
 

 

 
                                Barn- och utbildningsnämnden 

REGISTER 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-06-16 

 

  

 

 
Ärende  § 

1.  Fastställande av dagordning  65 

2.  Beställning av förstudie med två alternativ 
gällande bygge av ny 4-6 skola på 
Kungsmarksområdet eller renovering och 
utbyggnad av befintliga F-6 skolor i Munkedal 
Dnr 2021-000095 

 66 

3.  Kompensation för kostnader för förstudie med två 
alternativ gällande bygge av ny 4-6 skola på 
Kungsmarksområdet eller renovering och 
utbyggnad av befintliga F-6 skolor i Munkedal 
Dnr 2021-000098 

 67 

4.  Budget 2022, plan 2023-2024 för Barn- och 
utbildningsnämnden. 
Dnr 2021-000002  

 68 

5.  Slutredovisning investeringar Barn- och utbildning 
2020 
Dnr 2021-000096  

 69 

6.  Beslut om fadderpolitiker för kommunens skolor 
och förskolor 
Dnr 2019-000168  

 70 

7.  Anmälan av delegationsbeslut - 2021 
Dnr 2021-000006  

 71 

8.  Anmälan till huvudman om kränkande behandling 
- 2021 
Dnr 2021-000008  

 72 

9.  Information till nämnd 2021 
Dnr 2021-000005  

 73 

10.  Ekonomi-information 2021 
Dnr 2021-000007  

 74 

Tid: Onsdagen den 16 juni 2021, kl. 09:00 

Plats: Digitalt sammanträde/Gullmarssalen på kommunhuset 
Forum 

Justeringsdatum: Fredagen den 18 juni senast kl. 12:00 

Justeringsperson: Lars-Göran Sunesson (C) 

Ordförande: Karin Blomstrand (L) 

Sekreterare: 
 

Markus Fjellsson 
 



 
                                Barn- och utbildningsnämnden 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 
2(2) 

Datum 
2021-06-07 

 

 

 

 

Ärende  § 

11.  Rapport från förtroendevalda 2021 
Dnr 2021-000017  

 75 

12.  Information från presidiet 2021 
Dnr 2021-000018  

 76 

13.  Information om ny 4-6 skola 
Dnr 2019-000184  

 77 

14.  Information om renovering av Hedekas skola och 
förskola 
Dnr 2020-000087  

 78 

15.  Information om beställning av förskola i Dingle 
Dnr 2020-000114  

 79 

 



 
                                  Barn- och 
utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(20) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Plats och tid  Gullmarssalen på kommunhuset Forum, onsdagen den 16 juni 2021 
kl 09:00 

Beslutande  Christoffer Rungberg (M) 
Karin Blomstrand (L), Ordförande 
Mathias Johansson (SD) 
Louise Skaarnes (SD), 1:e vice ordförande 
Caritha Jacobsson (S) 
Yvonne Martinsson (S) 
Leif Karlsson (S) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Olle Olsson (KD), 2:e vice ordförande  
Anna Höglind (L) 
Helen Greus (SD) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

 Martina Fivelsdal (V) 
Nina Isenheim (MP) 
 

Justerare 
 
Lars-Göran Sunesson (C) 

Justeringen sker 
 
Digital justering, 2021-06-18 senast kl. 12.00 

  

Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Digital signering 

 

Paragrafer §§ 65-79 
 Markus Fjellsson   

 Ordförande 
 
Digital signering 

  

 Karin Blomstrand   

 Justerare 
 
Digital signering 

  

 Lars-Göran Sunesson (C)    
    



 
                                  Barn- och 
utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(20) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 65 Dnr 827  

Fastställande av dagordning 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen.   
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§ 66 Dnr 2021-000095  

Beställning av förstudie med två alternativ gällande 
bygge av ny 4-6 skola på Kungsmarksområdet eller 
renovering och utbyggnad av befintliga F-6 skolor i 
Munkedal 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-10-21, § 85 om att hos 
fullmäktige begära en utökad och tidigarelagd investeringsbudgeten för 
ny 4-6 skola.  
Kommunfullmäktige återremitterade 2020-12-07, § 125 ärendet till 
kommunstyrelsen för att ärendet skulle kompletteras med ekonomiska 
konsekvenser och förslag till finansiering. 
 
