
Barn- och utbildningsnämnden 

2020-11-18 



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 
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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 

Kajsa Olausson, Lärarnas Riksförbund 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-11 

Ärende Anteckningar Sida 

1. Fastställande av dagordning

Dnr 827

2. Sammanträdesdagar 2021 för barn- och

utbildningsnämnden

Dnr 2020-000175

5

3. Månadsrapport per oktober 2020 för Barn- och

utbildningsnämnden.

Dnr 2020-000020

6

4. Barn- och utbildningsnämndens remissvar ÖP-18

Dnr 2020-000178

5. Information till nämnd - 2020

Dnr 2020-000001

6. Ekonomi-information - 2020

Dnr 2020-000002

7. Workshop inför beslut om detaljbudget och

verksamhetsmål

Dnr 2020-000019

Tid: Onsdagen den 18 november 2020, kl. 09:00 

Plats: Teams/Kommunhuset Forum 

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

Justeringsperson: Föregående möte: Lars-Göran Sunesson (C) 

Ordförande: Karin Blomstrand (L) 

Sekreterare: Karin Atienza Cortes 
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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 

2020-11-06 Dnr: BOUN 2020-000175 

Handläggare: 

Karin Atienza Cortes 

Nämndsekreterare 

Administrativa avdelningen 

Sammanträdesdagar 2021 för barn- och 

utbildningsnämnden 

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  

Sammanfattning 

Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram 

förslag till sammanträdestider för 2020. Grunden för planeringen utgår från 

kommunens budgetprocess.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 

Liselott Sörensen Ringi 

Förvaltningschef 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Avdelningschefer skola och förskola 

Ekonomiavdelningen 
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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 

2020-11-10 Dnr: BOUN 2020-000020 

Handläggare: 

Anna Josefsson 

Ekonomiavdelningen 

Månadsrapport oktober Barn- och 

utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden noterar information om månadsrapport per

oktober 2020 från Barn- och utbildningsförvaltningen.

Sammanfattning 

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.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Inga ytterligare konsekvenser. 

Liselott Sörensen-Ringi  

Förvaltningschef Barn- och utbildning 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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Månadsrapport okt 2020 
Barn- och utbildningsnämnden 

Månadsrapport 

Årsprognos - avvikelse från budget (tkr) 
Feb Apr Aug Okt 

Barnomsorg -1 710 -550 1 200 2 100 

Grundskola -3 250 -2 430 -5 200 -5 300

Särskola 800 670 800 450 

Gymnasiet 800 800 550 500 

Vuxenutbildning 0 -1 000 -1 600 -2 600

Övrig verksamhet 0 150 100 300 

Summa årsprognos -3 360 -2 360 -4 150 -4 550

Barn- och utbildningsnämnden visar per oktober månad en negativ årsprognos om 4 550 tkr mot 

budget. Den beräknade merkostnaden för Covid-19 är 3 500 tkr för helåret. 

Barnomsorg 

Barnomsorg som består av förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem har en positiv 

prognos för året på 2 100 tkr. Förskolan har nu blivit kompenserade fullt ut i resursfördelningen. 

Under 2020 har förskolan och fritidshemmen haft lägre personalkostnader än planerat. Vikarier har 

inte fordrats vid den ordinarie personalens sjukfrånvaro eftersom barnantalet har varit lågt på grund 

av Covid-19. 
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Grundskola 

Grundskola som består av förskoleklass och grundskola visar för året en negativ prognos på -5 300 

tkr. Det är främst personalkostnader på skolorna i Svarteborg och Bruksskolan som är utöver budget. 

Verksamheten påverkas stort av minskade externa intäkter i form av statliga bidrag. Men även 

utökade skolskjutsturer för att förhindra att barnen sitter för tätt i bussarna, på grund av Covid-19, 

påverkar prognosen med ca 1 mnkr. 

Särskolan 

Särskola som innefattar grundsärskola, gymnasiesärskola och träningsskola har en årsprognos på 450 

tkr. Den positiva avvikelsen grundar sig på minskade kostnader för interkommunal ersättning under 

hösten. 

