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§ 80 Dnr 827  

Fastställande av föredragningslista 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan. 
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§ 81 Dnr 2021-000001  

Delårsrapport per augusti 2021 för Barn- och 
utbildningsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har för perioden januari till augusti 2021 
en positiv avvikelse om 2 482 tkr mot budget. Årsprognosen visar på ett 
positivt resultat om 1 150 tkr vilket är 1 150 tkr bättre än föregående 
prognos per april månad. Anledningen är att vuxenutbildningen har fått 
ytterligare medel beviljat till verksamheten i från fördelningen av bidrag 
från Skolverket inom noden. Dessutom har bidrag som avsåg föregående 
år, nu fått godkänd redovisning.  
 
Anledningen till överskottet för perioden är den tillfälliga utökning av ram 
till grundskolan på 5 790 tkr som beslutades av kommunfullmäktige i 
april. Förvaltningen har varit försiktig med att bygga en organisation 
med medel som eventuellt måste betalas tillbaka nästa år. Gymnasiet 
visar ett underskott om 2 677 tkr per augusti månad där hög bemanning 
ses som den främsta anledningen samtidigt som verksamheten köper 
fler elevplatser av annan anordnare. Åtgärder är vidtagna som börjat få 
effekt från och med juli. Grundskolan och Vuxenutbildning kommer täcka 
upp gymnasiets prognosticerade underskott.  
 
Utfallet för investeringar jan-augusti uppgår till 1 527 tkr varav 1 353 tkr 
avser inventarier till Hällevadsholm efter ombyggnation. Planen är att 2 
651 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 7 av totalt 7 av nämndens 
verksamhetsmål delvis är uppfyllda. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-15 
Delårsrapport augusti 2021 Barn- och utbildningsnämnden  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per 
augusti med verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans. 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner planerade investeringar. 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per 
augusti med verksamhetens förslag på åtgärder för budget i balans. 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner planerade investeringar. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
Ekonomiavdelning för kännedom 
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§ 82 Dnr 2021-000120  

Svar till kommunrevisionens granskning av budget 
och prognosarbete 
Sammanfattning av ärendet 
Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Munkedals kommun granskat budget- och prognosarbetet. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om barn- och utbildningsnämnden 
samt välfärdsnämnden säkerställt tillräcklig styrning, uppföljning och 
intern kontroll för att tillse ett ändamålsenligt budget- och 
prognosarbete. EY sammanfattande bedömning, utifrån granskningens 
syfte och grunderna för ansvarsprövning, är att det finns vissa brister 
inom nämndernas arbete. Det gäller arbetet med att säkerställa att 
tilldelat anslag utgör den yttersta restriktionen för verksamheten och 
åtgärder vidtas så att verksamheten ryms inom anvisade medel. 
Förslag till ändringar utifrån påpekade brister 
- Förtydligande av åtgärder i uppföljningsrapporter 
Vid ett prognosticerat underskott ska under rubriken ”Åtgärder” i 
rapporten en tabell presenteras med besparingsåtgärder, effekt 
innevarande år i tkr och effekt nästkommande år (helårseffekt), tkr.  
 
I löpande text förklaras processen kring åtgärderna, hur och när de 
förväntas genomföras med en konsekvensbeskrivning. Om en eventuellt 
större utredning har genomförts ska denna bifogas handlingen. 
- Förtydligande av åtgärder i beslut 
I förslag till beslut formuleras som tidigare; Nämnden godkänner 
upprättat delårsbokslut per april med verksamhetens förslag på åtgärder 
för budget i balans. Emellertid ska nämndens beslut om vilka åtgärder 
som inte godkänns protokollföras likväl som de åtgärder som godtas av 
nämnden. 
 
Om nämnden avslår ett förslag till åtgärd ska nämnden uppdra till 
förvaltningen att ta fram fler åtgärder om det behövs för att säkerställa 
en ekonomi i balans. Dessa presenteras för beslut vid nästkommande 
nämndsmöte.  
 
- Kommentarer i övrigt 
Nämnden ska, precis som tidigare, följa kommunens regler för 
ekonomistyrning. Vid prognostiserat underskott ska nämnden redovisa 
för kommunstyrelsen vilka beslut nämnden tagit för att underskottet 
skall täckas. Det sker vid nästkommande rapporttillfälle. 
 
