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 Barn- och utbildningsnämnden
29 april 2022 

Sida 2 av 16 

§ 53 Dnr 4381 

Fastställande av föredragningslista 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har att fastställa föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan 
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 Barn- och utbildningsnämnden
29 april 2022 

Sida 3 av 16 

§ 54 Dnr 2022-000090 

Omfördelning av medel inom barn- och 
utbildningsnämndens budgetram 

Sammanfattning av ärendet 
I budgetramen 2022 för barn- och utbildningsnämnden är det avsatt 500 tkr 
för att anställa ytterligare en kommunal dagbarnvårdare. Förvaltningen hade 
ute annons en längre period men fick ingen behörig sökande. Det finns heller 
ingen efterfrågan på platser utöver redan befintliga.  

På flera av kommunens förskolor finns det barn med mycket särskilda behov 
vilket är svårt att hantera inom befintlig resurstilldelning. Förvaltningen 
önskar därför att Barn och Utbildningsnämnden beslutar om att omfördela 
500 tkr till förskolorna för att kunna förstärka insatserna till barn med 
särskilda behov.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-13 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att omfördela medel inom budgetram 
till förskoleverksamheten. 

Yrkande 
Mathias Johanson (SD) 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att barn- 
och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att omfördela medel inom budgetram 
om 500 tkr från dagbarnvårdare till förskoleverksamheten. 

Beslutet skickas till 

Ekonom för Barn- och utbildning, för omfördelning av medel 
Avdelningschef förskola, för att verkställa beslutet  
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§ 55 Dnr 2022-000005  

Anmälan av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2022-01-26 § 4. Förteckningen redovisar 
delegationsbeslut fattade under perioden 2022-03-01 till 2022-02-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-20 
Deligationsförteckning daterad 2022-04-04 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att barn- 
och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut. 

Beslutet skickas till 

Akten 

6



 
 
 
 Barn- och utbildningsnämnden

  29 april 2022 

 Sida 5 av 16 

§ 56 Dnr 2022-000011  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av anmälan om kränkande behandling. Förteckningen redovisar 
anmälningar gjorda under perioden 2022-03-01 till 2022-03-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-20 
Anmälan till huvudman om kränkande behandling - mars 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att barn- 
och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 57 Dnr 2022-000013  

Anmälan till huvudman om elevs avstängning 
2022 – Frivilliga skolformen 

Sammanfattning av ärendet 
Inga avstängningar i den frivilliga skolformen finns att anmäla. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-20 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finnera att barn- 
och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 

8



 
 
 
 Barn- och utbildningsnämnden

  29 april 2022 

 Sida 7 av 16 

§ 58 Dnr 2022-000012  

Anmälan till huvudman om elevs avstängning 
2022 – Grundskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av anmälningar om elevs avstängning i grundskola. Förteckning 
redovisar avstängningar skedda under perioden 2022-03-01 till 2022-03-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-04-20 

Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att barn- 
och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 59 Dnr 2022-000006  

Information till nämnd 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisionsrapport för 2021 
Genomförd på uppdrag av revisionen, slutrapporterad i mars 2022. Några 
delar lyfts fram som nämnden har att utveckla för att säkerställt att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har fastställt. 

Rapport från EY – Rapport förstudie avseende grundskolan 
Förstudiens övergripande syfte har varit att kartlägga 
grundsärskoleverksamheten. Utifrån studiens resultat har ett antal risker 
identifierats inom kommunen. 
 
Besök från Skolinspektionen tillsyn våren 2022 
Skolinspektionen ska besöka Hällevadsholms skola under våren. Vid tillsynen 
bedömer Skolinspektionen om huvudmannen uppfyller de krav som följer av 
nationella bestämmelser.  

Näringslivsstrategi 2022–2030 
Ny näringslivsstrategi håller på att tas fram, beslut ska tas senare i år. Har 
många beröringspunkter med barn- och utbildning samt kultur- och 
fritidsförvaltningen.  

Rapport från verksamhetsbesök  
Lise-Lotte Sörensen Ringi har gjort verksamhetsbesök på kommunens 
förskolor tillsammans med Mia Elofsson och på kommunens skolor 
tillsammans med Ann-Charlotte Sernemo. 

Projekt i Svarteborg – SYV (studie och yrkesvägledning) 
Skolan i Svarteborg har varit med i ett projekt med Högskolan Väst.  

Verksamhetsmål för 2023 
Beslut ska tas i maj. Nämnden har haft samma mål i fyra år och 
förvaltningens förslag är att behålla målen och möjligen korrigera måtten i 
december.  

Överklagande 
Beslut om att inte bifalla vårdnadshavares önskemål om att deras barn inte 
ska börja förskoleklass. Vårdnadshavares har överklagat beslutet till 
skolväsendets överklagandenämnd. 
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Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av Lise-Lotte Sörensen Rinig, förvaltningschef 
tillsammans med avdelnignscheferna. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 60 Dnr 2022-000008  

Information från Presidiet 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Presidiet har inget att rapportera.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera inforamtionen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 61 Dnr 2022-000009  

Rapport från förtroendevalda 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Fadderbesök har gjorts av Anders Persson och Karin Blomstrand på 
Munkedals skolan som de återrapporterar ifrån.  
 
Karl-Anders Andersson har gjort fadderbesök på förskolorna Inspiratören, 
Herrgården och Älgen i veckan och återrapporterar ifrån det. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildnigsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 62 Dnr 2022-000007  

Ekonomi-information till nämnd 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna barn- och 
utbildningsnämndens förslag att föra över delar av överskott för 2021 till eget 
kapital för 2022 samt att föra över ej utnyttjade investeringsmedel till 2022. 

Räkenskapssammandraget för 2021 inskickat till SCB. 

Bidragsramen från lärarlönelyftet sänks från läsåret 2023/24 och framåt. 

Nämnden har fått in ersättningar från Migrationsverket och Försäkringskassan 
som redovisas. 

Kostnadsuppföljning redovisas för förstudie skola Munkedals centralort, 
Evakueringskostnad förskola Dingle och för anropsstyrd trafik.  

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation från Kristoffer Mattsson, ekonom barn- och 
utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 63 Dnr 2022-000020  

Information om utredning med två alternativ, ny 
4-6 skola eller ombyggnation av befintliga skolor. 

Sammanfattning av ärendet 
Åke Lindström är projektledare för utredningen. Kallat till möte 5 maj för 
styrgruppen, då ska tidsplanen stämmas av. Kommer troligtvis inte hinna 
vara klara till fullmäktige i juni. Barn- och utbildningsnämnden ska ha en 
studiedag i maj för att göra studiebesök på Bruksskolan, Munkedalsskolan och 
på en nybyggd skola (i annan kommun).  

Tidsplanen är att diskutera alternativen i september, ta beslut i nämnden i 
oktober och att fullmäktige hinner ta beslut i år.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 64 Dnr 2022-000081  

Information om pågående renovering och 
tillbyggnad av Dingle förskola 

Sammanfattning av ärendet 
Modulerna är på plats och används. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 65 Dnr 2020-000087 

Renovering av Hedekas skola och förskola 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetet fortskrider. Idrottshallen är riven och den nya ska vara klar till våren, 
förvaltningen tittar på en tillfällig lösning för idrottshall för eleverna under 
tiden.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen 

Beslutet skickas till 

Akten 
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 Barn- och utbildningsnämnden
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Sida 16 av 16 

§ 66 Dnr 2021-000151 

Information - Byggnation av förskola på Brudås. 

Sammanfattning av ärendet 
Markarbete pågår. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen 

Beslutet skickas till 

Akten 
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