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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-04-30 

Datum då anslaget sätts upp  

Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

  

Underskrift  

 Lisa Kling 

  
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl. 08.30–12.45 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Öyvind Höiberg, Controller, §§ 31-33 

Lisa Kling, Sekreterare, §§ 31-45 

Lina Magnusson, Förvaltningschef, §§ 31-45 

Mattias Larsson, Utvecklingsledare, § 34 

Sten-Gunnar Axelsson, Chef centrala barn- och elevhälsan, §§ 38-41 

Irma Nordin, Folkhälsostrateg, § 37 

Morgan Göransson, IT-pedagog, § 31 

Daniel Norell, IT-tekniker, § 31 

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 31–32 och 34–45 

  

Sekreterare  

 Lisa Kling 

  

Ordförande  

 Ida Östholm 

  

Justerare  

 Louise Thunström 
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutande ledamöter Ida Östholm, Ordförande (M) 

Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S) 

Gerd Johansson, 2:e vice ordförande (C) 

Kristina Frigert (M) 

Agne Andrésen (M), §§ 31-34 

Karolina Aronsson Tisell (C) 

Christian Mattsson (L) 

Ida Jakobsson (S) 

Ronny Kallin (S) 

Michael Halvarsson (MP), Deltog ej vid beslutet § 34 

Sandra Addforsen (M), tjänstgörande ersättare 

Karin Karlson (L), tjänstgörande ersättare §§ 35-45 

  

Ersättare Håkan Elg (C), ersättare 

Erik Norderby (C), ersättare 

Ramona Cully (S), ersättare 

Ellika Andersson (S), ersättare 

Ann-Christin Karlsson (S), ersättare 
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BUN § 31  

Utdelning av nya Ipads  
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BUN § 32 BUN 2019/0080-601 

Förslag till ny ledningsorganisation 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden fattade 2019-03-26, § 23 följande beslut; 

  

• att ställa sig bakom förslaget om förändrad ledningsorganisation där 

inriktningen är att ytterligare ett chefsled inrättas 

• att uppdra åt förvaltningschefen att fullfölja arbetet med 

arbetsmiljökonsekvensbeskrivning inklusive riskbedömning, 

avseende förändrad ledningsorganisation 

• att uppdra åt förvaltningschefen att påbörja arbetet med rekrytering 

enligt förslaget 

  

Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning har nu genomförts och avslutades med 

riskvärdering enligt Tanums kommuns modell. I samband med 

arbetsmiljökonsekvensbeskrivningen framkom några risker inom 

ledningsgruppen samt utvecklingsenheten, vilka har förts in i 

handlingsplaner.  

Utöver genomförd arbetsmiljökonsekvensbeskrivning har förvaltningens 

samverkansgrupp (FSG) involverats vid tre tillfällen. Genomförd 

arbetsmiljökonsekvensbeskrivning samverkas 2019-04-08. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 4 april 2019 

Förslag till förändrad ledningsorganisation, daterad 2019-03-14, reviderad 

2019-04-04 

Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning den 4 april 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

  

att ställa sig bakom förslaget om förändrad ledningsorganisation. 

Reservationer 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet och hänvisar till tidigare 

skriftliga reservationer som inlämnats vid Barn- och 

utbildningsnämndensammanträde 2019-03-26 samt arbetsutskottets 

sammanträde 2019-04-11.   

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefen  



 

 Tanums kommun Protokoll 6 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-30  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

BUN § 34 BUN 2019/0004-600 

Information Barn- och utbildningsnämnden 2019 

 

Ekonomi 

Controller Öyvind Höiberg ger en nulägesrapport och informerar om 

prestationsanslag 2020. 

 

Övrig information 

Ramona Cully (S) och Ida Jakobsson (S) informerar om utbildningsdagen 

kring ungdomars psykiska hälsa som de båda deltagit i. 
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BUN § 35 BUN 2018/0281-600 

Kvalitetsredovisning, huvudmannanivå 2017/2018 

Sammanfattning av ärendet 

I Skollagen 4 kap 3 § anges: ”Varje huvudman inom skolväsendet ska på 

huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och 

utveckla utbildningen”. Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ 

ska dokumenteras.  

Detta dokument innehåller kommunens samlade uppföljning av 

utbildningsverksamheten inom Barn- och utbildningsförvaltningen samt 

beskrivning av planerade åtgärder på kommunnivå för fortsatt utveckling av 

verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 1 april 2019 

Kvalitetsuppföljning 2017-2018, upprättad den 3 april, av Mattias Larsson, 

Utvecklingsledare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna kvalitetsuppföljningen och 

  

att uppdra åt förvaltningen att genomföra föreslagna åtgärder för ökad 

måluppfyllelse. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Utvecklingsledare/Chef för Utvecklingsenheten 

Akten  
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BUN § 36  

Information avseende folkhälsomål och 
folkhälsorådets utvecklingsmedel 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsostrateg Irma Nordin informerar bland annat om följande; 

