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§ 52 Dnr 827  

Fastställande av dagordning 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen. 
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§ 53 Dnr 2021-000001  

Delårsrapport per april 2021 för Barn- och 
utbildningsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har för perioden januari till april 2021 en 
positiv avvikelse om 709 tkr mot budget. Årsprognosen visar på ett +-0 
resultat vilket är 5 150 tkr bättre än föregående prognos per februari 
månad. Anledningen är att nämnden och verksamhet grundskola sedan 
dess fått en tillfälligt utökad ram om 5 790 tkr för 2021. Gymnasiet visar 
ett underskott om 1 475 tkr per april månad där hög bemanning ses som 
den främsta anledningen. Åtgärder är vidtagna som får effekt först till 
hösten. Grundskolan och Vuxenutbildning kommer täcka upp gymnasiets 
prognosticerade underskott.  
Utfallet för investeringar jan-april uppgår till 1 470 tkr varav 1 353 tkr 
avser inventarier till Hällevadsholm efter ombyggnation. Planen är att 2 
857 tkr av den totala investeringsramen om 4 051 tkr kommer förbrukas 
2021. 
 
Barn- och utbildning har tagits sig an alla av kommunfullmäktiges totalt 
4 inriktningsmål. Bedömningen är att 2 av totalt 7 av nämndens 
verksamhetsmål har den högre graden av måluppfyllelse och 5 delvis är 
uppfyllda   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Delårsrapport april 2021 för barn- och utbildningsnämnden 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per 
april med verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner planerade investeringar. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per 
april med verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans. 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner planerade investeringar. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
Ekonomiavdelningen för kännedom 
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§ 54 Dnr 2021-000002  

Budget 2022, plan 2023-2024 för Barn- och 
utbildningsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har erhållit en preliminär ram om 293 461 
tkr som innebär en minskning med - 6 402 tkr i jämförelse med budget 
2021. Nämnden kommer utöver preliminär ram bli kompenserad för 
löneökningar, indexuppräkning och för genomförda investeringar inom 
godkänd ram. 
 
I handlingen finns en risk- och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram, 
en beskrivning av verksamhetsförändringar samt förslag till 
anpassningar.  
 
Nämnden begär anslag av kommunfullmäktige för kommande evakuering 
vid ombyggnation av förskolan i Dingle om 3 500 tkr samt ytterligare 
7 520 tkr för utökad skoldag, flexgrupper, justering i resursfördelning 
inom förskolan, organisering av modersmål och studiehandledning samt 
utökning av tjänst i åk F-6. Förändringar som förvaltningen inte har 
några förslag till anpassningar för. En beskrivning av varje 
verksamhetsförändring finns i budgethandlingen.  
 
Den upprättade investeringsplanen för 2022 omfattar investeringar 
motsvarande 6 600 tkr. 
 
Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2020–
2023 föreslår nämnden 7 verksamhetsmål med mätbara mått för 
budgetåret 2022. Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram 
förslag till mål. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag. 
    
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-12 
Budgetskrivelse 2022 plan 2023-2024  
Bilaga 1 Specificering evakuering förskola Dingle 
Bilaga 2 Utredning av språkstärkande behov 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag 
till budget 2022 plan 2023-2024 och upprättad investeringsplan. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
verksamhetsmål med mått för 2022 samt att en eventuell revidering av 
mått sker vid beslut om detaljbudget i december 2021. 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 3 500 tkr 
för evakuering vid ombyggnation av förskolan i Dingle.   

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 1 560 tkr 
för att utökad skoldag och för att täcka timplan. 
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Forts § 54  

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 2 100 tkr 
för organisering av så kallade flexgrupper. 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 1 060 tkr 
för organisation av modersmål och studiehandledning. 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 1 600 tkr 
för utökning av tjänst åk F-6. Överskjutande kostnad om 200 tkr bedöms 
rymmas inom förvaltningens förslag till anpassning.  

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 1 200 tkr 
för justering av resursfördelning inom förskolan från 18 till 17,5 barn, 
3,0 tjänst.       
 
Yrkanden 
Christoffer Rungberg (M): Vi vill återremittera budget för att ge 
förvaltningen i uppdrag att se över fler möjligheter till anpassningar för 
verksamheten.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Christoffer Rungbergs (M) 
återremissyrkande eller om ärendet ska avgöras idag och finner att 
nämnden beslutar enligt yrkandet.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att 
ge förvaltningen i uppdrag att se över fler möjligheter till anpassningar 
för verksamheten.  
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Louise Skaarnes (SD): SD-gruppen avstår från beslutet och återkommer 
i fullmäktige 
Lars-Göran Sunesson (C): S och C-gruppen avstår från beslutet och 
återkommer i fullmäktige 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
Ekonomiavdelningen för vidare hantering 
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§ 55 Dnr 2021-000006  

Anmälan av delegationsbeslut - 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2020-04-22 § 27 enligt förteckning. 
 