Vid ett underskott ska nämnden fortlöpande under året fatta beslut om 
åtgärder tills ekonomin är i nivå med tilldelad budget. Det gäller för 
nämnden att löpande under året ompröva och utöka/förändra vidtagna 
åtgärder så att de får det förväntade resultatet på ekonomin med så lite 
negativa följder för verksamheten som möjligt. 
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Det är av vikt att budget för nästkommande år beslutas i tid. Om beslut 
om eventuella neddragningar fattas sent på året kan budgetföljsamhet 
bli svår att uppnå på grund av långa arbetsrättsliga processer. För effekt 
på årsbasis inom exempelvis Barn- och utbildning, vars verksamhetsår 
är indelat i läsår, är det svårt att verkställa åtgärder under pågående 
läsår utan att det får allvarliga konsekvenser för eleverna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-15 
Kommunrevisionens följebrev 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner tjänsteskrivelsen som svar till 
kommunrevisionen utifrån deras granskning av nämndens budget- och 
prognosarbete.  

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner tjänsteskrivelsen som svar till 
kommunrevisionen utifrån deras granskning av nämndens budget- och 
prognosarbete.  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom 
Ekonomiavdelningen för kännedom 
Kommunrevisionen för kännedom 
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§ 83 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 2021-06-01 till 2021-08-31 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-15 
Delegationsförteckning BOUN juni, juli och augusti 2021 
Beslutsjournal kunskapens hus juni och augusti 2021 
Beslutsjournal Svarteborgs rektorsområde augusti 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 
Avdelningschefer för kännedom 
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§ 84 Dnr 2021-000008  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 
2021 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. 
Förteckning 
redovisar anmälningar mellan 2021-06-01 och 2021-08-31. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-15 
Anmälan till huvudman om kränkande behandling juni, juli och augusti 
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 
Avdelningschefer för kännedom 
Rektor på respektive skola för kännedom 
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§ 85 Dnr 2021-000005  

Information till nämnd 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen och avdelningscheferna informerar dels om hur 
sommaren har varit dels om nuläget.  
 
Avdelning Förskola 
Sommarförskolan har i det stora hela fungerat bra. Förvaltningen 
utvärderar verksamheten varje år för att se hur man kan förbättra den 
inför nästa år. 
 
Starten av höstterminen har gått bra, det är en hel del personal och 
elever hemma då det florerar mycket förkylningar. De anställda känner 
en viss oro inför hösten när restriktionerna släpper.  
 
Det är väldigt fullt på vissa förskolor. Främst gäller det centrala 
Munkedal och Hällevadsholm.  
 
Avdelning skola 
Sommarfritids har fungerat bra. Nytt för i år är att pedagogerna som 
arbetade under sommaren fick träffas innan och planera vad man skulle 
göra under sommaren. 
 
Invigningen av Hällevadsholms skola kommer hållas den 8 oktober. 
 
Skolstarten har varit lugn på de flesta enheter. Personalen är positiva till 
att rektorerna är på plats igen. 
 
Det har varit några covid-fall hos elever i de lägre åldrarna. Men det 
finns också mycket andra förkylningar som går genom verksamheten. Då 
det fortfarande gäller att man ska vara hemma vid symptom så är det 
lite ansträngt för personalen samt att det är svårt att få tag i vikarier. 
 
Under hösten kommer man dra igång ett engelskaprojekt som är riktat 
till särbegåvade elever. Tanken är att de ska få andra uppgifter och nya 
uppdrag som kan utmana och stimulera på ett annat sätt. I denna första 
omgång gäller det 15 elever som ska ingår i projektet, majoriteten är 
pojkar. 
 
Vad gäller oron på Kungsmarksskolan så går det att se att många 
ungdomar har börjat komma försent till lektionerna, man skolkar och har 
inte med sig läromaterial till lektionerna. Detta tror man kan vara en 
effekt av pandemin och att det har blivit mer viktigt med den sociala 
tillvaron än att sköta skolan.   
 
Vad gäller incidenterna så är det ett fåtal personer som är inblandade. 
Verksamheten arbetar aktivt med att få ordning på det.   
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Covid-19 
Skolverket har nya riktlinjer inför hösten. Undervisning ska främst ske i 
skolan lokaler, huvudmän har inte samma möjlighet att besluta om 
distansundervisning. Fokuset kommer ligga på att minska 
smittspridningen men samtidigt behöver skolorna beredskap för att 
hantera fall och utbrott.  
 
Nuvarande naturbruksavtal 
Det nuvarande avtalet går ut. VästKom har fått uppdraget att utreda hur 
ett nytt avtal kan tänkas utformas. Exempelvis ska de utreda om 
ersättningen ska följa eleven vart den än går, stödja specifika 
inriktningar samt om Fyrbodal bör ha ett separat avtal. 
 
