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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2021-08-31 
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. 08.30–15.20 
Ledamöter Se nästa sida. 
Övriga närvarande Lina Magnusson, förvaltningschef, deltar digitalt §§ 129-154 

Birgitta Sparre, chef kultur och fritid, deltar digitalt §§ 131-137 
Evelina Lindell, arbetsmarknadschef, deltar digitalt §§ 134-137 
Ulrika Björnberg, skolchef förskola, grundskola, särskola, deltar 
digitalt §§ 136-140 
Öyvind Höiberg, controller, deltar digitalt §§ 136-138 
Annika Vilhelmsson, chef centrala barn och elevhälsan, deltar 
digitalt §§ 135-137, 142 
Carina Berndtsson, HR-specialist, deltar digitalt § 141 
Håkan Linder, personalföreträdare, deltar digitalt §§ 131-154 
Marie Johansson, personalföreträdare, deltar digitalt §§ 131-154 
Irene Andersson, personalföreträdare, deltar digitalt §§ 131-154 
Annica Bjering, teknikansvarig 
Lisa Kling, sekreterare 
 
 

Justeringens plats och tid  
Paragrafer 129–154 
  
Sekreterare  

 Lisa Kling 
  
Ordförande  

 Ida Östholm Vi
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Justerare  

 Ida Jakobsson 
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Beslutande ledamöter Ida Östholm, Ordförande (M) 
Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S), deltar digitalt §§ 129-153 
Kristina Frigert (M), deltar digitalt 
Agne Andrésen (M), delar digitalt §§ 129-140 
Erik Norderby (C), deltar digitalt 
Ida Jakobsson (S), deltar digitalt 
Ronny Kallin (S), deltar digitalt 
Michael Halvarsson (MP), deltar digitalt 
Sandra Addforsen (M), tjänstgörande ersättare, deltar digitalt §§ 141-
154 
Andreas Brage (C), tjänstgörande ersättare, deltar digitalt 
Karin Karlson (L), tjänstgörande ersättare, deltar digitalt 
Kasar Nader (S), tjänstgörande ersättare, deltar digitalt 

  
Ersättare  
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BUN § 129  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 
Ida Jakobsson (S) valdes att justera protokollet och samtidigt godkändes 
teknikansvarig Annica Bjerings närvaro.  
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BUN § 130 BUN 2021/0057-600 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt delegationsordningen punkt 14:1 anmäls beslut fattat av Barn- och 
utbildningsnämndens ordförande 2021-08-09 gällande resor för elev till och 
från särskolans fritidshem under perioden 2021-08-16 – 2021-09-15. 
  
Enligt delegationsordningen punkt 1:16 anmäls beslut fattat av Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-08-17, § 69 avseende särskild 
undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats för elev under perioden 
2021-08-19– 2021-10-29. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-20 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att förklara presenterade beslut för anmälda. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 131 BUN 2020/0323-764 

Bidragsnormer för föreningslivet i Tanums kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 § 28 att fastställa bidragsnormer 
för föreningslivet i Tanums kommun. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade 2020-11-03, § 113 att göra en översyn av nuvarande bidrags-
normer. I samband med översynen genomfördes även en utredning av det 
totala stödet till föreningar i Tanums kommun 2020 samt en jämförelse med 
stödet 2019. Utredningen visade även på särskilda frågor att beakta vid 
revideringen.   
  
I arbetet med revideringen har Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
tillsammans med tjänstepersoner utgjort en arbetsgrupp. I de reviderade 
normerna har vissa villkor och definitioner förtydligats. En prioriteringslista 
har tagits fram som ska gälla vid fler ansökningar än budgeten tillåter. 
Förtydligande har gjorts avseende övriga bidrag, lönebidrag, 
arrangörsbidrag samt anläggnings- och lokalbidrag där beslut om beviljande 
av medel är delegerat till kultur- och fritidschefen. Bidraget som tidigare 
benämndes som övriga bidrag/investeringar har ändrats till att enbart 
benämnas som Övriga bidrag och ett förtydligande kring syftet med bidraget 
har gjorts. Förändring har gjorts avseende TUPP (Tanums 
ungdomsprojektpeng), som är ett bidrag som fritidsgården delar ut för att 
arrangera kultur- och fritidsevenemang. Detta har flyttats till den öppna 
ungdomsverksamheten.  
  
Revideringarna förslås att gälla från och med 2022-01-01 till och med 
2024-12-31, samt att en översyn årligen görs av Barn- och utbildnings-
nämnden som också föreslås kunna besluta om justeringar.  Härmed 
överlämnas de reviderande bidragsnormerna till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 
Bidragsnormer för föreningslivet i Tanums kommun, daterad 2021-08-10 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att återremittera ärendet för komplettering och tydliggöranden avseende 
Bidragsnormer för föreningslivet i Tanums kommun. 
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Beslutet skickas till 
Chef kultur och fritid  
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BUN § 132 BUN 2021/0089-660 

Information om underhållsplan för kommunens 
kulturfastigheter  

Sammanfattning av ärendet 
Tanums kommun äger ett antal kulturfastigheter varav de flesta förvaltas av 
föreningar. Föreningarna som driver verksamhet i fastigheterna ska sköta 
den löpande skötseln och underhållet. Kulturfastigheterna kräver underhåll 
och det har inte tidigare funnits någon underhållsplan från kommunen 
avseende de fastigheter som kommunen äger.  
  