I samband med kommunstyrelsens hantering av frågan förelåg 
initiativärende med uppdrag om att utreda utbyggnad och renovering av 
befintliga skolor, varpå kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08, § 16 
att bordlägga ärendet i väntan på ovan nämnda utredning. 
Initiativärendet är besvarat och avslutat.  
Till Kommunfullmäktige var ärendet kompletterat med ekonomiska 
konsekvenser och förslag till finansiering. Barn- och utbildningsnämnden 
äskade en förändring i antagen investeringsbudget så att de 
investeringsmedel som ursprungligen (Moderaternas och Liberalernas 
förslag till budget) 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. 
  
Beslut i Kommunfullmäktige 210531: Rolf Jacobsson (KD): Återremiss 
för att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma till 
kommunfullmäktige med nuvarande förslag till beslut angående bygget 
av ny skola på Kungsmarkenområdet, kompletterat med ett alternativ till 
nybyggnad, som innebär renovering och utbyggnad av befintliga F-6 
skolor i Munkedal. 
Beslutsunderlaget skall innehålla konsekvensbeskrivningar av båda 
alternativen, såväl verksamhetsmässiga/kvalitetsmässiga, som 
ekonomiska, för nämnden och för kommunen som helhet. 
 
Barn och Utbildningsnämnden ska nu på uppdrag av Kommunfullmäktige 
beställa en förstudie av Samhällsbyggnadsnämnden enligt den antagna 
investeringsprocess som beslutades i Kommunstyrelsen 201012.  
 
Förstudien skall innehålla följande punkter: 
• Tidsplan 
• Kravspecifikation 
• Investeringsutgift 
• Verksamhetsvolymer 
• Driftskostnadskonsekvenser 
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Samtliga kostnadsberäkningar sker utifrån aktuell marknadssituation och 
prisbild.  
 
För investeringsverksamheten skall rapportering ske i samband med 
uppföljningen som görs i augusti och oktober månad. Rapporteringen 
skall delges kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och berörd 
verksamhetsnämnd.  
 
Behov av lokaler initieras till arbetsgruppen för lokalförsörjning 
(nuvarande lokalstyrgrupp) av förvaltningschef. 
 
Arbetsgruppen utreder alternativa lösningar på behovet. 
- Lösning genom omflyttning 
- Lösning genom inhyrning av extern lokal 
- Lösning genom ombyggnad av befintlig lokal 
- Lösning genom nyinvestering 
 
Förstudien bereds sedan av arbetsgruppen. Under arbetet hålls en 
fortlöpande dialog med den politiska styrgruppen. Arbetsgruppen 
ansvarar för framtagande av underlag till styrgruppen som är 
övergripande ansvarig för beredningen. 
När förstudien är klar ska den godkännas av beställande 
verksamhetsnämnd och därefter av kommunstyrelsen. 
När förstudien godkänts läggs investeringen in i kommunens 
investeringsplan och anslag beslutas av KF i nästkommande 
budgetbeslut. 
Samhällsbyggnadsnämnden genomför och slutredovisar 
investeringsprojektet.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-02 
Beslut Kommunfullmäktige, 2021-05-31 §56   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn och Utbildningsnämnden beställer en förstudie av 
Samhällsbyggnadsnämnden enligt antagen investeringsprocess, KS Dnr 
2020-000259. Förstudien ska utreda byggnation av ny 4-6 skola på 
Kungsmarksområdet alternativt renovera och bygga ut Bruksskolan och 
Munkedalsskolan. 
 
