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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, onsdagen den 27 maj 2020 

kl 09:00-15:25 

Beslutande Anna Höglind (L) för Frida Ernflykt (M) 

Christoffer Rungberg (M) 

Karin Blomstrand (L), ordförande 

Mathias Johansson (SD) 

Louise Skaarnes (SD), 1:e vice ordförande 

Christoffer Wallin (SD) för Maria Pasanen (SD), § 38-39 

Maria Pasanen (SD), § 40-47 

Caritha Jacobsson (S) 

Jeton Pacolli (S) för Yvonne Martinsson (S) 

Leif Karlsson (S) 

Lars-Göran Sunesson (C) 

Olle Olsson (KD), 2:e vice ordförande 

 

 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

 

Justerare Caritha Jacobsson (S) 

  

Justeringen sker Digital justering, fredagen den 29 maj, kl. 14:00 
 

 
 

  

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Digital justering Paragrafer §§ 38-47 

 Karin Atienza Cortes  

 Ordförande 

 

Digital justering 

 

 Karin Blomstrand (L)  

 Justerare 

 

Digital justering 

 

 Caritha Jacobsson (S)  
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§ 38 Dnr 827  

Fastställande av dagordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med tillägg av 

ett initiativärende från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna 

samt att rapport från förtroendevalda utgår.  
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§ 39 Dnr 2020-000020  

Delårsrapport april 2020 för Barn- och 

utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildning har för perioden januari till april 2020 ett negativt 

resultat på 2 198 tkr i avvikelse mot budget. Årsprognosen visar på ett 

underskott om 2 360 tkr.  

Underskottet kan härledas till grundskolans svårigheter att hålla 

personalkostnaderna inom ram och vuxenutbildningens problematik att 

anordna utbildningar på grund av restriktioner kring Covid-19. 

 

Utfallet för investeringar jan-april uppgår till 438 tkr. Planen är att 4 793 

tkr av den totala investeringsramen på 6 293 tkr kommer förbrukas. 

Barn- och utbildning har tagits sig an alla av kommunfullmäktiges totalt 

4 inriktningsmål. Bedömningen är att 6 av totalt 7 av nämndens 

verksamhetsmål delvis är uppfyllda och 1 har den lägre nivån av 

uppfyllelse.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-20 

Delårsrapport BOUN april 2020 

 

 

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. 

      

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 

Ekonomiavdelningen 
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§ 40 Dnr 2020-000019  

Budget 2021, plan 2022-2023 för Barn- och 

utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits. 

Nämnden kommer utöver preliminär ram bli kompenserad för 

löneökningar, indexuppräkning och för genomförda investeringar inom 

godkänd ram.  

 

Nämnden måste själv ta höjd för eventuella verksamhetsförändringar. I 

handlingen finns beskrivning av verksamhetsförändringar samt också en 

risk- och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram. Nämndens 

preliminära ram för 2021 är 278 437 tkr och innebär en minskning med 

1 715 tkr i jämförelse med 2020. Den minskade ramen är kopplad till en 

prognostiserad minskning i resursfördelningen. 

 

Det upprättade förslaget till investeringsplan på 1 400 tkr avser 500 tkr 

för Maskiner till Kunskapens hus och 900 tkr till inventarier för Barn och 

utbildning.  

 

Utifrån Kommunfullmäktiges 4 inriktningsmål för planperioden 2020–

2023 föreslår nämnden 6 verksamhetsmål med mätbara mått för 

budgetåret 2021. Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram 

förslag till mål. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-20 

Budgetskrivelse BOUN 2021 plan 2022-2023 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag 

till budget 2021 plan 2022-2023 med konsekvensbeskrivningar samt 

upprättad investeringsplan. 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till 

verksamhetsmål med mått för 2021 samt att en eventuell revidering av 

mått sker vid beslut om detaljbudget i december 2020.      

 

Yrkanden 

Lousie Skaarnes (SD) för SD-gruppen: Vi yrkar på att återremittera 

förslag till Budget i balans och ger förvaltningen i uppdrag att ta fram fler 

förslag på åtgärder och anpassningar med konsekvensbeskrivningar. 

 

Detta för att nämnden sen aktivt skall kunna välja vilka åtgärder som 

skall genomföras.  

 

Christoffer Rungberg (M): Ajournering. 

 

Ajournering begärs och verkställs, 10:55-11:05 
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Forts. § 40 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller 

avgöras idag och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras 

idag.  

 

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 upprättat förslag 

till budget 2021 plan 2022–2023 med konsekvensbeskrivningar samt 

upprättad investeringsplan. 

 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till 

verksamhetsmål med mått för 2021 samt att en eventuell revidering av 

mått sker vid beslut om detaljbudget i december 2020.    

 

Reservation/Protokollsanteckning 

S- och C-gruppen deltar inte i beslut och återkommer i 

kommunfullmäktige.  

 

Reservation från SD-gruppen 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Ekonomiavdelningen 
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§ 41 Dnr 2020-000087  

Renovering av Hedekas skola och förskola 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt investeringsbudget för 2020 ska renoveringar av Hedekas skola 

och förskola startas upp under året och vara klart 2021.  

Hedekas skola har ca 110 elever F-6 och förskolan har ca 70 barn. 

Förskolan bedriver sin verksamhet i kommunens lokaler med tre 

avdelningar samt tillagningskök och är belägen ca en kilometer från 

skolan: Förskolan har en fjärde avdelning i en av Munkbos lägenheter 

som ligger ca 100 m från förskolan. 

