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Sammanträdesdatum 

2019-06-13 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, torsdagen den 13 juni 2019 

kl 09:00-15:30 

Beslutande Ledamöter 

Karin Blomstrand (L), Ordförande 

Pontus Reuterbratt (SD), 1:e vice ordförande 

Olle Olsson (KD), 2:e vice ordförande 

Frida Ernflykt (M) 

Christoffer Rungberg (M) 

Louise Skaarnes (SD) 

Maria Pasanen (SD) 

Caritha Jacobsson (S) 

Yvonne Martinsson (S) 

Leif Karlsson (S) 

Lars-Göran Sunesson (C) 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

Ersättare 

Anna Höglind (L) 

Carolina Gedda (SD) 

Mathias Johansson (SD) 

Inger Orsbeck (S) 

Martina Fivelstad (V) 

Ayman Shehadeh (MP) 

Utsedd att Justerare Leif Karlsson (S) 

Justeringens plats 

och tid Kommunhuset forum, 2019-06-17, kl. 08:00 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer §§ 31-38 
Karin Ekholm 

Ordförande 

Karin Blomstrand (L) 

Justerare 

Leif Karlsson (S) 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 31 Dnr 827 

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med tillägg av två 

initiativärenden enligt följande: 

1. Fastställande av dagordning

2. Information till nämnd 2019

3. Anmälan av delegationsbeslut 2019

4. Anmälan till huvudman om kränkande behandling maj 2019

5. Anmälan till huvudman om att elevs oroande frånvaro utreds 2019

6. Simskoleverksamhet i förskoleklass - nytt beslut inför budget 2019-

2020

7. Initiativärende från Olle Olsson (KD), Yvonne Martinsson (S), Caritha

Jacobsson (S), Leif Karlsson (S) och Lars-Göran Sunesson (C) gällande

behörighet till gymnasieskolan

8. Verksamhetsmål - 2020 (Workshop)
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Sammanträdesdatum 

2019-06-13 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 32 Dnr 2019-000194 

Information till nämnd - 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Dialog med skolinspektionen om skolverkets, huvudmannen och 

rektorernas uppdrag mellan kl. 09:00 till 12:00 

Information från förvaltningen: 

Avdelningschef för förskola informerar om gruppbesök för 2,5 åringar på 

familjecentralen. Detta för att observera språk, tal och kommunikation, 

lek, samspel och motorisk utveckling. Dessa gruppbesök leder till 

insatser där det behövs.  

Förvaltningschef informerar om aktuellt i förvaltningen. Bland annat att 

anpassad timplan ska anges i betygsform, reviderad läroplan för 

förskolan, uppföljning från förskoleklassen och lågstadiet och förändring i 

läroplanerna för att främja trygghet och studiero. Förvaltningschefen 

informerar också en analysdag som hålls i skolorna som ett led i det 

systematiska kvalitetsarbetet.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 33 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 2019-05-01 till 2019-05-31. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-06-03 

Delegationsförteckning 2019-05-01 - 2019-05-31 

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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§ 34 Dnr 2019-000181 

Anmälan till huvudman om kränkande behandling maj 
2019 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. 

Förteckning redovisar anmälningar mellan 2019-05-01 till 2019-05-31. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-06-03 

Anmälan till huvudmän om kränkande behandling, maj 2019   

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutet skickas till 

Rektorer på respektive skola 
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§ 35 Dnr 2019-000110 

Anmälan till huvudman om att elevs oroande frånvaro 
utreds – 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna anmälningar om att elevs oroande frånvaro 

utreds. Förteckning redovisar anmälningar mellan 2019-05-01 till 2019-

05-31.

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-06-03 

Anmälan till huvudman om att elevs oroande frånvaro utreds, 2019-05-

01 – 2019-05-31 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutet skickas till 

Rektorer på respektive skola 
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§ 36 Dnr 2019-000193 

Simskoleverksamhet i förskoleklass - nytt beslut inför 
budget 2019-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Göran Sunesson inkom 2012-05-18 med en motion om att alla 

sexåringar skulle erbjudas fri simundervisning en gång/v under en 

termin alternativt sommarsimskola samt att öronmärka pengar för varje 

klass att åka till badhus en gång per år. Ytterligare förslag var att ge 

bidrag till föreningar som bedriver sommarsimskola och stöd till 

utbildning av simlärare. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla 

motionen 2017. 

Då kunde kommunen ansöka om statliga bidrag för simundervisning.  

Därefter har skolorna planerat och genomfört simundervisning för elever 

i förskoleklass.  

Staten har för år 2019 dragit tillbaka möjligheten att ansöka om bidrag 

för simundervisning. Utifrån delårsrapport för april visar prognosen för 

Barn och utbildningsförvaltningen ett negativt resultat inför årsbokslutet. 

Därför föreslås att simundervisningen utgår alternativt att medel 

tillskjuts.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-29 

Beslut KF 2019-11-23 § 109 

Motion från Lars-Göran Sunesson (C) om uppdrag att utreda och 

utveckla en bra simskoleverksamhet 

Förvaltningens förslag till beslut 

Alternativ 1: 

Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun inte erbjuder 

simundervisning för elever i förskoleklass fr.o.m. 2019. 

Alternativ 2: 

Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta Barn och utbildningsnämndens 

budget 290 tkr för 2019 samt med samma belopp inför budget 2020 så 

att Munkedals kommun kan erbjuda simundervisning för elever i 

förskoleklass.   

Yrkande 

Lars-Göran Sunesson (C) och Olle Olsson (KD): Bifall till alternativ 2. 

Karin Blomstrand (L): Ajournering 

Ajournering begärs och verkställs, kl. 14:00-14:05 
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Forts § 36 

 

Christoffer Rungberg (M): Föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att 

tillskjuta Barn och utbildningsnämndens budget 150 tkr för 2019 samt 

med 290 tkr inför budget 2020 så att Munkedals kommun kan erbjuda 

simundervisning för elever i förskoleklass.    

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på alternativ ett, två och Christoffer 

Rungberg (M) yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden 

beslutar enligt Christoffer Rungbergs (M) yrkande. 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till 

beslut 

* Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta Barn och 

utbildningsnämndens budget 150 tkr för 2019 samt med 290 tkr 

inför budget 2020 så att Munkedals kommun kan erbjuda 

simundervisning för elever i förskoleklass.    
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§ 37 Dnr 2019-000198  

Initiativärende gällande behörighet till 
gymnasieskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Olle Olsson (KD), Caritha Jacobsson (S), Yvonne Martinsson (S), Leif 

Karlsson (S) och Lars-Göran Sunesson (C) inkom med ett initiativärende 

gällande behörighet till gymnasieskolan. I initiativärendet ges förslaget: 

Barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att, med 

utgångspunkt i kända anledningar till problemen, till nämndens möte i 

september ta fram åtgärder för att på kort och lång sikt förbättra 

meritvärde och behörighet till gymnasiet så att dessa värden vid 

mandatperiodens slut minst ligger i nivå med närliggande kommuner   

      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordförande ställer proposition på Olle Olsson (KD) med fleras förslag till 

beslut och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 

förslaget. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

* Barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att, 

med utgångspunkt i kända anledningar till problemen, till 

nämndens möte i september ta fram åtgärder för att på kort och 

lång sikt förbättra meritvärde och behörighet till gymnasiet så att 

dessa värden vid mandatperiodens slut minst ligger i nivå med 

närliggande kommuner.  

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
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§ 38 Dnr 2019-000195  

Verksamhetsmål - 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden går igenom en sammanställning av 

workshoppen som utfördes under sammanträden den 22 maj.  

 

 