• Vad är folkhälsa 

• Att arbeta med folkhälsa 

• Utmaningar i välfärden för en god och jämlik hälsa 

• Folkhälsa i Tanum 

• Folkhälsorådets roll 

• Rollen som folkhälsostrateg 

• Folkhälsorådets utvecklingsmedel  



 

 Tanums kommun Protokoll 9 (19) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-30  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

BUN § 37 BUN 2019/0140-604 

YAM, Youth Aware of Mental health 

Sammanfattning av ärendet 

YAM står för Youth Aware of Mental health och är ett suicid- 

preventionsprogram, som är en evidensbaserad metod som har en påvisad 

god effekt. YAM är en förebyggande insats där alla elever i årskurs 8 träffar 

utbildande YAM-instruktörer vid minst tre tillfällen. Syftet är att lära 

eleverna att hantera negativa händelser i livet på ett lämpligt sätt; känna igen 

depression och självmordsbenägenhet hos sig själv och andra, samt hur man 

kan hjälpa personer som är deprimerade eller mår psykiskt dåligt.   

  

Centrala barn- och elevhälsan tillsammans med folkhälsorådet i Tanums 

kommun, önskar att utbilda skolkurator och skolpsykolog till YAM-

instruktörer. YAM blir därmed en folkhälsoinsats som främjar barn- och 

ungas psykiska hälsa.  

  

YAM blir också ett exempel på en gemensam insats mellan skola och 

folkhälsoråd, som också kommer att redovisas på närsjukvårdsgruppsmötet, 

där psykisk hälsa är en stående punkt. På så vis anknyter YAM till E/Y:s 

revisionsrapport om psykisk ohälsa i Tanums kommun, där det efterfrågas 

hur man över förvaltningsgränserna synliggör insatser som strävar till att 

främja psykisk hälsa för våra ungdomar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 16 april 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att ställa sig bakom förslaget att implementera YAM på våra 

högstadieskolor,  

  

att anta folkhälsomålet att främja barn- och ungas psykiska hälsa och 

  

att ställa sig bakom att ansökan om medel till folkhälsoinsatser hos 

Folkhälsorådet för att inleda arbetet med YAM. 

Beslutet skickas till 

Folkhälsorådet 

Chef centrala barn- och elevhälsan  
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BUN § 38 BUN 2018/0286-620 

Revision - granskning av psykisk ohälsa bland barn 
och unga 

Sammanfattning av ärendet 

En granskning av psykisk ohälsa bland barn och unga har genomförts av EY 

på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tanums kommun med syftet 

att bedöma om barn- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden 

säkerställt ändamålsenliga former för samverkan och förebyggande arbete 

för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga i kommunen.   

  

Granskningen visar att barn- och utbildningsnämnden i huvudsak har 

säkerställt ändamålsenliga former för samverkan och förebyggande arbete, 

men det finns utvecklingsområden avseende uppföljning av det 

förebyggande arbetet samt att tillse att det finns mätbara mål för samverkan 

och synliggöra uppföljningen av samverkan. 

  

Barn- och utbildningsnämnden ska senast den 28 juni 2019 till revisionen 

redovisa vilka åtgärder som planeras utifrån de bedömningar och 

rekommendationer som redovisas i rapporten. 

Rapporten överlämnas härmed till nämnden för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2 april 2019 

Missiv, Barn- och utbildningsnämnden i Tanums kommun, 14 mars 2019 

Kortrapport, Granskning av psykiska ohälsa bland barn och unga, jan 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att lägga kommunrevisionens granskning av psykisk ohälsa bland barn och 

unga till handlingarna och 

  

att senast den 28 juni 2019 till kommunrevisionen redovisa planerade 

åtgärder utifrån de bedömningar och rekommendationen som framkommer 

av rapporten 

  

Beslutet skickas till 

Chef centrala barn- och elevhälsan 
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BUN § 39 BUN 2019/0087-624 

Patientsäkerhetsberättelse 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2011 infördes en patientsäkerhetslag SFS 2010:659 och 

SOFSF 2011:9. Syftet med lagen är att öka patientsäkerheten inom hälso- 

och sjukvården. Enligt patientsäkerhetslagen skall en 

patientsäkerhetsberättelse upprättas årligen där patientsäkerhetsarbetet 

beskrivs och utvärderas.  

  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 

bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i 

verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa 

intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7kap.  3§. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 25 mars 2019 

Patientsäkerhetsberättelse 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att ställa sig bakom patientsäkerhetsberättelse för 2018 och 

  

att uppdra åt elevhälsan att arbeta i riktning mot mål och strategier som 

anges för 2019. 

Beslutet skickas till 

Medicinskt ledningsansvariga skolsköterskor 

Chef centrala barn- och elevhälsan  
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BUN § 40 BUN 2018/0325-604 

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF) 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden (huvudmannen) efterfrågade under hösten 

2018, en överblick över hur många elever det finns i kommunen som är i 

stora behov av särskilt stöd. I detta sammanhang avsågs elever med grava 

diagnoser, ibland flera, där också andra förvaltningar och myndigheter är 

inblandade. Huvudmannen önskade också kunskap om hur rektorerna 

organiserar stödet till dessa elever.  