Tekniska förvaltningen har tillsammans med Kultur och fritid gjort en 
översyn över vilka fastigheter som är aktuella, vilket behov som finns samt 
kostnader för detta. Tekniska förvaltningen har även tagit fram en 
underhållsplan, kostnader för underhåll samt äskande för att utföra det 
löpande underhållet som härmed delges Barn- och utbildningsnämnden för 
kännedom. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-24 
Värdering kulturfastigheter 
Underhållsplan för kulturfastigheter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ta emot informationen för kännedom. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef 
Tekniska nämnden  Vi
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BUN § 133 BUN 2020/0448-606 

Inriktningsbeslut avseende placering av ny förskola i 
Rabbalshede 

Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2021-01-26 §8 att av tekniska 
nämnden beställa en förstudie avseende nya lokaler till förskolans 
verksamheter i Rabbalshede. 
  
I den mark- och planberedskap för offentliga lokaler som tagits fram för 
Rabbalshede har totalt 6 områden studerats. Av de 6 framgår 4 områden 
vilka har förutsättningar för framtida nybyggnation av förskola, sett utifrån 
läge, infrastruktur och verksamhetsperspektiv. Två områden, Rabbalshede 
2:1 (i underlaget betecknat som R15) och Ledum 1:2 och Ledum 1:5 (i 
underlaget betecknat som R12), har inte rätt förutsättningar gällande 
infrastruktur och avstånd till befintlig skolverksamhet. 
  
De fyra områden som i underlaget utgör Knaxeröd 1:1 (in underlaget 
betecknat som R14), Ledum 1:2 (i underlaget betecknat som R11), 
Dromålseröd 1:1 (i underlaget betecknat som R4) och 1:39 (i underlaget 
betecknat som R3) uppfyller i varierande grad de verksamhetsspecifika 
önskemålen.  
  
En utmaning för Knaxeröd 1:1 och Ledum 1:2 är närheten till järnvägen och 
en oövervakad järnvägsövergång. Vad gäller Dromålseröd 1:1 och 1:39 kan 
de behöva utgöra en tomt tillsammans för att garantera utemiljöer och en 
säker trafiklösning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 
Underlag: Stoppljusanalys Rabbalshede förskola, 2021-08-10 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för komplettering av underlaget. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
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BUN § 134 BUN 2021/0010-600 

Information med anledning av corona 

Sammanfattning av ärendet 
Det är av vikt att Barn- och utbildningsnämnden hålls informerade gällande 
coronapandemins påverkan på nämndens olika verksamheter. Under våren 
delgavs nämnden aktuell information samt skriftlig information i form de 
lägesrapporteringar som förvaltningschefen lämnat till säkerhets-
samordnaren i kommunen för vidare inrapportering till Länsstyrelsen.  
  
Under sommaren har inga fall av smitta rapporterats inom Barn-och 
utbildningsförvaltningens verksamheter. De rekommendationer som gällde i 
juni har i stort sett varit desamma under den gångna sommaren.  
Därav bedöms det inte vara nödvändigt att sammanställa de skriftliga läges-
rapporteringarna till nämnden, utan muntlig information kommer att delges 
vid mötet den 31 augusti.  
  
Därtill kommer skolchef för förskola, grundskola och särskola att delge 
information om vilka förberedelser som gjorts inför höstterminens start med 
anledning av information och rekommendationer som förmedlats av 
Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Västra Götaland och Skolverket.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-24 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ta emot informationen för kännedom 

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 135 BUN 2021/0348-600 

Återrapportering efter sommaren 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Aktuella avdelningschefer ger en återrapportering från de verksamheter som 
haft aktiviteter igång under sommaren 2021, däribland: 
  

• Återbruket 
• Kommunala sommarjobb för ungdomar 
• Sommarlovsaktiviteterna samt simskolan 
• Familjecentralen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-24 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ta emot informationen för kännedom. 

Beslutet skickas till 
Akten  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
87

d2
a5

69
-b

29
c-

46
33

-a
71

0-
c3

c2
d3

6f
d9

f1



 

 Tanums kommun Protokoll 13 (35) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 136 BUN 2021/0102-606 

Budgetuppföljning per den 30 juni 

Sammanfattning av ärendet 
De första sex månaderna redovisas ett underskott mot kommunbidraget 
vilket i huvudsak förklaras genom pandemirelaterade kostnader under våren 
samt som avslut av två tjänster inom ledning. 
  
