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     Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(21) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Sporren på Utvecklingscentrum Munkedal, onsdagen den 21 oktober 2020 
kl 09:00 – 16:40 

Beslutande Anna Höglind (L) för Frida Ernflykt (M) 
Christoffer Rungberg (M) 
Karin Blomstrand (L), ordförande 
Mathias Johansson (SD) 
Louise Skaarnes (SD) 
Pontus Reuterbratt (SD) för Maria Pasanen (SD) 
Caritha Jacobsson (S) 
Inger Orsbeck (S) för Yvonne Martinsson (S) 
Leif Karlsson (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Jeton Pacolli (S) för Olle Olsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Justerare Lars-Göran Sunesson (C) 

Justeringen sker Digital justering, 2020-10-23 senast kl. 13:00 

Underskrifter 
Sekreterare Digital justering Paragrafer §§ 76-91 

Karin Atienza Cortes 

Ordförande Digital justering 

Justerare 

Karin Blomstrand (L) 

Digital justering 
Lars-Göran Sunesson (C) 
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Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 76 Dnr 827  

Fastställande av dagordning 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen enligt följande: 
 

1. Rapport till huvudman om det systematiska kvalitetsarbetet inom 
barn- och utbildning 

2. Återrapportering av motion från Kristdemokraterna med 
anledning av den Nyazeeländska Dunedin studien 

3. Ansökan om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 
kap 5 § skollagen - Dagbarnvårdare i hemmet 

4. Beslut om fadderpolitiker för kommunens skolor och förskolor 
5. Redovisning av pågående medborgarförslag och motioner som ej 

beretts färdigt 2020 - barn och utbildningsnämnden. 
6. Anmälan till huvudman om elevs avstängning 2020 - Frivilliga 

skolformen 
7. Anmälan till huvudman om kränkande behandling – 2020 
8. Anmälan av delegationsbeslut – 2020 
9. Information / Äskande hos kommunfullmäktige gällande 

investeringsmedel för ny 4-6 skola 
10. Information om renovering av Hedekas skola och förskola 
11. Information / Beslut om styrgrupp för investeringsprocess för 

förskola i Dingle 
12. Information till nämnd – 2020 
13. Ekonomi-information – 2020 
14. Information från presidiet 
15. Rapport från förtroendevalda 2020 
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§ 77 Dnr 2020-000139  

Rapport till huvudman om det systematiska 
kvalitetsarbetet inom barn- och utbildning 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Skollagen 4 kap 3§ ska varje huvudman inom skolväsendet på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 
utveckla utbildningen. 
 
Avdelningscheferna presenterar rapporterna för nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-08 
Kvalitetsrapport avdelning Förskola 2020 
Kvalitetsrapport avdelning Skola 2020 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och Utbildningsförvaltningen godkänner rapporten.       
 
Yrkanden 
Pontus Reuterbratt (SD): Bifall till förvaltningens förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och Utbildningsförvaltningen godkänner rapporten.     
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef BoU 
Avdelningschefer BoU 
Slutarkiv 
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§ 78 Dnr 2019-000039  

Återrapportering av motion från Kristdemokraterna 
med anledning av den Nyazeeländska Dunedin studien 
Sammanfattning av ärendet 
Beslut KF 2018-12-13 § 125 
Kristdemokraterna i Munkedal föreslog att ge ledningen inom Barn- och 
utbildning i uppdrag att inhämta kunskap om och i förlängningen 
implementera lämpliga delar av resultaten som framkommit i 
Dunedinstudien.  
Olle Olsson (KD) yrkade på: Bifall till motionen samt att Barn- och 
utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i början på nästa år 
bjuda in lämplig föreläsare för att ge en djupare förståelse angående vad 
som framkommit i studier som bygger på material från Dunedinstudien. 
På grund av pandemin avvaktade förvaltningen med föreläsningarna i 
början av året. Föreläsningar och workshop genomfördes av professor 
Anette Bolin på samverkansdag med förskola, skola och IFO den 22 
september. Professor Anna Dåderman föreläste för Barn och 
Utbildningsnämnden och Välfärdsnämnden den 23 september.  
Utvärdering från föreläsningen den 23 september 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-08 
Sammanfattning Dunedin utvärdering 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner återrapporten.      
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner återrapporten.    
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§ 79 Dnr 2020-000138  

