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

  

Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-06 

Tillkännagivet från och med  

Tillkännagivet till och med  

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

  

Underskrift  

 Lisa Kling 

  
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl. 08.30–12.00 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Annica Bjering, teknikansvarig, §§ 93-104 

Annika Vilhelmsson, chef centrala barn- och elevhälsan, § 93-101, 

deltog på distans 

Ulrika Björnberg, skolchef förskola, grundskola, särskola, § 93-96, 

deltog på distans 

Helen Larsholt, skolchef gymnasium och vuxenutbildning, §§ 93-94, 

96-99, deltog på distans 

Birgitta Sparre, chef kultur och fritid, § 93, deltog på distans 

Öyvind Höiberg, controller, §§ 95-96, deltog på distans 

Malin Norrman, ekonom, § 96, deltog på distans 

Evelina Lindell, arbetsmarknadschef, §§ 97-98, deltog på distans 

Ann-Brit Oseland Karlsson, tf rektor gymnasium och 

vuxenutbildning, §§ 97-99, deltog på distans 

Lina Magnusson, förvaltningschef, §§ 93-104 

Lisa Kling, sekreterare, §§ 93-104 

 

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 93–95, 97–101 och 103–104 

  

Sekreterare  

 Lisa Kling 

  

Ordförande  

 Ida Östholm 
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Justerare  

 Louise Thunström 
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Beslutande ledamöter Ida Östholm, Ordförande (M) 

Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S) 

Kristina Frigert (M) 

Agne Andrésen (M) 

Karolina Aronsson Tisell (C) 

Christian Mattsson (L) 

Ida Jakobsson (S) 

Ronny Kallin (S) 

Michael Halvarsson (MP) 

Christian Askros (SD) 

Håkan Elg (C), tjänstgörande ersättare 

  

Ersättare Karin Karlson (L), ersättare, deltog på distans 

Ramona Cully (S), ersättare, deltog på distans 
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BUN § 93 BUN 2020/0322-606 

Utvecklingsmedel för folkhälsa 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Det är möjligt för Barn- och utbildningsnämnden att ansöka om 

utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser hos Folkhälsorådet i Tanums 

kommun för arbete som ska bedrivas under 2021. Ansökan ska lämnas till 

Folkhälsorådet senast den 15 oktober 2020. 

  

Det finns tre prioriterade utvecklingsområden, vilka nämnders folkhälsomål 

och ansökningar ska utgå ifrån. 

• Jämlik hälsa och hållbar utveckling 

• Barn och ungas uppväxtvillkor 

• Goda levnadsvanor 

  

Följande folkhälsomål föreslås vara Barn- och utbildningsnämndens egna 

mål för 2021; 

Nämnden ska verka för att den psykiska hälsan förbättras hos barn, elever, 

ungdomar, besökare och deltagare 

• Nämnden ska arbeta för att öka barn- och ungdomars delaktighet och 

inflytande.  

• Nämnden ska verka för att de personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden kommer i egen försörjning  

 

Inom ramen för nämndens egna mål har förvaltningen identifierat områden 

som bedöms uppfylla kriterierna för att få ta del av utvecklingsmedlen för 

folkhälsoinsatser. Genom att ansöka om medel bedöms förutsättningarna 

öka för att lyckas med folkhälsoarbetet. 

  

Följande område avser förvaltningen att söka utvecklingsmedel för inför 

2021; 

• Psykisk hälsa genom jämställdhet, delaktighet och rörelse.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10 

Ansökan om utvecklingsmedel från förskola, grundskola och grundsärskola 

i samverkan med barn - & elevhälsan samt kultur och fritid  



 

 Tanums kommun Protokoll 6 (16) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-06  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

  

att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om utvecklingsmedel för 

folkhälsoinsatser enligt föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 

Folkhälsorådet  
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BUN § 94 BUN 2019/0153-606 

Rapport om hur kommunens kostorganisation kan 
organiseras under en nämnd  

Sammanfattning av ärendet 

I juni 2020 gav barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden sina 

respektive förvaltningar i uppdrag att i samverkan med varandra ta fram ett 

underlag för hur kommunens kostorganisation kan organiseras under en 

nämnd, förslagsvis omsorgsnämnden. Underlagets ska redovisas till 

nämnderna i september och oktober 2020.  

  

Förvaltningarna har tagit fram en rapport som redovisar vilka beslut som 

behöver fattas samt vilket underlag som krävs om kommunens 

kostorganisation ska kunna organiseras under en nämnd. Bland annat 

framkommer att beslut om en sådan organisationsförändring behöver fattas 

av kommunfullmäktige och att respektive nämnd därför behöver besluta att 

lyfta frågan dit. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10 

Rapport om hur kommunens kostorganisation kan organiseras under en 

nämnd, daterad 2020-09-10 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

  

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram det underlag som behövs för att Barn- 

och utbildningsnämnden ska kunna besluta om förslag på 

organisationsförändring samt  

  

att återkoppling om hur arbetet fortlöper sker till Barn- och 

utbildningsnämnden i december 2020. 