Gymnasiet 

Gymnasiet har en årsprognos på 500 tkr mot budget. Verksamheten har blivit kompenserad i 

resurstilldelning för 15 fler elever än det i början av året var budgeterat för. I jämförelse med 

föregående år har verksamheten färre elever och personal har flyttats över till vuxenutbildningen. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildning sträcker sig över verksamheterna grundläggande vuxenutbildning, gymnasievux 

samt svenska för invandrare, Sfi. Samlat visar verksamheterna ett prognostiserat underskott om -2 

600 tkr för året. Det stora underskottet ligger på gymnasievux där personalkostnaderna har ökat i 

jämförelse med föregående år. Planen har varit att utveckla verksamheten framför allt inom 

Yrkesvux. Dock har intäkter för uppdragsutbildningar och kortkurser uteblivit pga Covid-19. Även 

förväntade intäkter från Skolverket har varit lägre än förväntat då eftersöka bidrag har varit stora i 

hela landet. 

Övrig verksamhet 

Övrig verksamhet inbegriper politiskt arbete, ledning och administration och LSS, det vill säga 

fritidshem för grundsärelever över 12 år. Samlat visar verksamheterna en positiv årsprognos om 300 

tkr mot budget. Verksamheterna löper på enligt plan och politisk arbete samt lednings och 

administration visar på en årsprognos om +-0. LSS har en beräknad positiv årsprognos på 300 tkr 

eftersom behovet av fritids för de äldre barnen inom grundsärskolan är lägre än förväntat. 

Åtgärder 
Grundskolan inklusive förskoleklass och fritidshem följer den plan på åtgärder som presenterades 

april för att få budget i balans och en hållbar organisation på sikt. Sammanfattningsvis har totalt 21 

tjänster försvunnit under året och sommaröppet fritids har genomförts på en enhet som planerat. 

Helårseffekten på de åtgärder som görs under 2020 beräknas till 9 mnkr. 

Även om gymnasiet detta år har en positiv årsprognos förväntas elevantalet minska inför hösten 

2021. Detta medför att en process är startad för att minska antal tjänster på framför allt IM. Runt 6 

tjänster berörs. 

Det finns en stor oro kring Vuxenutbildningen då det ekonomiska läget är ansträngt. Den kommunala 

kostnaden för vuxenutbildningen är låg, störst finansiering har kommit från bidrag. Söktrycket är 

högt och flera utbildningar har utökats. En process är startad för att se över bemanningen inför 

hösten 2021. Närmare 10 tjänster berörs i olika personalkategorier. 
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Årsprognos investering (tkr) 
Apr Aug Okt Budget 

2020 

2201 Maskiner Kunskapens hus 750 750 750 750 

2202 Inventarier Centrumskolan 1 500 1 000 1 400 1 500 

2203 Inventarier Hällevadsholm 1 500 600 550 1 500 

2204 Inventarier Hedekasskola 0 0 0 1 500 

2219 Inventarier Barn- och 
utbildning  

1 043 1 043 730 1 043 

Summa 4 793 3 393 3 430 6 293 

Prognosen är att 3 430 tkr av den tilldelade ramen för investeringar om 6 293 tkr kommer förbrukas 

innan årets slut. Orsaken är bland annat eftersläpning i ombyggnationsplanerna i Hällevadsholm och 

Hedekas. 

Maskiner Kunskapens hus 

Planen är att den tilldelade ramen om 750 tkr kommer förbrukas innan årets slut. 2 traktorer, en 

byggnadsställning och en minibuss har och kommer inhandlas. Tanken med bussen är att 

transportera elever som går kortkurser och framtida skogsvårdsutbildning. 

Inventarier Centrumskolan 

Inventarier på Centrumskolan har inhandlats efter ombyggnationen. Speciallösningar för utformning 

av klassrum som Skanska har genomfört belastar investeringsramen. Del av kostnaderna är för att 

stärka upp utomhusmiljön med regnskydd och solskydd för eleverna. 

Inventarier Hällevadsholm 

Planen är att inköp av inventarier till Hällevadsholmsskolan sker när ombyggnationen är klar. 

Inventarier Hedekas 

Den tilldelade investeringsramen om 1 500 tkr kommer inte användas under 2020 då den planerade 

ombyggnationen är skjuten på i tid. 

Inventarier Barn- och utbildning 

Prognosen är att 730 tkr av den tilldelade ramen om 1 043 tkr kommer förbrukas. Utöver 

uppdatering av gamla möbler och klassuppsättningar till våra skolor och förskolor har Kungsmark 

gjort ett större inköp av musikinstrument. Även frostning av glas har gjorts på alla fönster på 

bottenvåningen för ökad studiero. På Munkedalsskolan är 3 rum nu utrustade för elever med 

koncentrationssvårigheter bland annat med skärmar, möbler och kanoner. 
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