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Plats och tid  Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, onsdagen den 26 januari 
2022 kl 09:00-13:50 

Beslutande  Karin Blomstrand (L), Ordförande 
Louise Skaarnes (SD), 1:e vice ordförande 
Olle Olsson (KD), 2:e vice ordförande, § 1–6 
Sabina Fremark (KD) för Olle Olsson (KD), § 8–17 
Christina Tedehag (M) 
Håkan Skenhede (SD) för Frida Ernflykt (M) 
Mathias Johansson (SD) 
Anders Persson (SD) 
Caritha Jacobsson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Inger Orsbeck (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

 Emma Utter Eckerdal (S) 
Karl-Anders Andersson (C) 
 

Justerare 
 
Caritha Jacobsson (S) 

Justeringen sker 
 
Digital justering, 2022-01-28 senast kl. 14:00 

  

Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital signering 

 

Paragrafer §§ 1-17 
 Karin Atienza Cortes   

 Ordförande 
 
Digital signering 

  

 Karin Blomstrand (L)   

 Justerare 
 
Digital signering 

  

 Caritha Jacobsson (S)   
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§ 1 Dnr 4381  

Fastställande av föredragningslista 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan med 
ändring att ärendet gällande information om renovering av Hedekas 
skola och förskola samt ärendet gällande initiativärende från Olle Olsson 
(KD) gällande om- och tillbyggnad av skolan i Hedekas tas upp efter 
revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. 
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§ 2 Dnr 2021-000178  

Ekolek Barnomsorg begär att själva sköta placering av 
barn i den egna verksamheten. 
Sammanfattning av ärendet 
I november 2021 inkom en hemställan från Ekolek AB om att sköta sin 
köhantering från och med januari 2022. Då hemställan med bifogade 
urvalsprinciper för placering inte var helt utförlig, behövde 
kompletterande uppgifter och förtydligande inhämtas för att få ett 
korrekt beslutsunderlag att ta ställning till. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har sammanställt en ansökningsrutin och ett 
urval utifrån de nya uppgifterna som sedan lämnats. Ekolek AB har läst 
och godkänt detta förtydligande som bifogas som beslutsunderlag till 
denna tjänsteskrivelse (se bifogad bilaga).  
 
I dagsläget är det i Munkedals kommun en gemensam kö för 
barnomsorg där kommunen administrerar inkomna ansökningar och 
förmedlar de privata aktörernas ansökningar utifrån den turordning som 
gäller övriga barn i Munkedals kommuns barnomsorgskö. Kommunen 
kan även förmedla andra familjers ansökan till de privata aktörerna om 
de har lediga platser och det inte finns platser i den kommunala 
verksamheten. Detta för att försöka tillgodose den verksamhet som 
vårdnadshavare önskar.  
 
Att ha en gemensam ansökan för alla sökande familjer i kommunen 
oavsett om vårdnadshavare söker till enskild verksamhet, kommunal 
verksamhet eller både och har varit enkelt och smidigt för familjerna. 
Det har även varit positivt för barn- och utbildningsförvaltningen att ha 
ett helhetsperspektiv, att kunna se vilka barn i kommunen som står i kö 
och vilka som ännu inte ansökt. En gemensam kön har även gjort det 
möjligt att se vilka som sökt både till kommunens verksamhet och till de 
enskilda aktörerna.  
 
Ekolek AB önskar nu hantera sin kö själv för att kunna tillämpa en 
urvalsgrund som skiljer sig något från kommunens urvalsprinciper. Dels 
för att inte riskera stå med outnyttjad plats en månad eller två, dels för 
att underlätta en placering för de familjer som redan har ett placerat 
barn eller de som är boende i kommunen. 
 
Som enskild verksamhet har Ekolek AB rätt att hantera sin egen kö men 
urvalet ska göras utifrån de grunder som Munkedals kommun 
godkänner, därav denna hemställan.  
 
Ekolek AB kommer liksom kommunen ha ansökningsdag som 
urvalsgrund. Skillnaden är att de endast kommer ha med de som önskar 
placering fram till och med den dag då plats blir ledig i sitt urval. Barn 
som stått längre i kö men inte vill börja före om någon månad är inte 
med i urvalet till skillnad mot kommunens kö där samtliga sökande är 
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med i urvalet. Hos Ekolek AB kommer man att få ställa sig i kö redan 
från barnets födelse, i kommunens kö kan man söka sex månader innan 
önskad placering.  
 
