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Plats och tid Gullmarssalen på kommunhuset Forum, onsdagen den 27 januari 2021 
kl 09:00-14:50 

Beslutande Lovisa Svensson (C) för Frida Ernflykt (M) 
Christoffer Rungberg (M) §§ 1–7 
Martina Fivelsdal (V) för Christoffer Rungberg (M) §§ 8–13 
Karin Blomstrand (L), ordförande 
Mathias Johansson (SD) 
Louise Skaarnes (SD) 
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Yvonne Martinsson (S) 
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Lars-Göran Sunesson (C) 
Olle Olsson (KD) 
 
 
 
 

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

 

Justerare Mathias Johansson (SD) 

  

Justeringen sker Digital justering, fredagen den 29 januari 2021 senast kl. 13:00 
 

 
 

  
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital justering Paragrafer §§ 1-13 

 Karin Atienza Cortes  

 Ordförande 
 
Digital justering 

 

 Karin Blomstrand (L)  

 Justerare 
 
Digital justering 

 

 Mathias Johansson (SD)  
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§ 1 Dnr 827  

Fastställande av dagordning 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen. 
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§ 2 Dnr 2020-000209  

Patientsäkerhetsberättelse - elevhälsan 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att 
öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet 
med att förbättra patientsäkerheten.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-13 
Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsan Munkedal 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del 2020      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del 2020    
 
Beslutet skickas till 
Avdelningschef för förskola 
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§ 3 Dnr 2020-000208  

Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats  
Sammanfattning av ärendet 
Ledningssystemet gäller elevhälsans medicinska insats som omfattas av 
hälso- och sjukvårdslagen, (HSL, 2017:30) samt Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, (SOSFS, 2011:9).     
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-13 
Riktlinjer för elevhälsa medicinska insats 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna riktlinje för 
ledningssystem för elevhälsans medicinska insats.      
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna riktlinje för 
ledningssystem för elevhälsans medicinska insats.  
 
Beslutet skickas till 
Avdelningschef för förskola 
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§ 4 Dnr 2020-000026  

Anmälan av delegationsbeslut - 2020 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning över beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2020-04-22 § 27 enligt förteckning. 
 
Förteckningen redovisar beslut tagna 2020-12-01 till 2020-12-31.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-19 
Delegationsförteckning december 2020 BOUN 
 
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 
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§ 5 Dnr 2020-000024  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 
2020 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. 
Förteckning 
redovisar anmälningar mellan 2020-12-01 och 2020-12-31.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-18 
Anmälan till huvudman om kränkande behandling december 2020 
 
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 
Rektor på respektive skola 
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§ 6 Dnr 2020-000011  

Anmälan till huvudman om elevs avstängning 2020 - 
grundskolan 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut om avstängning av elev i grundskola. 
Förteckningen redovisar beslut tagna 2020-12-01 till 2020-12-31. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-01-19 
Anmälan till huvudman om elevs avstängning från grundskola - 
december 2020 
 
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 
Rektor på Centrumskolan 
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§ 7 Dnr 2021-000005  

Information till nämnd 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Information från Elevhälsan 
Nämnden får besök av skolpsykologen, skollogopeden samt en 
skolkurator. De informerar nämnden om deras uppgifter och hur de 
arbetar tillsammans för det bästa för barnen. Nämnden får också en 
generell information om hur elevhälsan är organiserad. 
 
Covid-19 
Förskolan: Många sjuka i personalen och många sjuka barn, därav inget 
stort behov av vikarier. Inga rapporterade fall av Covid. 
 
Skola: Det är för tillfället lugnt på alla skolor. Ett rapporterat fall av 
covid-19 bland personal. Eleverna i årskurs 6 har fjärrundervisning i 
språkval. Delvis distans både på högstadiet och gymnasiet/vux. Alla som 
kan ska jobba hemifrån. Nuvarande riktlinjer gäller till 7 februari, extra 
insatt KLG den 4 februari. 
 
Förändringar i förvaltningen 
Rektor på Hedekas och Bruksskolan slutar. Personen som anställdes som 
biträdande rektor blir nu tillförordnad rektor på båda skolorna under en 
övergångsperiod tills dess att man rekryterat en ny rektor för 
Brukskolan. Därefter blir hon tillförordnad rektor enbart på 
Hedekasskola. 
 