Norems utredning 
Norem är ett företag som erbjuder rådgivande konsulter i hela lokal- och 
fastighetsprocessen. De har fått uppdraget att se över kommunens 
processer. Identifierade svagheter är otydliga uppdrag och ansvar, långa 
ledtider, att man halkar ner i detaljfrågor. Utan samordning och 
långsiktighet uteblir effektiviteten samt att man lägger pengar på fel 
saker på fel tid.  
 
Investeringsprocessen 
Nämnden får en genomgång av den nya investeringsprocessen som 
kommunstyrelsen beslutade om.  
 
Effektiv kommun 
Munkedals kommun har tagit sig an projektet Effektiv kommun. 
Projektet är uppdelat i 5 steg. Det första är att göra en nulägesanalys. 
Det andra, tredje och fjärde steget handlar om förbättringsarbete 
gällande styrning, ledarskap samt organisation/samverkan. Det femte 
steget är en summering av projektet. Under projektets gång har 
kommunen stöd av SKR samt andra kommuner som deltar. 
 
Material finns i nämndens digitala mapp och i ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 86 Dnr 2021-000007  

Ekonomi-information 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Fördelning tillfälliga anslag 2021 
Nämnden fick 7490 tkr i anslag för 2021 från kommunfullmäktige. 
Förvaltningen har tagit del av medlen och har börjat delat ut det på 
verksamheterna. 
 
För extra syv, ökad närvaro samt läsprojekt år 1-3 fick nämnden 1700 
tkr. Där har förvaltningen än så länge delat ut medel för extra syv och 
ökad närvaro, man väntar dock med läsprojektet. 
 
För ökad måluppfyllelse blev nämnden tilldelad 2900 tkr och av dem har 
man fördelat 2100 tkr. Detta har fördelars för flexgrupper på 
Kungsmark, Bruksskolan, Centrumskolan, Hällevadsholms skola samt att 
täcka upp underskottet på gymnasiet.  
 
För att täcka timplan har nämnden blivit tilldelad 1560 tkr, dessa är 
fördelade på Svarteborg och Hedekas. 
 
Till sist blev nämnden tilldelad 1330 tkr för lokalkostnader. Detta har 
fördelats på etablering av moduler på Munkedalsskolan och Bruksskolan 
samt att täcka upp underskott på gymnasier. 
 
Nettokostnadsavvikelse 
Förvaltningsekonomen går igenom statistik gällande 
nettokostnadsavvikelsen och vart Munkedal ligger i jämförelse med 
andra jämförbara kommuner.  
 
Material finns i nämndens digitala mapp samt i ärendet.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 87 Dnr 2021-000017  

Rapport från förtroendevalda 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande har varit på skolordförandenätverk Fyrbodal. Där 
diskuterades bland annat avtalet gällande naturbruksutbildningar, en 
utbildningsnod i Fyrbodal samt kompetensutveckling och 
kompetensutvecklingsstrategi.  
 
På junisammanträdet bestämdes om ny fördelning för fadderpolitiker 
inför höstens besök vecka 45. Då flera förtroendevalda har avsagt sig sitt 
uppdrag inom barn- och utbildningsnämnden behöver listan uppdateras 
på sammanträdet i oktober. 
 
Förste vice ordförande har deltagit på en träff gällande fullföljda studier 
tillsammans med kommunens samordnare. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 88 Dnr 2021-000018  

Information från presidiet 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande, andre vice ordförande samt 
kommunstyrelsens ordförande informerar att de har varit på besök på 
Bruksskolan för att få lära sig mer om verksamheten och lokalerna. Det 
de bland annat reflekterade över är att det behövs lärararbetsplatser, att 
lokalerna inte är ändamålsenliga och att det är viktigt att ta med det i 
arbetet framöver.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar information.  
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§ 89 Dnr 2019-000184  

Information om ny 4-6 skola 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har påbörjat utredningen genom att i grupper helt 
förutsättningslöst diskutera vad för behov verksamheterna har. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 90 Dnr 2020-000087  

Information om renovering av Hedekas skola och 
förskola 
Sammanfattning av ärendet 
Huvudbyggnaden är färdig och man har flyttat in. De har nu påbörjat 
nästa del i projektet. Projektet förväntas vara klart oktober/november 
2022. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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§ 91 Dnr 2020-000114  

Information om beställning av förskola i Dingle 
Sammanfattning av ärendet 
Projektet fortgår om något försenat. Verksamheten känner sig positiva 
att man har lyssnat på deras behov.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 
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