Yrkanden 
SD-gruppen: Bifall till förvaltningens förslag. 
Olle Olsson (KD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Karin Blomstrand (L): Att BUN ger förvaltningschefen i uppdrag att 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen göra en förstudie. 
Förstudien ska utreda byggnation av ny 4-6 skola på 
Kungsmarksområdet alternativt renovera och bygga ut Bruksskolan och 
Munkedalsskolan.  
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Förstudien ska även kostnadsberäkna en renovering av Munkedalsskolan 
och Bruksskolan för åk F-3. 
Förstudien skall inkludera kostnader och förslag på placering vid behov 
av att evakuera elever under byggperioden. 
Träningsskolan måste också inkluderas i förstudien. 
Styrgrupp ska vara presidiet i Barn- och utbildningsnämnden. 
  
Förstudien kan endast fullföljas under förutsättning att vi får äskade 
medel från Kommunfullmäktige. 
 
Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till Karin Blomstrands förslag. 
S-gruppen: Bifall till Karin Blomstrands förslag. 
Christoffer Rungberg (M): Bifall till Karin Blomstrands förslag. 
 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Karin 
Blomstrands yrkande och finner att Barn- och utbildningsnämnden antar 
Karin Blomstrands yrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen göra en 
förstudie. 
Förstudien ska utreda byggnation av ny 4-6 skola på 
Kungsmarksområdet alternativt renovera och bygga ut Bruksskolan och 
Munkedalsskolan.  
Förstudien ska även kostnadsberäkna en renovering av Munkedalsskolan 
och Bruksskolan för åk F-3. 
Förstudien skall inkludera kostnader och förslag på placering vid behov 
av att evakuera elever under byggperioden. 
Träningsskolan måste också inkluderas i förstudien. 
Styrgrupp ska vara presidiet i Barn- och utbildningsnämnden. 
  
Förstudien kan endast fullföljas under förutsättning att vi får äskade 
medel från Kommunfullmäktige. 
 
Reservation/Protokollsanteckning 
Olle Olsson (KD): Reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
SD-gruppen: Reservation till förmån för eget yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
Till Förvaltningschef Samhällsbyggnadsnämnden  
Till Kommunstyrelsen för kännedom 
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§ 67 Dnr 2021-000098  

Kompensation för kostnader för förstudie med två 
alternativ gällande bygge av ny 4-6 skola på 
Kungsmarksområdet eller renovering och utbyggnad 
av befintliga F-6 skolor i Munkedal 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska enligt beslut från Kommunfullmäktige 
2021-05-31 §56, återkomma med förslag till beslut angående bygget av 
ny skola på Kungsmarksområdet, kompletterat med ett alternativ till 
nybyggnad som innebär renovering och utbyggnad av befintliga F-6 
skolor i Munkedal. Beslutsunderlaget skall innehålla 
konsekvensbeskrivningar av både alternativen, såväl 
verksamhetsmässiga/kvalitetsmässiga, som ekonomiska, för nämnden 
och för kommunen som helhet. 
 
Arbetet med förstudien startar snarast och förväntas löpa in på 2022 och 
uppskattas kosta Barn- och utbildningsnämnden runt 2 mnkr. En kostnad 
som inte ryms inom tilldelad ram. Som stöd till förstudien finns den av 
KS beställda Volymstudie Bruksskolan och Munkedalsskolan, beslut KS 
2021-01-18, § 7. Likaså kommer delar av den redan genomförda 
förstudien för Kungsmarksskolan 4-6 användas för att rationalisera 
arbetsprocessen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-09 
Uppskattade kostnader förstudie     
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden begär av Kommunfullmäktige 
kompensation för kostnader som uppstår under 2021 och 2022 som är 
kopplade till förstudie med två alternativ gällande bygget av ny 4-6 skola 
på Kungsmarksområdet eller renovering och utbyggnad av befintliga F-6 
skolor i Munkedal. 

    

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden begär av Kommunfullmäktige 
kompensation för kostnader som uppstår under 2021 och 2022 som är 
kopplade till förstudie med två alternativ gällande bygget av ny 4-6 skola 
på Kungsmarksområdet eller renovering och utbyggnad av befintliga F-6 
skolor i Munkedal. 
    