Beslutet skickas till 

Omsorgsnämnden  
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BUN § 95 BUN 2020/0245-607 

Nämndinitiativ från Miljöpartiet avseende förlängd 
skoltid i förskoleklass och tidigare skolår 

Sammanfattning av ärendet 

I ett skriftligt nämndinitiativ från Miljöpartiet daterat 2020-06-16 angavs 

bland annat att man vill att antalet dagar/veckor i förskoleklass utökas från 

minimitidens 15 timmar/vecka till 25 timmar/vecka. Syftet är att skapa 

bättre grundläggande matematik- och skrivfärdigheter. Miljöpartiet föreslog 

att Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att planera 

för föreslagen förändring samt att förvaltningen visar hur skoltiden under 

övriga tidiga skolår kan förlängas med några veckor per läsår. 

 

Den 23 juni § 69 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att uppdra åt 

förvaltningen att bereda initiativet och återkomma till nämnden med förslag 

till hantering senast den 6 oktober 2020. 

 

Förvaltningen har tagit fram en skrivelse som redovisar vilket underlag som 

behöver tas fram samt tidplan för detta arbete, för att nämnden senare ska 

kunna fatta beslut i ärendet. Huruvida skoltiden under övriga tidiga skolår 

kan förlängas med några veckor per läsår föreslås att förvaltningen inte ska 

utreda frågan vidare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09 

Underlag avseende hantering av nämndinitiativ, daterad 2020-09-10 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar    

 

att i samband med beslut om internbudget för 2021 tar nämnden ställning 

till om resurser för att ta fram underlag för utökad tid i förskoleklass ska 

avsättas, samt 

 

att inte ge förvaltningen i uppdrag att vidare utreda om skolåret ska 

förlängas med några veckor om året utifrån de organisatoriska svårigheter 

det skulle medföra. 

Beslutet skickas till 

Skolchef förskola, grundskola, särskola  
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BUN § 97 BUN 2019/0140-604 

Återkoppling av arbetet med YAM (Youth Aware of 
Mental health) 

Sammanfattning av ärendet 

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2019-04-30, § 37, bland annat att 

ställa sig bakom förslaget att implementera YAM på kommunens hög-

stadieskolor och att ställa sig bakom ansökan om medel till folkhälsoinsatser 

hos Folkhälsorådet år 2020 för att inleda arbetet med YAM. Vid Barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde den 6 oktober 2020 kommer chef för 

centrala barn och elevhälsan att ge en återkoppling om arbetet med YAM så 

här långt.  

 

Utbildning av tre instruktörer har genomförts, en psykolog och två kura-

torer. Instruktörerna planerar att utbilda en socialpedagog som medhjälpare 

för att genomföra arbetet i klasserna.  

  

Det aktiva arbetet i klasserna skulle inletts under våren 2020, men till följd 

av Covid-19 behövde det skjutas fram och istället inleds arbetet under 

höstterminen 2020. Det är elever i årskurs 8 som ska genomföra YAM-

programmet och få ”verktyg att hantera livet”. Det planeras för att två 

grupper med elever från Tanumskolan arbetar med YAM under hösten och 

de resterande två grupperna på Tanumskolan samt eleverna på Hamburg-

sundskolan ska ta del av YAM-programmet under våren 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-23 

Beslut BUN 2019-04-30, § 37 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

 

att mottaga informationen om YAM för kännedom. 

Beslutet skickas till 

Chef centrala barn- och elevhälsan  
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BUN § 98 BUN 2019/0296-609 

Återkoppling avseende det kommunala 
aktivtetsansvaret (KAA) 

Sammanfattning av ärendet 

EY gjorde på uppdrag av kommunrevisionen, under hösten 2019 och våren 

2020, en granskning av kommunens arbete med det kommunala 

aktivitetsansvaret (KAA).  Barn- och utbildningsnämnden beslutade  

2020-05-05, § 37 att ställa sig bakom redovisningen av de åtgärder som 

planeras att vidtas med anledning av de bedömningar och rekommenda-

tioner som framkom av granskningsrapporten, samt att återkoppling 

gällande arbetet med KAA ska göras till nämnden i oktober 2020.  

  

Arbetsmarknadschef Evelina Lindell och skolchef Helen Larsholt lämnar till 

Barn- och utbildningsnämnden den 6 oktober en muntlig redogörelse, och 

på så sätt återkopplar kring arbetet som nu bedrivs med det kommunala 

aktivitetsansvaret, KAA. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-22 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

  

att mottaga informationen för kännedom. 

