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Sammanträdesdatum 
2019-01-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Ärende Sid 

Informationspunkter 

Presentation av klimatarbete från 8:e klassare på Kungsmarksskolan kl 10:00 
Information från barn- och utbildningsförvaltningen kl. 11:00 
Information om fadderverksamhet, skollagen/eventuella utbildningstillfällen 

Ärenden för beslut 

1. Ändring av ordning i ärendelista 3 

2. Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden
Dnr: BOUN 2019-5

4 

3. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
Dnr: BOUN 2019-6

6 

4. Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente
Dnr: KS 2018-70

10 

5. Information om AIL-lärarutbildning 11 

6. Avstänging av elev i de frivilliga skolformerna enligt 5 kap 17 § skollagen
Dnr: BOUN 2019-8

12 

7. Beslut angående ansökan om skolskjuts
Dnr: BOUN 2019–7

13 

Tid: Tisdagen den 15 januari 2019 kl. 09.00 

Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum 

Förslag till 
justeringsdatum: Måndagen den 21 januari, 2019, kl. 15:30 

Justeringsperson: Olle Olsson (KD) 

Ordförande: Karin Blomstrand (L) 

Sekreterare: Karin Kvist Ekholm 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Plats och tid Kommunhuset Forum, tisdagen den 15 januari 2019, 
kl. 09:00-13:15 

Beslutande Karin Blomstrand (L), ordförande 
Frida Ernflykt (M) 
Christoffer Rungberg (M) 
Pontus Reuterbratt (SD) 
Louise Skaarnes (SD) 
Maria Pasanen (SD) 
Caritha Jacobsson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Leif Karlsson (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Olle Olsson (KD) 

Ej tjänstgörande Anna Höglind (L) 
ersättare  Carolina Gedda (SD) 

Mathias Johansson (SD) 
Jennie Olsson (S) 
Inger Orsbeck (S) 
Kim Söderblom (V) 
Ayman Shehadeh (MP) 

Utses att justera Olle Olsson (KD) 

Justeringens plats Kommunhuset Forum måndagen den 21 januari, kl. 
och tid 15:30 

Sekreterare ……………………………………………………… 
Karin Kvist Ekholm 

Ordförande  ……………………………………………………… 
Karin Blomstrand (L) 

Justerande ……………………………………………………… 
Olle Olsson (KD) 
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§ 1

Förändring av ordning av ärendelista 

Ärende nummer 6, information om AIL-lärarutbildning, flyttas upp till ärende 
nummer 4. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande ärendeordning: 

1. Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden
2. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
3. Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente
4. Information om AIL-lärarutbildning
5. Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna enligt 5 kap. 17 §

skollagen
6. Beslut angående ansökan om skolskjuts
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

§ 2

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden år 2019 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 76 att en ny politisk organisation 
ska inträda 2019-01-01 med inrättande av nya nämnder, däribland barn- och 
utbildningsnämnden. 

Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomienheten tagit fram förslag 
till sammanträdestider för nämnden. Hänsyn har tagits till kommunens 
budgetprocess. 

Beredning 

Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-01-02 

Förvaltningens förslag till beslut 

∗ Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar 
för barn- och utbildningsnämnden år 2019; 

Tis. 15/1, kl. 09:00 
Ons. 13/2, kl. 09:00 
Tis. 12/3, kl. 09:00 
Ons. 17/4, kl. 09:00 
Ons. 15/5, kl. 09:00 
Tis. 11/6, kl. 09:00 
Tis. 17/9, kl. 09:00 
Tis. 22/10, kl. 09:00 
Tis. 19/11, kl. 09:00 
Tis. 17/12, kl. 09:00 

Yrkande 

Karin Blomstrand (L): Ändring av juni månads sammanträde från 2019-06-11 till 
2019-06-13 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut med ändring 
av juni månads sammanträde från 2019-06-11 till 2019-06-13 och finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget med ändring. 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Forts § 2 

Beslut 

∗ Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdagar 
för barn- och utbildningsnämnden år 2019; 

