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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 22 maj 2019, kl. 
09:00-16:00 

Beslutande Karin Blomstrand (L), ordförande 
Frida Ernflykt (M) 
Johanna Espenkrona (M) för Christoffer Rungberg (M) 
Pontus Reuterbratt (SD) 
Louise Skaarnes (SD) 
Maria Pasanen (SD) 
Caritha Jacobsson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Leif Karlsson (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Olle Olsson (KD) 

Ej tjänstgörande Anna Höglind (L) 
ersättare  Carolina Gedda (SD) 

Jennie Olsson (S) 
Martina Fivelsdal (V) 
Ayman Shehadeh (MP) 

Utses att justera Yvonne Martinsson (S) 

Justeringens plats Kommunhuset Forum fredagen den 24 maj, kl. 
och tid 09:00 

Sekreterare ………………………………………………………. 
Karin Kvist Ekholm 

Ordförande  ………………………………………………………. 
Karin Blomstrand (L) 

Justerande ………………………………………………………. 
Yvonne Martinsson (S) 
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§ 25 
 
 
Information från förvaltningen 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschefen informerar om rekrytering av ny rektor samt om en 
skolskjutsenkät som har utförts.   
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§ 26 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning över beslut fattade enligt barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2019-02-13 § 10 enligt förteckning. 
 
Förteckningen redovisar beslut tagna 2019-04-04 till 2019-04-30. 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse 2019-05-15 
Förteckning av delegationsbeslut  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

* Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut. 

 
Beslut 
 

* Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut. 
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§ 27  
 
Redovisning av anmälningar enligt 6-7 kap. skollagen 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschefen informerar om 
 

• Anmälan av kränkningsärenden:  
o Munkedalsskolan, dnr: BOUN 2019-15 
o Hällevadsholms skola, dnr: BOUN 2019-16 
o Munkedalsskolan, dnr: BOUN 2019-117 
o Se bifogad lista för övriga kränkningsanmälningar 

 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse 2019-05-10 
Förteckning av kränkningsärenden 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

* Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 
Beslut 
 

* Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef 
Rektorer på respektive skola 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

§ 28    Dnr: BOUN 2019-38 
 
Delårsrapport april 2019 Barn- och utbildning 
 
Sammanfattning 
 
Barn- och utbildnings resultat för första tertialet uppgår till ca -2 000 tkr.  Det är 
personalkostnader, framför allt inom grundskolan, som avviker mot budget. 
Även köp av platser hos annan anordnare inom förskola och gymnasiet drar ner 
resultatet. Årsprognosen visar på ett negativt resultat om 1 200 tkr. 
 
Utfallet för investeringar jan-april uppgår till 303 tkr. Årsprognosen är att 1 154 
tkr av den totala investeringsramen på 1 154 tkr kommer förbrukas. 
Barn- och utbildning har tagit hand om fyra av Kommunfullmäktiges  
 
Inriktningsmål. Bedömningen är att tre Verksamhetsmål helt eller i hög grad är 
uppfyllda och ett delvis är uppfyllt. 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse 2019-05-14 
Delårsrapport april 2019 Barn och utbildning 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

* Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per 
april månad med verksamheternas åtgärder för budget i balans. 

 
* Barn- och utbildningsnämnden godkänner planerade investeringar. 

 
Beslut 
 

* Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut per 
april månad med verksamheternas åtgärder för budget i balans. 

 
* Barn- och utbildningsnämnden godkänner planerade investeringar. 

 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomiavdelningen  



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(8) 

Sammanträdesdatum 
2019-05-22 

 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

§ 29    Dnr: BOUN 2019-128 
 
Barn- och utbildningsnämndens budget 2020 plan 2021-2022 
 
Sammanfattning 
 
Ram drift 
Barn- och utbildningsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har 
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer bli kompenserad för löneökningar och 
för genomförda investeringar inom godkänd ram.  
 
Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella verksamhetsförändringar 
samt förändring av indexuppräkning.  
 
I handlingen för finns beskrivning av verksamhetsförändringar samt också en 
risk- och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram.  
 
Nämndens preliminära ram för 2020 innebär en ökning av ram med 2 711 tkr 
som avser resursfördelning.  
 
Verksamhetsmål och mått 
Budgethandlingen kompletteras med nämndens verksamhetsmål samt mätbara 
mått för budgetåret 2020 i september månad. Processen är senarelagd då 
kommunfullmäktige 2019-03-25 §26 beslutade följande inriktningsmål för 
Munkedals kommun för planperioden 2020-2023. 
 

• Alla ska vara anställningsbara  
• Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen  
• Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov  
• Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan 

 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse 2019-05-15 
Budgetskrivelse BoU 2020, plan 2021-2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
budget 2020 plan 2021–2022 med konsekvensbeskrivningar. 

 
* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 

investeringsplan budget 2020 och planperioden 2021–2022. 
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Forts § 29 

Yrkande 

Olle Olsson (KD): Ajournering. 

Ajournering begärs och verkställs, 11:40 – 11:55. 

Protokollsanteckning 

S-gruppen, Lars-Göran Sunesson (C) och Olle Olsson (KD) avstår och deltar inte 
i beslutet, partierna återkommer i kommunfullmäktige.

Beslut 

* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till
budget 2020 plan 2021–2022 med konsekvensbeskrivningar.

* Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till
investeringsplan budget 2020 och planperioden 2021–2022.

Beslutet skickas till 

Kommunledningsgruppen 
Ekonomiavdelningen 
Förvaltningschef 
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§ 30 
 
Workshop för verksamhetsmål 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden arbetar med verksamhetsmålen genom att utföra en workshop där de 
använder sig av en metod som kallas effektkedjan.  