Ekolek AB önskar även ha två förtursalternativ. Förtur kan i deras urval 
ges till barn med redan inskrivet syskon, så kallad syskonförtur. I 
kommunens urval görs placering av syskon om möjligt på samma enhet 
men endast om ett likvärdigt alternativ kan erbjudas den som står före i 
kö. I annat fall får syskon vänta på sin tur, de går inte före i kön. Ekolek 
AB vill även ge förtur för geografisk närhet. Barn folkbokförda i 
Munkedals kommun kommer ges förtur gentemot barn folkbokförda i 
annan kommun. I den kommunala kön regleras det här utifrån skollagen 
beroende på om ansökan till annan kommun gjorts utifrån 
vårdnadshavares önskemål eller utifrån särskilda skäl. Barn som bedöms 
ha särskilda skäl för en placering i annan kommun får inte missgynnas i 
urvalsprocessen utifrån folkbokföringskommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-29 
Hemställan från Ekolek Barnomsorg att själva sköta urval och placering 
av barn i den egna verksamheter 
Ekolek - rutin och prioritering  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Ekolek AB´s rutin 
för kö och ansökan, samt beskriven prioriteringsordning vid 
urvalsprocessen.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Ekolek AB´s 
förtursordning gällande syskonförtur. 

Barn- och utbildningsnämnden avslår förtur gällande geografisk närhet.  

Besluten gäller från 2022-02-01  

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Ekolek AB´s rutin 
för kö och ansökan, samt beskriven prioriteringsordning vid 
urvalsprocessen.  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Ekolek AB´s 
förtursordning gällande syskonförtur. 
Barn- och utbildningsnämnden avslår förtur gällande geografisk närhet.  
Besluten gäller från 2022-02-01 
 
Beslutet skickas till 
Barnomsorgssekreterare för kännedom 
Ekolek AB för kännedom 
Slutarkiv  
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§ 3 Dnr 2021-000202  

Revidering av dokumenthanteringsplan för Barn och 
utbildningsförvaltningen. 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Arkivlagen (1990:782) och av kommunfullmäktige antaget 
arkivreglemente 1995-11-29 § 78 ska varje myndighet upprätta en plan 
som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras i en 
dokumenthanteringsplan.  
 
Barn och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan redovisar de 
handlingstyper som återfinns hos myndigheten och redogör för hur de 
olika handlingstyperna ska hanteras. Dokumenthanteringsplanen talar 
bland annat om hur handlingarna förvaras, vilka som ska bevaras eller 
gallras, tidpunkt för gallring och när handlingarna kan ställas av till 
kommunens centralarkiv/e-arkiv.  
 
Dokumenthanteringsplanen ska fungera som ett verktyg för den som 
hanterar information/handlingar i verksamheten och för allmänheten 
som vill ta del av allmänna handlingar. Planen ska bidra till öppenhet, 
tillgänglighet och rättssäkerhet samt till forskningens behov av 
källmaterial.  
 
Med anledning av införande av e-arkiv behöver 
dokumenthanteringsplanen som antogs av Barn och utbildningsnämnden 
den 22 oktober 2019 § 60 uppdateras och förnyas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-10 
Barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
dokumenthanteringsplan.   

  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
dokumenthanteringsplan. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
Arkivredogörare för spridning i verksamheten 
Till arkiv 
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§ 4 Dnr 2022-000024  

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 
Sammanfattning av ärendet 
Som en åtgärd då internkontrollen visat på brister gällande anmälan av 
delegationsbeslut har förvaltningen tittat igenom och uppdaterat 
delegationsordningen. Förvaltningen har funnit att flera av besluten som 
står med i den nuvarande delegationsordningen inte är delegationsbeslut 
enligt kommunallagens och skollagens bestämmelser och bör därför tas 
bort. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-13 
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning förslag 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderad 
delegationsordning.    

