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Tillkännagivet från och med 
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Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

Underskrift 

Lisa Kling 

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid 

Ledamöter 
Övriga närvarande 

Justeringens plats och tid 
Paragrafer 

Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl. 08.30–12.30 
Mötet ajournerades under § 44 mellan kl. 11:55-12:00. 
Se nästa sida. 
Öyvind Höiberg, Controller, §§ 38-40 
Ulrika Björnberg, skolchef förskola, grundskola, särskola, §§38-48 
Helen Larsholt, skolchef gymnasium, vuxenutbildning, §§ 42-48 
Lina Magnusson, förvaltningschef, §§ 38-48 
Lisa Kling, sekreterare, §§ 38-48 

38–48 

Sekreterare 

Lisa Kling 

Ordförande 

Ida Östholm 

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) 
Christian Mattsson (L) 
Ida Jakobsson (S) 
Ronny Kallin (S) 
Sandra Addforsen (M), tjänstgörande ersättare 
Magne de Bruycker (M), tjänstgörande ersättare 
Roar Olsen (SD), tjänstgörande ersättare 

  
Ersättare Karin Karlson (L), ersättare 
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BUN § 38 BUN 2020/0057-606 

Åtgärdsprogram utifrån bokslut 2019 

Sammanfattning av ärendet 
För 2019 redovisade Barn- och utbildningsnämnden ett underskott mot 
budget med 4 884 tkr. Barn- och utbildningsnämndens samlade resultat, 
inklusive justeringspost och underskott tidigare år, motsvarar nu ett 
underskott på 1 459 tkr.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 25 februari 2020, §18,  

• att godkänna bokslutet för 2019 
• att uppdra åt förvaltningschefen att på Barn- och 

utbildningsnämndens den 5 maj inkomma med förslag till 
åtgärdsprogram med en redovisning av hur underskottet ska täckas 
och 

• att översända bokslutet till kommunstyrelsen. 
  
Härmed överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden en redovisning av 
det fortsatta arbetet som ska utföras för att nå ekonomisk balans och som 
utgör det åtgärdsprogram som förvaltningschefen fått i uppdrag att redovisa 
till nämnden den 5 maj 2020.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14 
Strategi för verksamhetsuppföljning 
Strategi för budgetarbete 
Årshjul/kalendarium 
Handlingsplan efter genomlysning, antagen av BUN 2020-02-25 
Ekonomiska styrprinciper för Tanums kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att framtagen handlingsplan utgör åtgärdsprogram för ekonomi i balans,  
  
att balanserade över- och underskott på verksamhetsnivå för år 2019 inte 
förs över i ny räkning utan nollställs, 
  
att godkänna strategidokumentationen för budget och ekonomiarbete samt 
  
att godkänna årshjulet för ekonomiåret 2020. 
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Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Controller 
Ekonom  
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BUN § 39 BUN 2019/0155-600 

Handlingsplan efter genomlysning av grundskolan, 
ansvar skolchef  

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-02-25, § 12 att anta 
handlingsplan efter genomlysning. Handlingsplanen arbetades fram utifrån 
den slutrapport som presenterades efter genomlysningen och som pekade på 
analyser, slutsatser och förslag på insatser inom tolv olika områden.  
  
I handlingsplanen beaktas samtliga tolv områden, med betoning på de 
områden som särskilt lyfts fram efter beslut av Barn-och 
utbildningsnämnden den 10 december 2019; Styrkedjan från politik till 
verksamhetsresultat, Ekonomistyrningsverktyget, Koncernkänsla/Vi-
känsla, Resursfördelning, Styrning och uppföljning, och Uppföljning 
skolnärvaro.   
Av handlingsplanen framgår insatser som ska genomföras, vem som 
ansvarar samt när arbetet ska vara klart. 
 
I detta dokument redogörs för de insatser som skolchef förskola, grundskola 
och särskola tillsammans med chef centrala barn och elevhälsan samt 
controller ansvarar för och överlämnas härmed till Barn- och 
utbildningsnämnden för kännedom.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14 
Utkast - Handlingsplan efter genomlysning, ansvar skolchef förskola 
grundskola och särskola, daterad 2020-04-12 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att för kännedom mottaga skolchefens handlingsplan efter genomlysning av 
grundskolan. 