Ansökan om godkännande att bedriva enskild 
verksamhet enligt 2 kap 5 § skollagen - 
Dagbarnvårdare i hemmet 
Sammanfattning av ärendet 
Ekolek AB inkom 2020-07-30 med ansökan om att utöka sin verksamhet 
från tre till fyra dagbarnvårdare. Ekolek AB har sedan årsskiftet 
2017/2018 bedrivit pedagogisk omsorg i enskild regi i Munkedals 
kommun. Verksamheten är lokaliserad mellan Dingle och Håby och har i 
huvudsak verksamhet för barn mellan 1–5 år men sedan augusti 2020 
även barnomsorg för barn i ålder 6–13 år. Ekolek AB ansöker nu om att 
utöka sin verksamhet med ytterligare en dagbarnvårdare. 
Dagbarnvårdaren bor utanför Dingle och har under ett års tid arbetat för 
Ekolek som vikarie för en av de ordinarie dagbarnvårdarna, men inte 
tidigare haft verksamhet i det egna hemmet.    
Rätt till bidrag 
Efter inkommen ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg i enskild 
regi ska kommunen enligt Skollagen 25 kap 10 § besluta att huvudman 
har rätt till bidrag om 
   1. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
för motsvarande offentlig verksamhet, 
   2. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för 
kommunens motsvarande verksamhet, 
   3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva 
efter att erbjuda motsvarande verksamhet, med undantag för barn som 
hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för enligt 13 § andra 
stycket, och 
   4. avgifterna inte är oskäligt höga. 
Huvudmannen har bedrivit verksamhet i kommunen under tre år och 
deras verksamhet uppfyller ställda krav samt följer kommunens 
riktlinjer. Utökning av verksamheten innebär inga påtagliga negativa 
följder idag men kan på sikt påverka den egna verksamheten om det i 
ett senare skede inte finns efterfrågan för åtta dagbarnvårdare i 
kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-07 
Bilaga till tjänsteskrivelsen 
Ansökan om godkännande att bedriva enskild  enligt 2 kap  5 § skollagen 
- Dagbarnvårdare i hemmet 
Rättelse ansökan Ekolek Barnomsorg 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att bevilja ansökan för Ekolek AB 
med utökning från tre till fyra dagbarnvårdare, samt därmed bevilja 
huvudman rätt till bidrag utifrån ansökan.    
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Sammanträdesdatum 
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Forts § 79 

Yrkanden 
Louise Skaarnes (SD): Bifall till förvaltningens förslag till beslut 

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 bevilja ansökan för Ekolek AB 
med utökning från tre till fyra dagbarnvårdare, samt därmed bevilja 
huvudman rätt till bidrag utifrån ansökan.  

Beslutet skickas till 
Ekolek AB 
Förvaltningschef 
Avdelningschef förskola 
Barnomsorgssekreterare 
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§ 80 Dnr 2019-000168  

Beslut om fadderpolitiker för kommunens skolor och 
förskolor 
Sammanfattning av ärendet 
Diskussion om hur fadderverksamheten ska utföras under hösten. 
 
Nämnden får information om att rektorerna är positiva till att få besök, 
men att man kan anpassa det till de olika enheterna. Rektorerna ber 
ledamöterna att ta kontakt med dem så kan de skräddarsy besöket efter 
enheten. Veckorna är fortfarande 45 eller 46. 
 
Listan över fadderpolitiker uppdateras och går att finnas i nämndens 
digitala mapp. 
 
Yrkanden 
Enig barn- och utbildningsnämnd: Politikerna kontaktar rektorerna för att 
utforma besöket på bästa sätt för varje enhet. Fastställ den nya 
fadderpolitikerlistan.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens 
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer att fadderpolitikerna kontaktar 
rektorerna samt den uppdaterade listan över fadderpolitiker. 
 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 

Alla rektorer 
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§ 81 Dnr 2020-000006  

Redovisning av pågående medborgarförslag och 
motioner som ej beretts färdigt 2020 - barn och 
utbildningsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har inga pågående motioner eller 
medborgarförslag att bereda.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-13 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn- och 
utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner.    
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av barn- och 
utbildningsnämndens pågående medborgarförslag och motioner.  
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§ 82 Dnr 2020-000027  

Anmälan till huvudman om elevs avstängning 2020 - 
Frivilliga skolformen 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av beslut om elevs avstängning i de frivilliga skolformerna.  
Sammanställning redovisar beslut tagna 2020-09-01 till 2020-09-30.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-13 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälan om 
elevs avstängning.     
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av anmälan om 
elevs avstängning.   
 
Beslutet skickas till 
Avdelningschef skola 
Rektor på kunskapens hus 
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§ 83 Dnr 2020-000024  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 
2020 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling. 
Förteckning redovisar anmälningar mellan 2020-09-01 till 2020-09-30.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-13 
 
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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§ 84 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 2020-09-01 till 2020-09-30.       
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-13 
 
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 
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§ 85 Dnr 2019-000184  

Information / Äskande hos kommunfullmäktige 
gällande investeringsmedel för ny 4-6 skola 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen för samhällsbyggnad informerar om projektet. 
Kommunfullmäktige budgetbeslut har ändrat förutsättningarna för 
projektet. 
 