Beslutet skickas till 

Arbetsmarknadschef 

Skolchef gymnasium och vuxenutbildningen  
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BUN § 99 BUN 2020/0348-608 

Informaton om vuxenutbildningens förutsättningat att 
starta yrkesprogram januari 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2020 minskade elevantalet inom vuxenutbildningen och en 

orsak tros vara omställningen till digital undervisning, men från och med 

hösten 2020 har antalet elever kraftigt ökat långt över det antal elever som 

tidigare år utbildat sig inom vuxenutbildningen. Detta tros vara 

coronarelaterat utifrån att läget på arbetsmarknaden försämrats och att fler 

vuxna väljer att utbilda sig inom just yrkesvux. För att platserna inom 

vuxenutbildningen ska finansieras är statsbidrag en förutsättning, och för att 

erhålla statsbidrag krävs att kommunen medfinansierar med motsvarande 

volym. 

  

För att en kommun ska erhålla statsbidrag för yrkesutbildning inom 

vuxenutbildningen krävs att minst tre kommuner samarbetar om en 

gemensam ansökan. Tanums kommun samarbetar med Strömstad, 

Munkedal, Sotenäs och Lysekil kring regional yrkesvux (RYV). I denna 

ansökningsomgång har det för yrkesvux och yrkesvux SFI beviljats 13 

miljoner, varav 3 miljoner till stödinsatser för dessa fem kommuner för år 

2021. Ansökan omfattade totalt 48 miljoner. För Lärlingsvux/ 

Lärlingsvux+SFI ansöktes om 14 miljoner och cirka tre miljoner har 

beviljats. 

 

De utbildningar som startade under hösten 2020 eller tidigare, och som 

fortsätter under 2021, kommer ta i anspråk samtliga beviljade statsbidrag för 

2021. Om utfallet av statsbidragen för 2021 blir som nämns ovan kan det 

innebära förändrade förutsättningar gällande start av yrkesprogram inom 

vuxenutbildningen våren 2021, och det är möjligt att det inte kommer kunna 

erbjudas nya utbildningsplatser som planerat. De utbildningar som planeras 

att starta är inom vård och omsorg samt bygg och anläggning lärling. 

  

Överlag råder osäkerhet kring tillgången på statsbidrag under 2021. 

Vetskapen utifrån tidigare erfarenheter är att omfördelning av statsbidragen 

mellan olika kommungrupper kan komma att göras under innevarande år 

och därav kan utfallet komma att ändras. 

Med tanke på arbetsmarknadsläget som en följd av coronapandemin är 

möjligheten att starta yrkesutbildningar en åtgärd som gynnar både 

individen och kommunen i stort, både kort och lång sikt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-29 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

 

att mottaga informationen för kännedom. 

Beslutet skickas till 

Skolchef och rektor för vuxenutbildningen  
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BUN § 100 BUN 2018/0347-600 

Förtydligande avseende Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-01-22, § 2, om ordinarie och 

ersättande ledamöter till arbetsutskottet för mandatperioden 2019-2022. 

2019-12-10, § 122 beslutade Barn- och utbildningsnämnden om ny ersättare 

efter att en ersättare inlämnat begäran om avsägelse. 

På det sätt som nuvarande beslut om arbetsutskottets ledamöter och ersättare 

är formulerat är det inte tillräckligt tydligt, och därmed tas ärendet åter till 

Barn- och utbildningsnämnden med syftet att klargöra vad som gäller vid 

ordinarie ledamots frånvaro och ersättares tjänstgöring. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-24 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

  

att sedan tidigare beslutade ledamöter och ersättare i Barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott tjänstgör enligt uppställning nedan under 

resterande tid av mandatperioden, 2019-2022. 

 

Ordinarie Ersättare 

Ida Östholm (M) Agne Andrésen (M) 

Kristina Frigert (M) Magne de Bruycker (M) 

    

Louise Thunström (S) Ida Jakobsson (S) 

    

Gerd Johansson (C) Karolina Aronsson Tisell (C) 

    

Christian Mattson (L) Karin Karlson (L) 

 

Ordförande: Ida Östholm (M) 

1:e vice ordförande: Louise Thunström (S) 

2:e vice ordförande: Gerd Johansson (C) 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
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BUN § 101 BUN 2020/0021-600 

Delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt delegationsordningen punkt 14:9 anmäls; 

• Yttrande till Skolinspektionen, daterat 2020-09-24.  

Redogörelse sker muntligt vid sittande möte. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-24 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

  

att förklara presenterat beslut för anmält. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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BUN § 103  

Information från branschråd 

Sammanfattning av ärendet 

Karolina Aronsson Tisell meddelar att hon kallats till branschråd gällande 

barn och elevassistent den 22 oktober.  
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BUN § 104  

Information från kontaktpolitiker 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Halvarsson (MP), kontaktperson för kultur och fritid redogör för 

information han delgivits i samband med ett ledningsmöte. 

 

Christian Askros (SD) kontaktperson för området förskola meddelar att han 

har verksamhetsbesök på Hornbore förskola inbokat den 9 oktober. 

Christian Mattsson (L) som är kontaktperson för grundskola och 

fritidshemmen i norra kommundelen ska till Grebbestadskolan den 6 

oktober och Ida Östholm (M) ska besöka Tanumskolan F-6 den 14 oktober.  