Beslutet skickas till 
Skolchef förskola, grundskola och särskola  
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BUN § 40 BUN 2020/0133-607 

Ändrad timplan för högstadieskolorna 

Sammanfattning av ärendet 
Från och med den 1 juli 2018 har det införts en stadieindelad timplan i 
grundskolan, vilket innebär att undervisningstiden är reglerad mellan låg-, 
mellan- och högstadiet i stället för att skolorna dessförinnan ganska fritt 
kunde bestämma hur undervisningstiden skulle fördelas mellan stadierna.  
 
Från och med höstterminen 2019 arbetar skolorna i Tanums kommun utifrån 
den nya timplanen. Det innebär utökad undervisningstid i matematik samt 
idrott och hälsa som ska rymmas inom skolornas ramtider, det vill säga 
inom den tid när skolan börjar och slutar. Hittills har skolorna löst detta 
genom att undervisningstid omfördelas mellan årskurser och genom att ha 
kort eller nästan obefintlig ställtid mellan lektionerna, vilket skapar stress 
för både elever och lärare. Den nya timplanen ryms därmed inte inom 
befintlig ramtid för kommunens högstadieskolor, vilket innebär att 
ramtiderna behöver ändras genom att sluttiden senareläggs en-två dagar i 
veckan beroende på vilken högstadieskola det rör sig om.   
  
En konsekvens av längre skoldagar blir att befintlig skolskjuts inte kan 
tillgodose behovet för samtliga berörda elever. Det innebär att det kommer 
att behöva göras så kallat tillköp av skolskjuts. Västtrafik ska inkomma med 
uppgifter om kostnader, som därefter kommer att tillföras underlaget inför 
beslut av Barn- och utbildningsnämnden.  
Västtrafik har nu informerat om att det kan komma att bli svårt att få till 
en lösning inför höstterminens start 2020, och Barn- och utbildnings- 
förvaltningen arbetar parallellt med att hitta alternativa lösningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-27 
Underlag, Nya ramtider för Tanumskolan och Hamburgsundskolan läsåret 
2020/2021, daterat 2020-04-14. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att tacka för informationen  
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BUN § 41 BUN 2020/0134-724 

Turordningsregler vid byte av verksamhetsform inom 
barnomsorg 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har uppmärksammat att det saknas 
rutiner för handläggning av önskemål/behov från vårdnadshavare gällande 
omplacering av sitt/sina barn från en fristående förskola eller pedagogisk 
omsorg till kommunal förskola och fritidshem Enligt Skolverket regleras 
inte byten i skolans författningar, utan det är något som kommunerna måste 
ta ställning till i varje enskilt fall.  
  
Avsikten är att ta en riktning för hur Tanums kommun ska hantera 
önskemål/ behov av byte av verksamhetsform gällande barnomsorg, vilket 
innefattar både omplacering från fristående förskolor till kommunal 
förskola, byte från pedagogisk omsorg till förskola då kommunen är 
huvudman för både den pedagogiska omsorgen och förskolan samt vad som 
gäller för barn som önskar byta till fritidsverksamhet med kommunal 
huvudman. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-14 
Underlag, Turordningsregler vid byte av verksamhetsform inom 
barnomsorg, daterat 2020-04-27 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn-  och utbildningsnämnden beslutar 
  
att de barn som begär byte av verksamhetsform inom barnomsorg (från 
fristående förskola eller pedagogisk omsorg till kommunal förskola eller 
fritidshem) ska betraktas som ”nya” barn och erbjudas plats i turordning 
efter anmälningsdatum inom tre månader. 

Beslutet skickas till 
Skolchef förskola, grundskola, särskola 
Rektorer förskola, inklusive tillsynsansvarig för de kooperativa förskolorna 
Rektorer grundskola/fritidshem  
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BUN § 42 BUN 2020/0153-606 

Konsekvensbeskrivning utifrån Länsstyrelsens beslut 
om avslag gällande bygglovsansökan för Ängen 2 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 april 2019 att bevilja 
bygglov för Tanums-Gissleröd 1:3, vilket innebar tillbyggnad av två 
förskoleavdelningar vid Ängens förskola, ett tillagningskök, uppförande av 
förrådsbyggnader, ett källsorteringshus samt parkeringsplatser. 

Ovan nämnda beslut överklagades, och i och med Länsstyrelsens beslut, 
daterat 2020-04-07 upphävs det överklagande beslutet (TN 2019/0122-262) 
och det ges avslag på bygglovsansökan. Länsstyrelsen hänvisar till att 
detaljplaneläggning ska utföras innan utbyggnad i enlighet med 
översiktsplanen. Därtill ska också vissa trafiklösningar utredas innan en 
detaljplan upprättas. Innan detaljplan upprättas ska förutsättningarna för att 
anlägga dels en ny anslutningsväg mot väg 1012 mellan väg 1011 och 
Industrivägen, och dels en gång- och cykelväg utmed Grönemadsvägen 
utredas. 