I budget finns det avsatt 16 mkr för renovering och reinvestering av 

skolan och 10 mkr för förskolan. 

 

Det har över tid varit mycket svårt att rekrytera behörig personal på 

båda enheterna. Särskilda medel har sedan 2017 avsatts till lärarlöner 

för att höja tjänsternas attraktivitet. Det har även varit omsättning på 

skolledare.  

 

I dagsläget går eleverna till Sörbygården för att äta. Sörbygårdens kök 

behöver uppdateras för att fortsättningsvis klara kraven att producera 

den mängden portioner. Kommunen hyr fastigheten av extern aktör.   

 

En sammanslagning av enheterna kommer att medföra följande: 

 

- bättre förutsättningar att framgent klara kompetensförsörjningen.  

- samordna resurser mellan förskola och fritidshem. 

- samordning av fastighetsskötsel, kost och städ. 

- en plats för vårdnadshavare att hämta och lämna. 

- fina förutsättningar för måltidspedagogik även inom skolan. 

- en hållbar långsiktig lösning för barnen i området.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-08 

Presentation av förslag gällande renovering av Hedekas skola och 

förskola 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att inriktningen är att genomföra 

en sammanslagning av förskola och skola F-6 inklusive kök och matsal 

på nuvarande skolområdet i Hedekas. Förvaltningen får i uppdrag att 

utreda förslaget vidare.  
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Forts. § 41 

 

Yrkanden 

Olle Olsson (KD): Tilläggsyrkande att förvaltningen snarast ska 

återkomma med en tjänsteskrivelse gällande beställning av projektet.  

 

Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

 

Louise Skaarnes (SD): Ajournering.  

 

Ajournering begärs och verkställs, 11:35-11:45 

 

Louise Skaarnes (SD), Christoffer Rungberg (M): Bifall till förvaltningens 

förslag med Olle Olssons tilläggsyrkande.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 

finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

 

Ordförande ställer proposition på Olle Olssons (KD) tilläggsyrkande och 

finner att nämnden beslutar enligt yrkandet.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att inriktningen är att genomföra 

en sammanslagning av förskola och skola F-6 inklusive kök och matsal 

på nuvarande skolområdet i Hedekas. Förvaltningen får i uppdrag att 

utreda förslaget vidare.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen snarast ska 

återkomma med en tjänsteskrivelse gällande beställning av projektet.  

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnads förvaltningschef 
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§ 42 Dnr 2020-000024  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 

2020 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. 

Förteckning 

redovisar anmälningar mellan 2020-04-01 till 2020-04-30.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-19 

Anmälan om kränkande behandling april 2020 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.   

    

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Rektor på respektive skola 
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§ 43 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 2020-04-01 till 2020-04-30    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-19 

Anmälan om elevs avstängning från grundskolan - april 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Rektor på respektive skola 
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§ 44 Dnr 2020-000025  

Anmälan till huvudman om att elevs oroande frånvaro 

utreds - VT 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av inkomna anmälningar om att elevs oroande frånvaro 

utreds. Förteckning redovisar anmälningar mellan 2020-04-01 till 2020-

04-30.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-19 

Anmälan till huvudman om elevs oroande frånvaro 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Rektor på respektive skola 
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§ 45 Dnr 2019-000184  

Information om ny 4-6 skola 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om projektet, vilka 

utredningar som ska göras framöver, så som mark och buller 

utredningar samt visar preliminära ritningar.  

 

Nämnden tar upp vikten av att utreda trafiksituationen vid avlämning 

samt att se till att lek-ytor för årskurs 4-6 är separerade från årskurs 7-9 

utemiljöer.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.  
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§ 46 Dnr 2020-000001  

Information till nämnd - 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsostrategen informerar om konsekvensbeskrivning av 

folkhälsoeffekterna av covid-19.  

 

Förvaltningschefen informerar om förvaltningens status kring covid-19. 

Bland annat märks det nu är att elever är tillbaka och att oro bland både 

föräldrar och personal har dämpats. Förvaltningen är fortfarande i 

stabsläge.  

 

Förvaltningschefen informerar vidare om en granskning av E&Y som ska 

genomföras i september.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.     
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§ 47 Dnr 2020-000113  

Initiativärende från Sverigedemokraterna och 

Kristdemokrater gällande förskola i Dingle 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna inkom med ett 

initiativärende under sammanträdet.  

 

Yrkanden 

Louise Skaarnes (SD) och Olle Olsson (KD): Yrkar på att förvaltningen i 

BOUN ges i uppdrag att till nästa beredning inför nämndens 

nästkommande möte ta fram en tjänsteskrivelse så att nämnden vid 

detta sammanträde kan beställa en ny förskola med 5 avdelningar på 

Lågum/Tyft i Dingle, detta för att projektering och byggstart skall kunna 

komma igång snarast möjligt. 

 

Caritha Jacobsson (S): Ajournering. 

 

Ajournering begärs och verkställs, 15:00-15:10. 

 

Christoffer Rungberg (M): Bifall till förslaget med ändring att ta bort " 

med 5 avdelningar" från beslutet.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om initiativärendet ska avgöras idag och 

finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet idag. 

 

Ordförande ställer proposition på förslag till beslut med ändringsyrkandet 

och finner att nämnden beslutar enligt förslaget med ändringen.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästa 

beredning inför nämndens nästkommande möte ta fram en 

tjänsteskrivelse så att nämnden vid detta sammanträde kan beställa en 

ny förskola på Lågum/Tyft i Dingle, detta för att projektering och 

byggstart skall kunna komma igång snarast möjligt. 

 

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Avdelningschef för förskola 
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