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
Förvaltningschef  
Ekonomiavdelningen 
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§ 68 Dnr 2021-000002  

Budget 2022, plan 2023-2024 för Barn- och 
utbildningsnämnden. 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har erhållit en preliminär ram om 293 461 
tkr som innebär en minskning med - 6 402 tkr i jämförelse med budget 
2021. Nämnden kommer utöver preliminär ram bli kompenserad för 
löneökningar, indexuppräkning och för genomförda investeringar inom 
godkänd ram. 
 
I handlingen finns en risk- och konsekvensanalys utifrån föreslagen ram, 
en beskrivning av verksamhetsförändringar samt förslag till 
anpassningar.  
 
Nämnden begär anslag av kommunfullmäktige för kommande evakuering 
vid ombyggnation av förskolan i Dingle om 3 500 tkr samt ytterligare 
7 520 tkr för utökad skoldag, flexgrupper, justering i resursfördelning 
inom förskolan, organisering av modersmål och studiehandledning samt 
utökning av tjänst i åk F-6. Förändringar som förvaltningen inte har 
några förslag till anpassningar för. En beskrivning av varje 
verksamhetsförändring finns i budgethandlingen.  
 
Den upprättade investeringsplanen för 2022 omfattar investeringar 
motsvarande 6 600 tkr. 
 
Utifrån Kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planperioden 2020–
2023 föreslår nämnden 7 verksamhetsmål med mätbara mått för 
budgetåret 2022. Förvaltningen har i dialog med nämnden tagit fram 
förslag till mål. Målen utgår från nämndens ansvar och uppdrag.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-07 
Budget 2022, plan 2023-2024      
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag 
till budget 2022 plan 2023-2024 och upprättad investeringsplan. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
verksamhetsmål med mått för 2022 samt att en eventuell revidering av 
mått sker vid beslut om detaljbudget i december 2021. 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 3 500 tkr 
för evakuering vid ombyggnation av förskolan i Dingle.   

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 1 560 tkr 
för att utökad skoldag och för att täcka timplan. 
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Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 2 100 tkr 
för organisering av så kallade flexgrupper. 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 1 060 tkr 
för organisation av modersmål och studiehandledning. 

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 1 600 tkr 
för utökning av tjänst åk F-6. Överskjutande kostnad om 200 tkr bedöms 
rymmas inom förvaltningens förslag till anpassning.  

Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 1 200 tkr 
för justering av resursfördelning inom förskolan från 18 till 17,5 barn, 
3,0 tjänst.       
 
Protokollsanteckning 
C, SD och S: Avstår från att deltaga i beslutet idag till förmån för eget 
budgetförslag i Kommunfullmäktige. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag 
till budget 2022 plan 2023–2024 och upprättad investeringsplan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till 
verksamhetsmål med mått för 2022 samt att en eventuell revidering av 
mått sker vid beslut om detaljbudget i december 2021. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 3 500 tkr 
för evakuering vid ombyggnation av förskolan i Dingle.   
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 1 560 tkr 
för att utökad skoldag och för att täcka timplan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 2 100 tkr 
för organisering av så kallade flexgrupper. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 1 060 tkr 
för organisation av modersmål och studiehandledning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 1 600 tkr 
för utökning av tjänst åk F-6. Överskjutande kostnad om 200 tkr bedöms 
rymmas inom förvaltningens förslag till anpassning.  
 
Barn- och utbildningsnämnden begär av kommunfullmäktige 1 200 tkr 
för justering av resursfördelning inom förskolan från 18 till 17,5 barn, 
3,0 tjänst.     
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef  
Ekonomiavdelningen 
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§ 69 Dnr 2021-000096  

Slutredovisning investeringar Barn- och utbildning 
2020 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har genomfört investering under 
föregående år efter beslut i Kommunfullmäktige om anslag. I bifogat 
underlag redovisas anslag, förbrukning samt avvikelse. Slutredovisning 
avser projekt:  
Projekt 2202 Inventarier Centrumskolan    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-07 
Investeringsmall, slutredovisning     
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investering slutförd 
under 2020. 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen av investering slutförd 
under 2020. 
    