Tekniska nämnden meddelar 2020-04-28 att de överklagat beslutet och 
anför yrkandet att Länsstyrelsens beslut ändras och att Mark- och 
miljödomstolen fastställer beslutet om bygglov. En process med överklagan 
bedöms ta tid, kanske flera år, vilket föranleder att en nulägesbeskrivning 
genomförs och arbetet med framtagande av alternativa lösningar, både 
tillfälliga och permanenta, inleds härmed. I detta arbetet behöver beaktas att 
den tillfälliga förskoleavdelningen i Charlottenlund inte är ändamålsenlig, 
och den behöver ha avvecklats senast inför höstterminen 2021.  

I första hand, om möjligt, är att det sker en etablering av en permanent 
förskola på Ängen, och att man samtidigt arbetar med att ta fram 
förutsättningar för att etablera en tillfällig, alternativt permanent förskola i 
området Anneberg. 
Som ett alternativ till förslagen ovan är etablering av en tillfällig förskola i 
anslutning till Naturförskolan Lunden där det finns beviljat tidsbegränsat 
bygglov som gäller fram till 2022-12-31. Bygglovet gäller moduler och 
parkeringsyta. Bygglovet motsvarar ca två avdelningar i storleksyta. 

Avslaget på bygglovsansökan gällande Ängens förskola medför att den 
kostutredning som pågår kring kommunens kök riskerar att stanna upp då 
det var planerat för tillagningskök för 400 portioner på Ängens förskola, och 
som skulle förse övriga förskolor i Grebbestad samt Grebbestadskolan med 
mat. Frågan kring köksorganisationen behöver fortsatt bevakas. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-30 
Underlag, Nulägesbeskrivning avseende Grebbestads förskolor, 200428 

Yrkanden 
Socialdemokraterna genom Louise Thunström yrkar som tillägg; att i 
övrigt uppdra åt tekniska nämnden att ta fram alternativa förslag på 
verksamhetslokaler. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar på beredningsförslaget inklusive socialdemokraternas 
tilläggsyrkande och finner att Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
beredningsförslaget med socialdemokraternas tilläggsyrkande. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att i första hand, om möjligt, etablera en permanent förskola på Ängen. 

att samtidigt ta fram förutsättningar för att etablera en tillfällig förskola på 
Ängen, 

att som ett alternativ till förslagen ovan etablera en tillfällig förskola i 
anslutning till Naturförskolan Lunden, och 

att i övrigt uppdra åt tekniska nämnden att ta fram alternativa förslag på 
verksamhetslokaler, 

att uppdra åt förvaltningen att i arbetet med både tillfällig och permanent 
förskola i Grebbestad beakta köksorganisationen. 

Beslutet skickas till 
Skolchefer 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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BUN § 43 BUN 2020/0088-604 

Kränkande behandling inom förskola och skola,    
kvartal 1 

Sammanfattning av ärendet 
I Skollagen 6 kap 10 § anges:  
  
”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett 
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i 
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En 
rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit 
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 
anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt 
utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 
förhindra kränkande behandling i framtiden” (Skollag 2010:800). 
  
En sammanställning av anmälningarna inkomna under kvartal 1 redovisades 
till Barn- och utbildningsnämnden den 31 mars. Därefter har respektive 
skolchef gjort en analys utifrån de inkomna anmälningarna på 
verksamhetsnivå och resultatet redovisas till Barn- och utbildningsnämnden 
den 5 maj.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-27 
Muntlig redovisning 2020-05-05 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att tacka för informationen.  
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BUN § 44 BUN 2020/0097-601 

Möjlighet till fjärr- och distansundervisning i öppna 
skolor utifrån tillägg i förordning 2020:115 

Sammanfattning av ärendet 
Nya bestämmelser i förordningen, 2020:115, om utbildning på skolområdet 
och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, innebär att 
regeringen beslutat att även öppna skolor ska ha en utvidgad möjlighet att 
ge fjärr- och distansundervisning, exempelvis när elever och lärare följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring coronaviruset och stannar 
hemma med milda symtom på smitta.  

Utifrån tillägget i förordningen nämnd ovan behöver huvudmannen, i det 
här fallet Barn- och utbildningsnämnden, fatta beslut som möjliggör 
efterlevnad av förordningen, om behovet uppstår. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-04 
JP Infonet 
Skolverkets hemsida 
Plan för utbildningsverksamheter med anledning av det nya coronaviruset, 
daterad 2020-03-30 

Ajournering 
Ajournering begärs. Mötet ajourneras mellan kl. 11:55-12:00. 