Tis. 15/1, kl. 09:00 
Ons. 13/2, kl. 09:00 
Tis. 12/3, kl. 09:00 
Ons. 17/4, kl. 09:00 
Ons. 15/5, kl. 09:00 
Tors. 13/6, kl. 09:00 
Tis. 17/9, kl. 09:00 
Tis. 22/10, kl. 09:00 
Tis. 19/11, kl. 09:00 
Tis. 17/12, kl. 09:00 

Expedieras 

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 
Nämndsekreteraren  
Förvaltningschef barn- och utbildning 
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§ 3

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2019 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 76 att ny politisk organisation ska 
inträda 2019-01-01 med inrättande av nya nämnder, däribland barn- och 
utbildningsnämnden. Reglemente är upprättat som anger nämndernas uppdrag 
och verksamhet. 

Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt en anställd, ledamot, ersättare, 
presidiet eller utskott att besluta på nämndens vägnar. Delegering innebär att 
nämnden ger delegaten rätt att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa 
ärenden.  

Beredning 

Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-01-02, Barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning 

Förvaltningens förslag till beslut 

∗ Barn och utbildningsnämnden beslutar att medge att förvaltningschefen 
har rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd att besluta 
istället. 

∗ Barn och utbildningsnämnden beslutar att samtliga beslut fattade enligt 
barn- och utbildningsnämndens delegationsordning ska redovisas till 
nämnden vid det sammanträde närmast efter det att beslutet fattades. 
Redovisningen avser även beslut som förvaltningschef vidaredelegerat till 
annan anställd. 

∗ Barn och utbildningsnämnden antar förslag till delegationsordning att 
gälla från och med 2019-01-15 

Yrkande 

Pontus Reuterbratt (SD): Ändring av delegationsordningens punkt 4.1.1 b) från 
över 1 prisbasbelopp till 1–10 prisbasbelopp, och punkt 4.1.6 från 5 
prisbasbelopp till 2 prisbasbelopp.  

Yvonne Martinsson (S): bifall till Pontus Reuterbratt förslag av ändring av punkt 
4.1.1 b). Avslag till förslag av ändring av punkt 4.1.6 

Olle Olsson (KD): bifall till Pontus Reuterbratts (SD) förslag. 

Caritha Jacobsson (S): bifall till förvaltningens förslag för punkt 4.1.6. 
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Forts § 3 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut förutom punkt 
4.1.1 b) och 4.1.6 i delegationsordningen och finner att nämnden beslutar enligt 
förslaget. 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut av punkt 4.1.1 
b) och Pontus Reuterbratts (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt
Pontus Reuterbratts (SD) yrkande.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut av punkt 4.1.6 
och Pontus Reuterbratts (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag till beslut. 

Omröstning 

Omröstning begärs gällande punkt 4.1.6 och barn- och utbildningsnämnden 
godkänner följande propositionsordning: 

Ja: Bifall till förvaltningens förslag. 
Nej: Bifall till Pontus Reuterbratts (SD) yrkande. 

Omröstningsresultat 

Ja-röster: 7 
Nej-röster: 4 

Omröstningslistan bifogas i paragrafen. 

Beslut 

∗ Barn och utbildningsnämnden beslutar att medge att förvaltningschefen 
har rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd att besluta 
istället. 

∗ Barn och utbildningsnämnden beslutar att samtliga beslut fattade enligt 
barn- och utbildningsnämndens delegationsordning ska redovisas till 
nämnden vid det sammanträde närmast efter det att beslutet fattades. 
Redovisningen avser även beslut som förvaltningschef vidaredelegerat till 
annan anställd. 