Projektet är framflyttat ett år. Den nya budgeten är 105 mkr. Nystart för 
projektet 2022 med plan att det ska vara klart 2024. Förhoppningen är 
att det är inflyttningsklart hösten 2024. Förvaltningschefen för 
samhällsbyggnad ser att det kan komma att finnas behov för en ny 
förstudie och/eller beställning.  
 
Yrkanden 
Karin Blomstrand (L): Att barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos 
Kommunfullmäktige äska en förändring i antagen investeringsbudget,  
så att de investeringsmedel som ursprungligen avsatts skall avsättas för 
2021 och framåt, så att den av kommunfullmäktige beslutade 
byggnationen av en 4-6 skola på Kungsmarken kan påbörjas enligt plan. 
 
Lars-Göran Sunesson (C), Christoffer Rungberg (M), Caritha Jacobsson 
(S): Bifall till Karin Blomstrands (L) yrkande. 
 
Louise Skaarnes (SD) för SD-gruppen: Vi yrkar på att den i 
kommunstyrelsen beslutade investeringsprocessen skall följas och 
styrgrupp bildas med nämndens presidium. Så att alla ärenden skall 
beredas likvärdigt.  
 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) yrkande och 
Louise Skaarnes (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt 
Karin Blomstrands (L) förslag till beslut.  
 
Votering begärs och verkställs. Nämnden godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja: Karin Blomstrands (L) yrkande. 
Nej: Louise Skaarnes (SD) yrkande.  
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Omröstningsresultat 

Ja Nej 
Anna Höglind (L) X 
Christoffer Rungberg (M) X 
Mathias Johansson (SD) X 
Louise Skaarnes (SD) X 
Pontus Reuterbratt (SD) X 
Caritha Jacobsson (S) X 
Inger Orsbeck (S) X 
Leif Karlsson (S) X 
Lars-Göran Sunesson (S) X 
Jeton Pacolli (S) X 
Karin Blomstrand (L) X 

Resultat 8 3 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Karin Blomstrands (L) 
yrkande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden äskar en förändring i antagen 
investeringsbudget hos kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att de investeringsmedel som ursprungligen 
avsatts skall avsättas för 2021 och framåt, så att den av 
kommunfullmäktige beslutade byggnationen av en 4-6 skola på 
Kungsmarken kan påbörjas enligt plan.  

Reservation/Protokollsanteckning 
Reservation från SD-gruppen, de meddelade att de avser att före 
justeringen komma in med skriftlig reservation. Vid justeringstiden finns 
ingen skriftlig reservation från SD   

Beslutet skickas till (efter beslut i KF) 
Förvaltningschef för barn- och utbildning 
Förvaltningschef för samhällsbyggnad 
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§ 86 Dnr 2020-000087 

Information om renovering av Hedekas skola och 
förskola 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen för samhällsbyggnad informerar om läget kring 
projektet för renoveringen av Hedekas skola och förskola. 

Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden har de kollat på möjligheten 
att bygga ut idrottshallen, de har också haft kontakt med de personer 
som äger åkern bredvid skolan. Samhällsbyggnad har en fortsatt dialog 
med markägare för att förhoppningsvis kunna köpa en bit mark av dem. 

Hela projektet ska genomföras 2021. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 
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§ 87 Dnr 2020-000114 

Information / Beslut om styrgrupp för 
investeringsprocess för förskola i Dingle 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen för samhällsbyggnad informerar om statusen för 
projektet om förskola i Dingle. Hon informerar att 
samhällsbyggnadsnämnden tagit beslut om en utredning om en 
renovering samt visar vad förvaltningen kommit fram till i den 
utredningen. Hon informerar också om budgetbeslutet i 
kommunfullmäktige den 28 september där kommunfullmäktige beslutade 
om en investeringsbudget på 15 miljoner kronor 2021 samt 6 miljoner 
kronor i plan 2022.  

Yrkanden 
Karin Blomstrand (L): Besluta att starta upp investeringsprocess för att 
reinvestera och nyinvestera Dingle förskola på befintlig plats.  

Besluta att det är barn- och utbildningsnämndens presidium som 
representerar barn- och utbildningsnämnden i styrgruppen. Skicka 
beslutet till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen så att de 
kan tillsätta representanter i styrgruppen.  

Eftersom det finns medel avsatt i investeringsbudgeten 2021 anser vi att 
finansiering till förstudien är klar.  