Yrkanden 
Michael Halvarsson (MP), Agne Andrésen (M), Kristina Frigert (M) och 
Roar Olsen (SD) yrkar bifall till beredningsförslaget. 

Socialdemokraterna genom Louise Thunström yrkar att följande tillägg 
görs till första att-satsen: och att vid behov, prioritera årskurs 9.  
Därtill yrkas på tillägg med följande att-satser;  
att beslutet gäller till och med 30 juni, och  
att förvaltningen innan beslut fattas inför höstterminen, ska inkomma med 
en konsekvensbeskrivning av arbetsmiljön samt ekonomisk kalkyl. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer fråga på beredningsförslaget 
inklusive socialdemokraternas tilläggsyrkande och finner att Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt beredningsförslaget. 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att delegera till respektive rektor att göra bedömningar och besluta huruvida 
fjärr- och distansundervisning ska erbjudas för de elever med milda 
symptom som är hemma,  
  
att delegera till respektive rektor att göra bedömningar och besluta huruvida 
pedagog som är hemma med milda symptom kan undervisa via fjärr- eller 
distansundervisning, 
  
att respektive rektor beslutar hur fjärr- och distansundervisning ska 
organiseras på respektive enhet, och  
  
att rektors beslut om fjärr- och distansundervisning, enligt förordning 
(2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk 
verksamhet vid spridning av viss smitta ska i omfattning, dvs antal elever 
och pedagoger, anmälas till nämnd vid nästkommande sammanträde. 

Reservationer 
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Beslutet skickas till 
Skolchef grundskola  



 

 

 

Socialdemokraterna Tanum 
Reservation BUN 2020/0097-601 

 

Vi anser att möjligheterna med fjärrundervisning är bra och något vi vill 
kunna tillämpa under rådande pandemi.   

Innan nämnden tar beslut om fortsatt fjärrundervisning nästa läsår, så är 
det dock viktigt att pedagogernas arbetsmiljö utreds med anledning av vilka 
eventuella risker som kan finnas i och med en ökad arbetsbelastning. 

 

Då nämnden ansvarar för budget, så bör även de ökade kostnader som den 
nya förordningen kan komma att föra med sig redovisas innan beslut fattas. 

 

Louise Thunström 

Ida Jakobsson  

Ronny Kallin  
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BUN § 45 BUN 2019/0373-600 

Information från förvaltningen till Barn- och 
utbildningsnämnden, 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden delges information om: 
  

• att det under kommande sommar kommer att vara utökad 
feriepraktik om totalt ca 20 platser, istället för som tidigare ca 10 
platser. 
 

• att Barn- och utbildningsnämnden fått i uppdrag att se över 
möjligheten att erbjuda kommunala sommarjobb till ungdomar. Alla 
nämnder och bolag, omsorgsnämnden undantaget, ska om möjligt 
bidra med platser. Arbetsmarknadschefen har fått i uppdrag att 
samordna arbetet. 
 

• nytt avtal avseende regional yrkesutbildning (RYV) med Sotenäs, 
Munkedal och Lysekil (SML) samt Strömstad 
 

• att arbetet utifrån åtgärdsplanen ARUBA om att starta gemensam 
vikariebemanning inom förvaltningen inför höstterminen 2020 
pågår, men att det skett en försening. 
 

• att ny chef har rekryterats till den centrala barn- och elevhälsan.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-27 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att tacka för informationen.  
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BUN § 46  

Information om nämndens folkhälsoarbete 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden delges information om att den ansökan om 
folkhälsomedel för sommarlovsaktiviteter 2020 som arbetsutskottet 
beslutade om den 21 april, skickades till Folkhälsorådet. Ansökan omfattade 
50 000 kr och folkhälsorådets presidium beviljade 63 000 kr för ändamålet. 
 
Trygghetsvandring har genomförts i Hamburgsund.   



 

 Tanums kommun Protokoll 16 (17) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-05  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 47  

Information från branschråd 

Sammanfattning av ärendet 
De inplanerade branschråden har ställts in, så det finns inget att rapportera.  



 

 Tanums kommun Protokoll 17 (17) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-05  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 48  

Information från kontaktpolitiker 

Sammanfattning av ärendet 
Kontaktpolitiker har inte genomfört några verksamhetsbesök under rådande 
situation, så det finns inget att rapportera. 
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