∗ Barn och utbildningsnämnden antar förslag till delegationsordning att 
gälla från och med 2019-01-15 

∗ Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra punkt 4.1.1 b) från 
”över 1 prisbasbelopp” till ”1-10 prisbasbelopp”. 
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Forts § 3 

Reservation 

SD-gruppen 

Expedieras 

Barn- och utbildningsnämnden för kännedom 
Nämndsekreterare 
Förvaltningschef barn- och utbildning 



Omröstningslista § 3 

Ja Nej Avstår 
Frida Ernflykt (M) X 
Christoffer Rungberg (M) X 
Pontus Reuterbratt (SD) X 
Louise Skaarnes (SD) X 
Maria Pasanen (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) X 
Resultat 7 4 
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§ 4

Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente 

Sammanfattning 

Enligt 4 kap. 2 § kommunallagen ska den som inom kommunen eller landstinget 
fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha 
benämningen kommunalråd, borgarråd, landsråd, oppositionsråd eller annan 
benämning som fullmäktige väljer. Kommunfullmäktige har i regler för arvode 
och ersättning fastställt att ordförande i barn- och utbildningsnämnd kommer 
fullgöra sitt uppdrag på 40 % av heltid. Detta är att anse som betydande del av 
heltid och kräver därför en revidering av reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden utifrån 4 kap. 2 § kommunallagen. Efter dialog med 
gruppledarna den 4/12 framkom det att det finns ett stöd för att låta 
benämningarna spegla förvaltningschefernas titlar. 

Beredning 

Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-01-07, Barn- och 
utbildningsnämndens reglemente 

Förvaltningens förslag till beslut 

∗ Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden, daterat 2018-12-10, efter revidering om att 
ordförande i nämnden är tillika skolråd. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan anta förvaltningens förslag att 
ordförande enligt 4 kap. 2 § kommunallagen även ska ha beteckningen skolråd 
och finner att nämnden antar förslaget. 

Beslut 

∗ Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden, daterat 2018-12-10, efter revidering om att 
ordförande i nämnden är tillika skolråd. 

Expedieras 

Barn- och utbildningsnämnden för kännedom 
Nämndsekreterare 
Förvaltningschef barn- och utbildning 
Kommunstyrelsen 
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§ 5

AIL-lärarutbildning 

Sammanfattning 

Förvaltningschef ger information kring AIL-lärarutbildning som är en 
försöksverksamhet på Högskolan Väst som Munkedal kommun kommer delta i 
med start 2019. Avtalet syftar till att öka attraktiviteten att utbilda sig till och 
arbeta som lärare samt bidra till att trygga den framtida kompetensförsörjningen 
av legitimerade lärare och underlätta övergången från studier till arbete. Avtalet 
för AIL-lärare möjliggör ett långsiktigt åtagande för arbetsgivaren att 
tillsammans med Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet bidra till att fler väljer 
att utbilda sig till lärare och därmed säkra en framtida kompetensförsörjning av 
utbildade lärare inom huvudmannens organisation. 

Beredning 

Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-01-07, powerpointpresentation med 
information kring AIL-lärarutbildning, utkast till lokalt kollektivavtal och 
överenskommelse för AIL-lärare.    

Förslag till beslut 

Barn och- utbildningsnämnden noterar informationen om AIL-lärarutbildning. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen om AIL-lärarutbildning. 

Expedieras 
Förvaltningschef barn- och utbildning 
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§ 6

Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna enligt 5 kap. 17 § 
skollagen 

Sammanfattning 
Sekretess enligt 23 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen 

Beredning  

Tillförordnad rektors tjänsteskrivelse 2018-12-21 

Förvaltningens förslag till beslut 
Sekretess enligt 23 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen 

Yrkande 

Sekretess enligt 23 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen 

Propositionsordning 

Sekretess enligt 23 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen 

Beslut 

Sekretess enligt 23 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen 
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§ 7

Beslut angående förfrågan om ersättning för skolskjuts 

Sammanfattning 

Sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets och sekretesslagen. 

Beredning 

 Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-01-03.
 Ansökan om att fullgöra skolgång i annan kommun för elev folkbokförd i

Munkedals kommun 2018-09-19.
 Beslut med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 2018-10-17.
 Angående förfrågan om ersättning för skolskjuts. 2018-10-17
 Besvär beträffande avslag på ansökan om skolskjuts 2018-1-30.
 Föreläggande från förvaltningsrätten i Göteborg och beslut från

förvaltningsrätten i Göteborg 2018-12-17.

Förvaltningens förslag till beslut 

Sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets och sekretesslagen. 

Beslut 

Sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets och sekretesslagen. 

Expedieras  
Sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets och sekretesslagen.