Caritha Jacobsson (S): Tillägg att styrgruppen löpande ska informera 
nämnden 

Mathias Johansson (SD): Bifall till Caritha Jacobsson (S) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) förslag till beslut 
och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Ordförande ställer proposition på Caritha Jacobssons (S) tilläggsyrkande 
och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
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     Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(21) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

forts § 87 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att starta upp 
investeringsprocess för att reinvestera och nyinvestera Dingle förskola på 
befintlig plats.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det är barn- och 
utbildningsnämndens presidium som representerar barn- och 
utbildningsnämnden i styrgruppen. Skicka beslutet till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen så att de kan tillsätta 
representanter i styrgruppen.  

Eftersom det finns medel avsatt i investeringsbudgeten 2021 anser vi att 
finansiering till förstudien är klar. 

Barn och utbildning beslutar att styrgruppen löpande ska informera 
nämnden  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare för samhällsbyggnads 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 88 Dnr 2020-000001  

Information till nämnd - 2020 
Sammanfattning av ärendet 
 Förvaltningschefen informerar om: 
 
Översiktsplan 
Nämnden har tillfälle att yttra sig över översiktsplanen. 
Förvaltningschefen och ordförande ber nämnden att läsa igenom 
materialet och komma med synpunkter på novembersammanträdet då vi 
gör en sammanställning och skickar till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Lokalförsörjningsplan 
En ny lokalförsörjningsplan ska tas fram, den nuvarande som gäller för 
kommunen togs i KF i juni 2001. Syftet är att ge förutsättningar för att 
med god framförhållning kunna planera och strukturera kommunens 
samlade lokalbehov på såväl kort som lång sikt. Underlaget ska utgöra 
verktyg för att kunna bedöma framtida investeringsbehov och 
lokalkostnader. 
 
Modul Bruksskolan 
Det har beställts en ny modul för Bruksskolan då skolan är mycket 
trångbodd och undermålig. Den nya modulen kommer att läggas ovanpå 
en av de moduler som redan finns på skolområdet. 
 
Komplettering – Skolinspektionen 
Skolinspektionen har begärt komplettering efter deras besök 2019, bland 
annat har de begärt kompletteringar på hur huvudmannen aktivt arbetar 
med det systematiska kvalitetsarbetet. Därför har de förlängt svarstiden 
så de kan få material från dagens sammanträde. 
 
Ny IT-samordnare 
Förvaltningschefen informerar om att man har anställt en ny IT-
samordnare som börjar den 2 november. 
 
Läget gällande Covid-19 
Förvaltningschefen informerar att det inte finns några kända fall i 
verksamheten. Det finns en trötthet i personalgrupperna och på vissa 
enheter är sjukfrånvaron hög eftersom de har symptom eller 
höstförkylningar. Det har varit svårt att få tag i vikarier vilket är ännu en 
belastning på personalen. 
 
Aktivitetsplan 2020 
Förvaltningschefen informerar kort om arbetet med aktivetsplan 2020 
tillsammans med Hälsokällan för att uppnå god och jämlik hälsa. 
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§ 88 
 
Kunskapens hus, Vux/GY 
Biträdande rektor informerar om deras verksamhet, hur läger är just nu 
för dem med mera. Bland annat har Kunskapens hus fått en ny logga 
som de är riktigt nöjda med. De går också igenom de ekonomiska 
förutsättningarna för vuxenutbildningen. 
 
Powerpoints och övrigt material läggs in nämndens digitala mapp.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 89 Dnr 2020-000002  

Ekonomi-information - 2020 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningens ekonom informerar om: 
 
Årsprognos 2020 
Sedan sist har det tillkommit kostnader för modulen i Brukskolan samt 
fortsatta kostnader kopplade till covid-19. Hon informerar också att 
förvaltningen försöker arbeta utifrån åtgärdsplanen så gott som möjligt 
med att det finns enheter som inte kommer klara av alla åtgärder i år. 
De behöver mer tid att anpassa sin verksamhet.   
 
Statistik från Kolada 
Hon visar statistik från Kolada om vilka kostnader barn- och 
utbildningsnämnden har i antal kr/barn. Hon visar också kommunens 
kostnader i jämförelse med andra kommuner. 
 
Budget 2021 
Ekonomen går igenom konsekvenserna av minskade bidrag inför 2021 
och vad det innebär för verksamheterna. 
  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    
 
 

Comfact Signature Referensnummer: 963576



 
                                  Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(21) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 90 Dnr 2020-000165  

Information från presidiet 
Sammanfattning av ärendet 
Information ges via nämndens digitala mapp.  
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§ 91 Dnr 2020-000040  

Rapport från förtroendevalda 2020 
Sammanfattning av ärendet 
Information ges via nämndens digitala mapp.  
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