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 70 Dnr 2019-000168  

Beslut om fadderpolitiker för kommunens skolor och 
förskolor 
Sammanfattning av ärendet  
 
Fördelning av uppdrag som fadderpolitiker på kommunens skolenheter. 

 
Beslutsunderlag 
Fördelningsförslag    
 
Förvaltningens förslag till beslut 
    

   Område 
1 Lousie Skaarnes Lovisa Svensson Hällevadsholms skola 

och förskola 
2 Maria Pasanen Jeton Pacolli Centrumskolan och 

Dingle förskola 
3 Yvonne Martinsson Inger Orsbeck K-hus och Process 
4 Lars-Göran 

Sunesson 
 Hedekas skola och 

förskola 
5 Johanna Espenkrona Mathias Johansson Bruksskolan 
6 Caritha Jacobsson  Önnebacka förskola 
7 Christoffer 

Rungberg 
Christoffer Wallin Munkedalsskolan 

8 Pontus Reuterbratt Anna Höglind Kungshöjden, 
Dagbarnv 

9 Leif Karlsson Martina Fivelsdal Lilla Foss, 
Inspiratören, Älgen 

10 Olle Olsson Karin Blomstrand Kungsmarksskola 
 

  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslag, med tillägget 
Helena Greus på Hedekas skola och förskola samt Nina Isenheim på 
Önnebacka förskola.  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
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§ 71 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 2021-05-01 till 2021-05-31    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-07 
Delegationsförteckning maj 
Beslutsjournal       
 
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 
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§ 72 Dnr 2021-000008  

Anmälan till huvudman om kränkande behandling - 
2021 
Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av inkomna anmälningar om kränkande behandling.  
Förteckning redovisar anmälningar mellan 2021-05-01 och 2021-05-31.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-07 
Förteckning statistik     
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.    
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef för kännedom  
Rektor på respektive skola för kännedom 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 73 Dnr 2021-000005  

Information till nämnd 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Återkoppling från Skolinspektionen efter granskning. 
Återrapport från skolavslutningen 
Redovisning av resultat 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.     
 
 

 



 
                                  Barn- och 
utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(20) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 74 Dnr 2021-000007  

Ekonomi-information 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Kostnader kopplat till Covid-19 
Personalkostnader 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen noterar informationen.       
 
 

 



 
                                  Barn- och 
utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(20) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 75 Dnr 2021-000017  

Rapport från förtroendevalda 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Vandring på stan vid skolavslutning 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      
 
 

 

 



 
                                  Barn- och 
utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(20) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 76 Dnr 2021-000018  

Information från presidiet 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns ingen information att delge nämnden     
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.     
 
 

 



 
                                  Barn- och 
utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(20) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 77 Dnr 2019-000184  

Information om ny 4-6 skola 
Sammanfattning av ärendet 
Information kring det aktuella läget angående planering och byggnation 
av ny 4-6 skola.     
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.     
 
 

 



 
                                  Barn- och 
utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(20) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 78 Dnr 2020-000087  

Information om renovering av Hedekas skola och 
förskola 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns ingen information att delge nämnden.    
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.     
 
 

 



 
                                  Barn- och 
utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(20) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 79 Dnr 2020-000114  

Information om beställning av förskola i Dingle 
Sammanfattning av ärendet 
Information kring det aktuella läget angående beställning av förskola i 
Dingle.     
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.      
 
 

 



 
                                  Barn- och 
utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(20) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Som avslutning: 
 

Barn och utbildningsnämnden vill skicka ett stort tack till samtlig 
personal på alla enheter, inklusive kostenheten, för ett fantastiskt arbete 
under läsåret och önskar alla en riktigt skön sommar. 
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