggnaden, en avdelning i modul och en avdelning i gamla Brandstationen.  

Avdelningen i Brandstationen är undermålig och ej funktionell för verksamheten.  

Till rektorsområdet hör även Hällevadsholm förskola med 56 barn fördelat på 3 

avdelningar. När det inte finns plats i Hällevadsholm erbjuds plats på Dingle 

förskola. Utifrån budget beräknas idag 18 platser/avdelning. I Svarteborg har antal 

barn i behov av barnomsorg varit konstant över tid.   

Vid nybyggnation ska möjlighet ges till flexibilitet i verksamheten så att det kan 

vara 4-6 avdelningar vid behov. Inriktningsmålet är 17 barn/grupp.  
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-06-08 
 

BOUN 2020-000114 
Sida 

2(3) 

 

  

Förskolorna i Svarteborg:  

  Antal avd  Antal inskrivna 

barn 200529  
      
Dingle  5  89  
Hällevadsholm  3  56  
      
Summa  8  145  
  

  

Antal barn per födelseår och område (siffror Tieto 200527)  

Födelseår  Svarteborg  Hällevadsholm   Dingle            

2020  15  6  9    
Registrerade tom dagens datum 
200527  

2019  26  10  16            

2018  32  11  21            

2017  32  11  21            

2016  31  15  16            

2015  28  5  23            
Röda siffror är de som registrerats 200527  

Barnantal  

Enligt SKRs prognos kommer andelen barn de närmaste 5 åren öka något i 

Munkedals kommun. Utöver det behöver vi ta i beaktande att de nybyggnationer 

som är på gång kan komma att innebära ett ökat barnantal.   

Verksamhetsaspekter på ny förskola  

  

Enlig Skolverkets riktlinjer bör yngre barn 0-3 år inte vistas i grupper större än 12 

och 4-5 åringar i grupper om 15.   

  

Lokalerna behöver vara flexibla utifrån barns olika behov.   

   

Barnen ska kunna ha inflytande och påverka sin dag med möjlighet att växla 

mellan olika aktiviteter under dagen. Det ska finnas möjlighet för barnen att 

använda sin fantasi och kreativitet i lärandet både inne och ute.  

Viktigt att så få rum som möjligt är genomgångsrum.  

Ett större rum på varje avdelning där man kan göra rum i rummet så att de små 

barnen kan vara upptagna av olika aktiviteter men ändå vara nära en pedagog  

Det ska finnas samtalsrum, materielrum och arbetsrum.  

Det skall finnas möjlighet att träffas många barn på en plats för uppträdande eller 

större samlingar med funktion som torg/mötesplats, men även möjlighet att dra sig 

tillbaka för en lugn stund. Torget ska ge möjlighet för gemensamma måltider och 

kunna användas på olika sätt, tex även som samlingslokal för både vuxna och 

barn.   

  

Köket ska vara ett tillagningskök där alla måltider lagas från grunden. Utrustning 

och kapacitet ska vara anpassad för tillagning av frukost, lunch och mellanmål.   

  

I återvinningshuset ska det finnas plats att sortera alla tänkbara fraktioner. Det ska 

också finnas plats för att förvara grovsopor för vidare transport till 

återvinningsstation. Återvinningshuset bör ligga i anslutning till kökets entré  

  

Administrativa ytor med funktion för olika verksamhetsmöten med upp till 20 

deltagare.   

Arbetsplats för förskolechef.  

  

All personal på förskolan använder samma pausrum.   
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Munkedals kommun 
Datum 

2020-06-08 
 

BOUN 2020-000114 
Sida 

3(3) 

 

  

Utemiljö  

Enligt Boverket finns inga generella rekommendationer för hur stor yta ett barn 

behöver. Forskning visar dock att den totala friytan bör överstiga 3000 m2. På en 

gård som är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek 

och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov.   

En gård ska ha flera zoner som barnen kan röra sig fritt mellan, och som erbjuder 

fler och mer varierade lekmöjligheter efter hand som barnen utvidgar sitt 

territorium.  Möjlighet ska ges till vila ute, under tak, med placering så att inte de 

sovande barnen blir störda.  

  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi  

Bedömningen är nybyggnaden genomförs inom investeringsanslaget.   
 

Miljö  

Viktigt att lekytor utformas för att passa barnens olika åldrar.  
 

Facklig samverkan enligt FAS05  

Personal, fackliga representanter och huvudskyddsombud kommer att vara 

representerade i projektet.  
 

Barnkonventionen  

Ur ett barnperspektiv skapas förutsättningar för hög och likvärdig kvalitet.  

För att barngruppernas storlek ska kunna minskas behövs lokaler som är 

anpassade för förskolans verksamhet. Viktigt att bygga in flexibilitet för att kunna 

anpassa till nya förutsättningar.   
 

Inga ytterligare konsekvenser  

Liselott Sörensen Ringi  

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Mia Elofsson 

Liselott Sörensen Ringi 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-08 Dnr: BOUN 2019-000168 

Handläggare: 

Liselott Sörensen Ringi 

Barn och utbildningsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 

Barn-och Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att förlägga 

fadderpolitikernas besök på förskolor och skolor under veckorna 45-46 

höstterminen 2020 med fokusområde resultat. 

Sammanfattning 

Nämnden har beslutat om att utse fadderpolitiker och också fördelat dessa per 

enhet. Fadderpolitikernas fokusområden följer det systematiska kvalitetsarbetet. 