 
Yrkanden 
Karin Blomstrand (L): Tillägg att urval av övriga beslut redovisas 
nämnden två gånger per år i samband med delårsbokslut samt att 
utvärdering av detta ska ske i december 2022. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) tilläggsyrkande 
och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderad 
delegationsordning.    
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ett urval av övriga beslut 
redovisas nämnden två gånger per år i samband med delårsbokslut. 
Utvärdering ska ske december 2022. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
Avdelningschefer för kännedom 
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§ 5 Dnr 2020-000087  

Information om renovering av Hedekas skola och 
förskola 
Sammanfattning av ärendet 
Skolverksamheten har kunnat flytta in i de nyrenoverade lokalerna och 
både personal och elever är mycket nöjda med resultatet. Det som 
kvarstår i etapp 3 är förskola, kök och matsal, idrottshallen och 
utemiljön. Projektet beräknas vara klart i november 2022.  
 
På grund av ett flertal orsaker så håller inte budgeten för projektet. Det 
stora önskemålet från verksamheterna är att man i alla fall kan bygga 
personalrum för förskolan samt restaurera duscharna i idrottshallen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 6 Dnr 2022-000033  

Initiativärende från Olle Olsson (KD) gällande om- och 
tillbyggnad av skolan i Hedekas 
Sammanfattning av ärendet 
Olle Olsson (KD) inkom med ett initiativärende till sammanträdet.  
 
Kristdemokraterna yrkar att: 
Barn- och utbildningsnämnden hos Kommunfullmäktige begär att 
ytterligare 6 miljoner  
tillförs etapp 3 vid om- och tillbyggnaden av Hedekas skola och förskola. 
 
Beslutsunderlag 
Initiativärende från Olle Olsson (KD) 
 
Yrkanden 
Karin Blomstrand (L): Avslag till Olle Olssons (KD) förslag och istället ge 
förvaltningen i uppdrag att i samarbete med 
samhällsbyggnadsnämndens förvaltning, inom befintlig ram lösa medel 
till personalutrymme och renovering av duschar. 
 
Lars-Göran Sunesson (C): Ajournering. 
 
Ajournering begärs och verkställs, kl. 10:23-10:35 
 
Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till Karin Blomstrands (L) förslag med 
tillägg att det ska återrapporteras till nämnd i februari. 
 
Louise Skaarnes (SD), Yvonne Martinsson (S): Bifall till Karin 
Blomstrands (L) yrkande. 
 
Louise Skaarnes (SD), Yvonne Martinsson (S), Karin Blomstrand (L): 
Bifall till Lars-Göran Sunessons (C) tilläggsyrkande 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Olle Olssons (KD) yrkande och finner 
att nämnden avslår yrkandet. 
 
Votering begärs och verkställs, nämnden godkänner följande 
propositionsordning: 
Ja: Bifall till initiativärendet 
Nej: Avslag till initiativärendet 
 
Barn- och utbildningsnämnden avslår initiativärendet.  
 
Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) yrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
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Ordförande ställer proposition på Lars-Göran Sunessons (C) 
tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: 1 
Nej-röster: 10 
 

Ja Nej 
Louise Skaarnes (SD)   X 
Olle Olsson (KD)  X 
Håkan Skenhede (SD)   X 
Christina Tedehag (M)   X 
Mathias Johansson (SD)   X 
Anders Persson (SD)   X 
Caritha Jacobsson (S)   X 
Yvonne Martinsson (S)   X 
Inger Orsbeck (S)   X 
Lars-Göran Sunesson (C)   X 
Karin Blomstrand (L), ordförande  X 

Resultat 1 10 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att, i 
samarbete med samhällsbyggnadsnämndens förvaltning, inom befintlig 
ram lösa medel till personalutrymme och renovering av duschar. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdraget ska återredovisas 
till nämnd på sammanträdet i februari. 
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Olle Olsson (KD): Reservation till förmån av eget yrkande 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för vidare handläggning 
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§ 7 Dnr 2021-000006  

Anmälan av delegationsbeslut - 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2020-04-22 § 27 enligt förteckning 
 
Förteckningen redovisar beslut tagna 2021-12-01 till 2021-12-31 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-19 
BOUN delegationsförteckning december 2021 
Delegationsförteckning december 2021 - Kunskapsskolan  
Beslutsjournal Svarteborgs rektorsområde december 2021 
 
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 för kännedom 
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§ 8 Dnr 2021-000008  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 
2021 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna anmälningar gällande kränkande behandling. 
Förteckningen redovisar anmälningar mellan den 2021-12-01 och 2021-
12-31. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-19 
Anmälan till huvudman om kränkande behandling - december 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden noterar informationen.    

