
 Barn- och utbildningsnämnden 

REGISTER 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-11-18 

Ärende § 

1. Fastställande av dagordning
Dnr 827

92 

2. Sammanträdesdagar 2021 för barn- och
utbildningsnämnden
Dnr 2020-000175

93 

3. Månadsrapport per oktober 2020 för Barn- och
utbildningsnämnden.
Dnr 2020-000020

94 

4. Information till nämnd - 2020
Dnr 2020-000001

95 

5. Ekonomi-information - 2020
Dnr 2020-000002

96 

6. Barn- och utbildningsnämndens remissvar ÖP-18
Dnr 2020-000178

97 

7. Workshop inför beslut om detaljbudget och
verksamhetsmål
Dnr 2020-000019

98 

Tid: 2020-11-18, kl. 09:00-14:00 

Plats: Gullmarssalen på kommunhuset Forum/Distans via teams 

Justeringsdatum: 2020-11-23 senast kl. 13:00 

Justeringsperson: Yvonne Martinsson (S) 

Ordförande: Karin Blomstrand (L) 

Sekreterare: Karin Atienza Cortes 

Comfact Signature Referensnummer: 981641



     Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(9) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum/Digitalt via Teams, onsdagen den 18 
november 2020 kl 09:00-14:00 

Beslutande Linus Svanberg-Andersson (M) för Frida Ernflykt (M) 
Christoffer Rungberg (M) 
Karin Blomstrand (L), ordförande 
Mathias Johansson (SD) 
Louise Skaarnes (SD) 
Christoffer Wallin (SD) för Maria Pasanen (SD) 
Caritha Jacobsson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Leif Karlsson (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Olle Olsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Jeton Pacolli (S) 
Ayman Shehadeh (MP) 

Justerare Yvonne Martinsson (S) 

Justeringen sker Digital justering, 2020-11-23 senast kl. 13:00 

Underskrifter 
Sekreterare Digital justering Paragrafer §§ 92-98 

Karin Atienza Cortes 

Ordförande Digital justering 
Karin Blomstrand (L) 

Justerare Digital justering 
Yvonne Martinsson (S) 
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§ 92 Dnr 827 

Fastställande av dagordning 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med ändring att 
ärendet "Barn- och utbildningsnämndens remissvar ÖP-18 hanteras i 
samband med "Workshop inför beslut om detaljbudget och 
verksamhetsmål". 
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§ 93 Dnr 2020-000175 

Sammanträdesdagar 2021 för barn- och 
utbildningsnämnden 
Sammanfattning av ärendet 
Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit 
fram förslag till sammanträdestider för 2020. Grunden för planeringen 
utgår från kommunens budgetprocess.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-06 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar 
för 2021: 
Onsdagen den 27 januari 
Onsdagen den 17 februari 
Onsdagen den 24 mars 
Onsdagen den 28 april 
Onsdagen den 19 maj 
Onsdagen den 16 juni 
Onsdagen den 22 september 
Onsdagen den 20 oktober 
Onsdagen den 24 november 
Onsdagen den 15 december    

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar 
för 2021: 
Onsdagen den 27 januari 
Onsdagen den 17 februari 
Onsdagen den 24 mars 
Onsdagen den 28 april 
Onsdagen den 19 maj 
Onsdagen den 16 juni 
Onsdagen den 22 september 
Onsdagen den 20 oktober 
Onsdagen den 24 november 
Onsdagen den 15 december  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Avdelningschefer för skola och förskola 

Ekonomiavdelningen 
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§ 94 Dnr 2020-000020 

Månadsrapport per oktober 2020 för Barn- och 
utbildningsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
Månadsrapporten för oktober visar en negativ prognosavvikelse mot 
budget på helår om 4 550 tkr för Barn- och utbildningsnämnden. Den 
beräknade kostnaden för Covid-19 är 3 500 tkr för helåret. Avvikelse 
avser till stora delar grundskolan som inte hunnit få helårseffekt på de 
åtgärder som gjorts under året för att få budget i balans. Extrainsatta 
skolskjutsturer påverkar också prognosen negativt. Vuxenutbildningen 
bidrar till underskottet bland annat på grund av uteblivna intäkter för 
uppdragsutbildningar och kortkurser.  
Prognosen är att 3 430 tkr av den tilldelade investeringsramen om 6 293 
tkr kommer förbrukas innan årets slut.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-10 
Månadsrapport okt 2020 Barn- och utbildning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar information om månadsrapport 
per oktober 2020 från Barn- och utbildningsförvaltningen.   