  

Den 18 december 2018, § 87 beslutade Barn- och utbildningsnämnden 

följande;  

• att uppdra åt förvaltningen att skyndsamt utreda hur många elever 

det finns i kommunen som har stora skolsvårigheter utifrån allvarlig 

funktionsvariation,  

• att uppdra åt förvaltningen att utreda hur olika skolor organiserar 

undervisningen för dessa elever samt hur skolorna samarbetar internt 

och externt med detta,  

• att uppdra åt förvaltningen att ge förslag på hur undervisningen kan 

ske på bästa sätt för dessa elever och  

• att identifiera de ekonomiska konsekvenserna som utredningen 

medför.  

Chef för centrala barn- och elevhälsan fick uppdraget att göra utredningen, 

och den överlämnas härmed.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 3 april 2019 

Utredning, daterad 3 april 2019, skriven av Sten-Gunnar Axelsson, chef 

centrala barn och elevhälsan 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

  

att tacka för informationen avseende grundskolornas arbete med elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och 

  

att förvaltningen som en del i en systematisk återkoppling fortsättningsvis 

rapporterar till nämnden kring elevers måluppfyllelse samt elevers behov av 

särskilt stöd.  
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att ärendet bordläggs till maj månads sammanträde.  

Beslutet skickas till 

Chef centrala barn- och elevhälsan  
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BUN § 41 BUN 2019/0057-600 

Meddelande Barn- och utbildningsnämnden 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Följande handlingar från Samordningsförbundet Väst överlämnas för 

kännedom; 

 

Styrelseprotokoll från möte 2019-03-15, årsredovisning med 

förvaltningsberättelse, bilagor och revisionsberättelse samt PM från 

sakkunnig revisor. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

  

att lägga meddelandet till handlingarna  
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BUN § 42 BUN 2019/0094-609 

Val av representanter till branschråd 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsplatsförlagt lärande är en del av yrkesutbildningar och är viktigt för 

att elever ska bli väl förberedda för sitt yrkesområde.  

Lokala programråd inom gymnasieskolan (inklusive IM Yrk) och yrkesråd 

inom vuxenutbildningen är forum för samverkan om yrkesutbildning och 

arbetsplatsförlagt lärande (Gymnasieförordningen 1 kap 8 § samt 

Förordning om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning). 

  

Följande yrkes/branschråd finns inom gymnasieskolan (IM Yrk) och 

vuxenutbildningen i Tanums kommun;   

  

• Vård och omsorg - Louise Thunström 

• Barn och elevassistent - Karolina Aronsson Tisell 

• Bygg - Louise Thunström 

  

Yrkes/branschråden har som regel en-två möten per termin och det är 

ämnesansvariga för respektive utbildning som bjuder in till respektive råd. 

 

Under mandatperioden, 1 januari 2019 – 31 december 2022 föreslås att det 

för branschråden ovan ska utses representanter från barn- och 

utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 2 april 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att utse representanter, enligt ovan, till branschråden 

  

att det i uppdraget ingår att man deltar på möten med branschråden samt 

återrapporterar till nämnden på lämpligt sätt  

Beslutet skickas till 

Rektor Campus Futura  
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BUN § 43 BUN 2019/0086-600 

Årlig grundläggande granskning 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med den årliga granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet 

med kommunallagen och God revisionssed.  

Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande 

revisionsfrågor; 

• Har styrelse och nämnder säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och uppdrag som fullmäktige bestämt? 

• Har styrelse och nämnder säkerställt en tillräcklig intern kontroll? 

Det vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt 

kommunens styrmodell. 

• Har styrelse och nämnder säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens 

styrmodell. 

  

Kommunrevisionens bedömning gällande Barn- och utbildningsnämnden är 

att nämnden säkerställt tillräcklig uppföljning/rapportering, att nämnden 

säkerställt tillräcklig intern kontroll samt att beslutsunderlag och protokoll 

är tydliga. Revisionen bedömer vidare att nämnden i huvudsak säkerställt att 

verksamheten bedrivs i enligt med de mål och uppdrag som fullmäktige 

bestämt. Dock anges att inget av de prioriterade målen är uppfyllda.  

 

Avseende nämndens måluppfyllelse så har förvaltningen i samband med 

bokslutsredovisningen lämnat en redogörelse kring detta och förvaltningen 

avser att under 2019 följa upp hur måluppfyllelsen av de prioriterade målen 

efterlevs.  

 

Rapporten överlämnas härmed till Barn- och utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelsen den 1 april 2019 

Grundläggande granskning 2018, Tanums kommun, 2019-03-14  

Protokollsutdrag från möte med kommunens revisorer, 2019-03-14 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att lägga kommunrevisionens grundläggande granskning för 2018 till 

handlingarna. 
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Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen  
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BUN § 44  

Information från folkhälsorådet 

Folkhälsorådet meddelar att det inte är någon information, utöver det som 

folkhälsostrateg informerade om, som behöver nämnas på detta möte.    
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BUN § 45  

Information från kontaktpersoner/kontaktpolitiker 

 

Inga verksamhetsbesök av kontaktpersoner/kontaktpolitiker har utförts. 