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
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§ 9 Dnr 2021-000010  

Anmälan till huvudman om elevs avstängning 2021 - 
grundskolan 
Sammanfattning av ärendet 
Inga anmälningar om elevs avstängning under perioden 2021-12-01 till 
2021-12-31 finns att rapportera. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-19 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
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§ 10 Dnr 2021-000011  

Anmälan till huvudman om elevs avstängning 2021 - 
Frivilliga skolformen 
Sammanfattning av ärendet 
Inga anmälningar om elevs avstängning under perioden 2021-12-01 till 
2021-12-31 finns att rapportera. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-19 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
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§ 11 Dnr 2022-000006  

Information till nämnd 2022. 
Sammanfattning av ärendet 
Covid-läget 
Just nu är situationen mer eller mindre ansträngt på alla skolor. 
Huvudmannen har fått utökade möjligheter att i dialog med Smittskydd 
VGR skicka hem elever eller ställa om till distansutbildning inom 
grundskolan.  
 
Det är viktigt att de barn som är friska vara i skolan. 
 
Verksamheten har också veckovisa möten med Skyddskommitté, som 
består av förvaltningschef och de fackliga representanterna, Smittskydd 
och Covid-KLG. 
 
Rekrytering av Dagbarnvårdare 
Det har varit svårt att rekrytera dagbarnvårdare. Annonsen var ute lång 
tid innan jul men inga behöriga har sökt. Utöver detta är det för tillfället 
ingen kö för att få plats hos dagbarnvårdare. 
 
Informationen finns i nämndens digitala mapp och i ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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Sida 
15(20) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-26 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 12 Dnr 2022-000007  

Ekonomi-information till nämnd 2022. 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsekonomen redovisar en sammanställning av ansökta och 
erhålla bidrag för 2021. 
 
Förvaltningsekonomen informerar vidare om att kostnaden för 
el/värme/vatten har ökat samt visar en redovisning på hur mycket per 
byggnad det har ökat. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

 



 
                                  
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(20) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-26 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 13 Dnr 2022-000008  

Information från Presidiet 2022. 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande informerar att datum för beredningarna läggs ut på 
nämndens digitala mapp. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

 



 
                                  
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(20) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-26 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 14 Dnr 2022-000009  

Rapport från förtroendevalda 2022. 
Sammanfattning av ärendet 
Ingen information att delge. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

 

 



 
                                  
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(20) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-26 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 15 Dnr 2022-000020  

Information om utredning med två alternativ, ny 4-6 
skola eller ombyggnation av befintliga skolor. 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetet med förstudien pågår för fullt och ett  första möte med 
styrgruppen som består av presidierna för samhällsbyggnadsnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen har genomförts. 
 
I dagsläget finns mycket information om 4-6 skolan då den processen 
har varit igång länge, därför ligger fokus nu på Brukskolan och 
Munkedalsskolan. 
 
Sedan styrgruppsmötet har arbetsgruppen haft kontakt med arkitekt 
som ska rita Brukskolan och Munkedalsskolan. De har också studerat 
kartor för att se hur de olika upptagningsområdena ser ut. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

 



 
                                  
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(20) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-26 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 16 Dnr 2020-000114  

Information om beställning av förskola i Dingle 
Sammanfattning av ärendet 
Projektet ligger ute för anbud i 35 dagar. Förvaltningen har 
förhoppningen att det blir klart med en entreprenör i början av mars. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 

 



 
                                  
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(20) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-26 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 17 Dnr 2021-000151  

Information - Byggnation av förskola på Brudås. 
Sammanfattning av ärendet 
Projektet pågår enligt plan. Kommunstyrelsen har nu beslutat att 
förskolan får namnet Skogsbackens Förskola. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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