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar information om månadsrapport 
per oktober 2020 från Barn- och utbildningsförvaltningen.  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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§ 95 Dnr 2020-000001 

Information till nämnd - 2020 
Sammanfattning av ärendet 
Läget Covid 
Skolinspektionen kommer granska Munkedalsskolan och Centrumskolan. 
Elever och rektorer ska intervjuas om hur vi hanterar situationen. 
Granskningen startar vecka 48. 

En personal sjuk på Kungshöjden men ingen spridning är konstaterad 
hittills. Två elever på kungsmark har haft konstaterad covid-19. Större 
delen av den klassen där de sjuka eleverna går är hemma. Alla enheter 
följer den plan som Smittskydd VGR har publicerat.  

Vidtagna åtgärder  
Ordförande har beslutat att gymnasiet ska ha delvis distansundervisning, 
insatsen är förebyggande. Alla som kan arbeta hemifrån gör det, de 
flesta möten har skjutits upp eller hålls via teams. Inga besök av 
fadderpolitiker. Enheterna arbetar med att förbättra matsituationen 
ytterligare. Detta gäller Kungsmarkskolan, Munkedalsskolan och Hedekas 
skola. 

Vuxveckan2020 
Nämnden får tillgång till en länk där de kan läsa mer om 
Vuxenveckan2020 som hölls av Fyrbodal. 

Rapport från arbetsgrupp - ökad sysselsättning 
Kommundirektören gav en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram förslag på 
organisering för att så många som möjligt ska bli anställningsbara och 
vara i någon form av sysselsättning. Arbetsgruppen gav förslag till hur 
man kan arbeta med frågorna, förslaget har redovisats till 
kommunledningsgruppen. Kommunledningsgruppen beslutade att inte 
göra en organisationsändring i nuläget, vidare utredning behövs. 
Metoderna som arbetsgruppen presenterade antogs av 
kommunledningsgruppen.  

Förstudie - Utvecklingscentrum Munkedal 
Kommundirektören gav processutvecklaren i kommunstyrelsens 
förvaltning i uppdrag att genomföra en förstudie om hur 
utvecklingscentrum Munkedal ska utvecklas.  

Mer detaljerad information inför tjänsteskrivelse i december 
Förvaltningschefen informerar om att förvaltningen ser det som 
nödvändigt att äska medel för utökad ram. Detta gäller: 

• För att kunna genomföra vuxenutbildning
• För att kunna skapa fler flexgrupper i grundskolan som ett steg i

att klara av den strategiska planen
• För att öka personaltätheten i fritidshemmen.
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Forts § 95 

Information om studiehandledning och modersmål 
Förvaltningschefen informerar också kort om modersmålsundervisning 
och studiehandledning. Dels om nulägen dels om vikten av att erbjuda 
både modersmålsundervisning och studiehandledning för att uppnå den 
strategiska planen. Nämnden fick också material för att läsa mer om 
ämnet. 

Informationen finns i nämndens digitala mapp samt i ärendet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 96 Dnr 2020-000002  

Ekonomi-information - 2020 
Sammanfattning av ärendet 
Ingen ytterligare information finns utöver månadsrapporten.  
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§ 97 Dnr 2020-000178  

Barn- och utbildningsnämndens remissvar ÖP-18 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har möjlighet att yttra sig om ÖP-18. Nämndens synpunkter 
bifogas ärendet.  
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§ 98 Dnr 2020-000019  

Workshop inför beslut om detaljbudget och 
verksamhetsmål 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har under sammanträdet en workshop inför beslut om 
detaljbudget och verksamhetsmål. Fokuset är på att justera måtten då 
nämnden tidigare under året beslutade att ha kvar samma mål som 
2020. Vad workshopgrupperna kommer fram till bifogas i ärendet.  
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