Varje fadderpolitiker gör en avrapportering till nämnden efter besöket.  

Höstens besök ska fokusera på hur lärare följer upp elevernas resultat och på 

förskolan, hur följer pedagogerna upp barngruppens utveckling i relation till 

läroplanen.  

Under våren 2021 är fokusområdet trygghet, studiero och trivsel.   

Planerade besök under våren 2020 ställdes in på grund av pandemiutbrottet. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

De arvoden som betalas ut i samband med besöken. 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Avdelningschef förskola 

Avdelningschef skola 
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2019-12-02 

Initiativärende- Särskilt begåvade barn och 
elever 

Skolan är en av samhällets absolut viktigaste institutioner. Det är därför viktigt att 
samtliga som verkar inom skolan pedagoger, elever och annan personal har de 
förutsättningar som krävs för att uppmärksamma och stötta alla elever. 

Det är tydligt uttryckt i skollagen att: 
“3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 
lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 
kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av 
funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges 
stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 
konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 
ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” 

En grupp elever som man ofta negligerar är de med särskild begåvning och som 
ställer högre krav inte bara på lärarna utan på hela skolsystemet. Det finns en stor 
risk att dessa elever inte uppmärksammas och eller missuppfattas av omgivningen 
då deras understimulans lätt kan övergå i att uppträda stökigt för att påkalla 
uppmärksamhet. I värsta fall tappar eleven intresse för att lära sig och i värsta fall blir 
”hemmasittande” vilket för individen får förödande konsekvenser. 
Man har också kunnat konstatera att flickor oftare än pojkar är svårare att upptäcka 
då de lättare finner sig i skolans ramar. 

När det handlar om att ge lika förutsättningar för elever att tillgodogöra sig de 
kunskaper som krävs i skolan fokuserar man ofta på de elever som har svårigheter 
att hänga med i det förväntade tempot.  

Moderaterna i Munkedal vill därför 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.  

Christoffer Rungberg för Moderaterna Munkedal 
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Initiativärende 

Att inte anpassa verksamheter utan att det prövas: 

Vi fick i nämnden information att efter skolinspektionens tillsyn i november veta att det troligen inte 

var lagligt med hur Munkedals kommun anordnar fritids i Svarteborg. Dvs att eleverna får gå på 

fritids på hemorten istället för på orten där skolan ligger. Förvaltningen var väldigt reaktiva efter 

detta besked och gick snabbt ut och informerade vårdnadshavarna, vilket egentligen är lovvärt och 

värt en stor eloge. Men när beslutet från skolinspektionens tillsyn kommit står det inte en rad om vad 

de sagt. Vilket kan ha flera orsaker, troligast är att de själva övertolkat eller haft fel, annars vore det 

tjänstefel av skolinspektionen att inte ta upp lagbrott i sitt beslut. 

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna i Munkedal Barn och 

utbildningsnämnden besluta 

Att: Inte göra större anpassningar på verksamheter utan beslut från barn och utbildningsnämnden 

eller från högre instans. 

Att: Vid beslut från högre instans som kan befinna sig i gråzonen (inga prejudikat) nämnden blir 

tillfrågad om beslutet skall prövas i förvaltningsrätt. 

Att: Inte slutföra förändringarna av fritids i Svarteborg innan lagligheten är helt klar. 

Att: Barn och utbildningsförvaltningen senast på nämndsammanträdet i april presenterar en 

konsekvensanalys gällande omorganisering av fritids i Svarteborg. 

För Sverigedemokraterna 

Pontus Reuterbratt 
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Förslag initiativärende Remissinstanser 

För att få större tyngd och samsyn utefter våra beslut och för att få bättre beslutsunderlag så vore 

det på sin höjd att vi inför större beslut som kan innebära förändringar antingen till det bättre eller 

till det sämre för våra elever och anställda ute på skolorna så föreslår Sverigedemokraterna  

Att: vi i framtiden erbjuder kommunens förstelärare samt skolornas elevråd  att vara nämndens 

remissinstans när det gäller beslut av dignitet, exempelvis framtida skolrenoveringar, skolbyggen 

eller förändringar i skolstrukturen. 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-08 Dnr: BOUN 2020-000024 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 

maj 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen   

Sammanfattning 

Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. Förteckning 

redovisar anmälningar mellan 2020-05-01 till 2020-05-31.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Rektor på respektive skola 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-09 Dnr: BOUN 2020-000025 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Anmälan till huvudman om att elevs oroande 

frånvaro utreds - maj 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning 

Redovisning av inkomna anmälningar om att elevs oroande frånvaro utreds. 

Förteckning redovisar anmälningar mellan 2020-05-01 till 2020-05-31.    

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Rektor på respektive skola 
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Barn och utbildningsförvaltningen 
 

ANMÄLAN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-08 

 

  

Anmälan till huvudman om att elevs oroande frånvaro utreds Maj 2020 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2020-05-19 2188 I Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

10. Centrumskolan - Anmälan till 

huvudman om att elevs oroande 

frånvaro utreds 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2020-000025 

2020-05-18 2187 I Barn- och 

Utbildningsförvaltningen 

9. Centrumskolan - Anmälan till 

huvudman om att elevs oroande 

frånvaro utreds 

 

Liselott Sörensen 

Ringi 

2020-000025 
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