Rektor på Kunskapens hus slutar i mars, biträdande rektor blir då 
tillförordnad rektor tills förvaltningen har bestämt sig för hur de ska 
organisera sig framåt. Rektor för Svarteborgs förskolor slutar till 
sommaren, rekrytering kommer pågå under våren.  
 
Löneläget i jämförelse med andra kommuner 
Förvaltningschefen visar löneläget i Munkedal i jämförelse med 
närliggande kommuner. Nämnden vill ha jämförelser med andra 
kommuner som inte ligger i närområdet samt att man räknar på 
medianlönen istället för medellönen. 
 
Resultatsammanställning 
Avdelningschef för skolan presenterar resultatsammanställning för HT 
20. Statistiken för resultatsammanställningen tas från elever i årskurs 3, 
6 och 9.  
 
För eleverna i årskurs 3 går att se en positiv trend när det gäller idrott 
och hälsa samt engelska, men ett sämre resultat i svenska och 
matematik. 
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Forts § 7 
 
För eleverna i årskurs 6 ligger engelska, matematik och svenska lägre i 
den total måluppfyllelse i jämförelse med övriga ämnen samt att det är 
lägre än resultatet på den muntliga delen av de nationella proven. 
Avdelningschefen påpekar också att två av skolorna inte läst 5 ämnen 
under höstterminen vilket gör att statistiken just nu är missvisande på 
dessa två enheter. 
 
För eleverna i årskurs 9 går det att se att de har generellt goda resultat i 
muntliga nationella proven i svenska och engelska. I matematik ligger 
man dock lägre än i jämförelse med riket. 
 
Närvarouppföljning 
Avdelningschef för skola presenterar även statistik för närvaro under 
höstterminen. Vad som går att se är bland annat att det skiljer sig 
mellan könen. Fler flickor i tonåren är frånvarande. Det finns också 
familjemönster. Närvaroplanen är bättre implementerad och man arbetar 
mer systematiskt på alla nivåer för att minska frånvaro. 
 
Trots Covid-19 ser man en minskad frånvaro, från 19% till 13%. 
 
Informationen finns i nämndens digitala mapp och i ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 8 Dnr 2021-000007  

Ekonomi-information 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsekonomen informerar kort om arbetet kring bokslutet. I 
nuläget har nämnden ett minusresultat på 2.2 miljoner kronor, detta 
inklusive Covid-kostnader som nämnden inte fått täckning för.  
 
Förvaltningsekonomen redogör även vad för bidrag förvaltningen har 
sökt och erhållet under 2020. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    
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§ 9 Dnr 2021-000018  

Information från presidiet 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Presidiet har haft överläggning med samhällsbyggnadsnämndens 
presidium. De hade ett möte den 11 januari där de diskuterade 
städkostnader och lokalförsörjningsprogrammet. De fick information hur 
det hade börjat och hur man har tänkt. Förvaltningscheferna fick i 
uppdrag att arbeta tillsammans för att utreda hur man ska hantera 
frågan framöver samt se över vad som ska ingå i 
lokalförsörjningsprogrammet. Nämnderna ska få en återredovisning i 
mars.  
 
Dialog med kommunstyrelsens presidium den 20 januari kring vad för 
frågor barn- och utbildningsnämnden har/vad de tyckte är viktigt och hur 
det ska diskuteras framöver. Ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
lyfte frågan om resursfördelning mellan nämnderna under dialogen.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      
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§ 10 Dnr 2021-000017  

Rapport från förtroendevalda 2021 
Sammanfattning av ärendet 
De förtroendevalda har ingen information att delge.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 11 Dnr 2019-000184  

Information om ny 4-6 skola 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns ingen information att delge i ärendet.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    
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§ 12 Dnr 2020-000114  

Information om beställning av förskola i Dingle 
Sammanfattning av ärendet 
Förskolan i Dingle är igång enligt den nya investeringsprocessen. 
Förvaltningschefen för samhällsbyggnad har kallat till ett första möte.  
 
En stor fråga är var verksamheten ska vara under renoveringen.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      
 

Comfact Signature Referensnummer: 1023162



 
                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(15) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-27 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 13 Dnr 2020-000087  

Information om renovering av Hedekas skola och 
förskola 
Sammanfattning av ärendet 
Evakuering inför byggstart har påbörjats. Samhällsbyggnad har också 
börjat titta på nya ritningar då det inte gick att köpa till mark.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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