Förteckningen redovisar beslut tagna 2021-04-01 till 2021-04-30.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-12 
Delegationsförteckning BOUN april 2021 
Beslutsjournal Kunskapens hus april 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut.    
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
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§ 56 Dnr 2021-000008  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 
2021 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. 
Förteckning 
redovisar anmälningar mellan 2021-04-01 och 2021-04-30 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-12 
Anmälan till huvudman om kränkande behandling april 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
Rektor på respektive skola för kännedom. 
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§ 57 Dnr 2021-000005  

Information till nämnd 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Information från Kostenheten 
Kostchefen presenterar en nulägesrapport om vad kostenheten gör idag 
utöver att servera lunch. Bland annat att man ger ut frukt till eleverna 
under eftermiddagarna, man har testat att ha en kockskola på fritids 
under sommarlovet, svinnmätning av tallriksvinn i restaurangen samt 
barnkonventionen kopplat till skolmåltiden. Dessa projekt kan ses som 
ett avstamp för det stora projektet som kommunen kommer delta i 
tillsammans med tre andra kommuner, livsmedelsverket och Vinnova.  
 
Information från skolmöte med Smittskydd VGR 
Förvaltningschefen visar en presentation från Smittskydd VGR där de 
gick igenom nuläget i regionen, att alla elever bör gå tillbaka till 
närundervisning samt riktlinjer kring provtagning av elever.  
 
Covidläget i verksamheten 
Högstadiet och gymnasiet har helt gått över till närundervisning. Man har 
behövt skicka hem förskoleklassen på Brukskolan i några dagar på 
samma vis som man gjorde med ett par klasser på Munkedalsskolan på 
grund covid-19 smitta. För övrigt är det många sjuka på Bruksskolan 
(dock inte alla i covid-19), vilket gör att läget är ansträngt på enheten. 
Det är också ansträngt på Önnebacka förskola på grund av sjukdom, ej 
covid-19. Det är bättre läge på Munkedalsskolan efter de insatser som 
gjordes. 
 
Informationen finns in nämndens digitala mapp och i ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 58 Dnr 2021-000058  

Information om svar till revisionen gällande rapporten 
om Granskning av roller och ansvar i den nya 
organisationen 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen presenterar svaret till revisorerna gällande att vidta 
åtgärder för att tillse att de ekonomiska styrprinciperna efterlevs genom 
aktiva beslut och uppföljning av ekonomi och verksamhet som syftar till 
att säkerställa att prognosticerade budgetunderskott åtgärdas under 
innevarande år. 
 
Åtgärder som vidtagits är det äskande nämnden gjorde till 
kommunfullmäktige och som kommunfullmäktige biföll den 6 april 2021. 
Genom detta har nämnden därmed med aktiva beslut avhjälpt det 
prognosticerade budgetunderskottet för innevarande år. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och ställer sig 
bakom förvaltningschefens svar till revisorerna.  
 

 



 
                                   
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(15) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-19 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 59 Dnr 2021-000007  

Ekonomi-information 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Ingen ytterligare ekonomi-information finns att delge.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 60 Dnr 2021-000017  

Rapport från förtroendevalda 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Det börjar bli dags att planera besöken för fadderpolitikerna till hösten. 
En plan kan vara att utföra besök på plats eller digital under vecka 45. 
Nämnden behöver också se över listan av fadderpolitiker efter byten av 
förtroendevalda.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 61 Dnr 2021-000018  

Information från presidiet 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns ingen information att delge nämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 62 Dnr 2019-000184  

Information om ny 4-6 skola 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade beslut om barn- och utbildningsnämnden 
ärende gällande att återgå till ursprunglig plan gällande 4-6 skola den 17 
maj 2021. Ärendet ska upp till kommunfullmäktige för slutligt beslut. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 63 Dnr 2020-000114  

Information om beställning av förskola i Dingle 
Sammanfattning av ärendet 
Styrgruppen har haft ett första möte för att gå igenom information kring 
projektet. De har bland annat fått information om att en gångväg 
kommer att försvinna när man bygger ut förskolan. Projektet beräknas 
kosta 21 miljoner kronor plus kostnader för utemiljö. Sifforna är dock 
osäkra och styrgruppen får mer information om kostnader den 25 
augusti vid nästa styrgruppsmöte. 
 
Nämnden får också se den presentationen som styrgruppen fick ta del av 
under det första mötet.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 64 Dnr 2020-000087  

Information om renovering av Hedekas skola och 
förskola 
Sammanfattning av ärendet 
Ingen ny information finns att delge nämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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