Resultaträkning januari till juni  

  
 
Prognos bokslut 
Nämnden prognostiserar ett underskott mot budget med -8,2 mkr varav 
kostnader på grund av Coronapandemin uppgår till 7,7 mkr. Om nämnden 
får kompensation för dessa kostnader kommer nämnden att redovisa ett 
underskott på -0,5 mkr.  
  
Barn- och utbildningsnämnden beräknar att återlämna 0,03 mkr i 
prestationsanslag. Volymen minskar främst inom grundskola och gymnasiet 
men ökar inom förskolan.  
  
Grundskolan redovisar nu ett underskott då antal årsarbetare fortfarande 
ligger för högt samtidigt som stora kostnader har uppstått i samband med 
pandemirelaterade insatser. Kostnaden för fyra extra skoldagar beräknas för 
grundskoleverksamheten utgöra 2,1 mkr och kostnaden för extra städ utgör 
0,7 mkr. Utifrån HÖK21 (nya läraravtalet) har ett engångsbelopp utbetalats 
och kostnaden för detta beräknas för grundskolan vara 0,3 mkr. Ersättning 
för avslut av tjänst uppgår till 1,4 mkr och orsakar en del av underskottet i 
verksamheten som prognostiseras till -3,6 mkr.  
  
Skolverket har nu beslutat om statsbidrag för minskade barngrupper inom 
förskolan. Bidrag uppgår till 2 mkr hösten 2021 vilket är 0,8 mkr högre än 
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utbetalat bidrag för våren. Detta möjliggör bibehållen personaltäthet. 
Förskolan redovisar ett överskott.  
Fritidshemmen redovisar ett underskott med -0,9 mkr. Minskat elevantal 
jämfört med budgetförutsättningarna och en högre personaltäthet förklarar 
underskottet. 
  
Antal årsarbetare inför höstterminen, inom samtliga verksamheter, är 
uppskattad och verksamheterna arbetar med fortsatt budgetanpassningar 
vilket redovisas nämnden i delårsbokslutet per 31 augusti. 
  
Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron ökade kraftigt under 2020 och under årets första 
sex månader minskar den nu något jämfört med förra året från 8,4 procent 
till 6,8 procent. 
  
Coronapandemin 
Kostnaden för Coronapandemin för de sex första månaderna uppgår till 7,7 
mkr och de största kostnaderna härleds till åtgärder såsom extra städ, ökad 
korttidsfrånvaro, fyra extra skoldagar, öppethållande inom förskola och 
fritidshem under sommaren, utebliva intäkter inom musikskolan och 
arbetsmarknadsenheten samt inköp av handsprit, inventarier, tangentbord 
med mera. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att verksamheterna ska arbeta med fortsatt budgetanpassning, 
  
att godkänna delårsuppföljningen, 
  
att överlämna budgetuppföljningen per 30 juni till kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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BUN § 137 BUN 2021/0312-606 

Mål och budget 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-06-15, § 118 att föreslå 
kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslag till reviderade mål, 
kvalitetsgarantier och indikatorer för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter. 

I arbetet med mål och budget 2022 har nu även folkhälsomålen och målen 
gällande personal, tillgänglighet samt klimat/miljö reviderats och framgår av 
underlaget.  

Barn- och utbildningsnämndens preliminära ram för 2022 uppgår till 378 
357 tkr. Inom ramen för detta anslag ansvarar barn- och 
utbildningsnämnden för verksamheterna: barnomsorg, utbildning, kultur och 
fritid samt arbetsmarknad. 

Per 31 december 2020 redovisar nämnden ett balanserat resultat på -307 tkr. 
Budgetuppföljning januari till och med juni redovisar prognostiserat 
underskott, under förutsättning att nämnden för kompensation för extra 
kostnader i samband med Coronapandemin, med -500 tkr. Barn- och 
utbildningsnämnden kommer om prognosen håller därför att redovisa ett 
balanserat underskott på ca -807 tkr vid årets slut.  

Nämnden har kända kostnads- och intäktsförändringar som sammantaget 
gör att nämnden måste omfördela resurser mellan verksamheterna inom 
ram. Arbetet med detta sker i internbudgetarbete under december månad. 

Barn-och utbildningsförvaltningen har beskrivit ett verksamhetsbehov med 
resursförstärkning och utifrån detta behov har Barn- och 
utbildningsnämnden äskat en komplettering till den av kommunfullmäktigen 
angivna preliminära ram för verksamhetsåret 2022. Totalt uppgår äskande 
till 3,6 mkr. Investeringsbudget för perioden 2022-2024 presenteras i 
underlaget Mål och budget 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 
Underlag: Mål och budget 2022 reviderad 2021-08-23 
Äskande budget daterad 2021-08-10 
Kostnadsberäkning ny förskola Fjällbacka, 2021-07-13 
Investeringsblankett ny förskola Fjällbacka, 2021-07-13 
Utbyggnadsalternativ Grebbestads förskoleområde, 2021-06-16 
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Tanums kommun Protokoll 16 (35) 

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31 

  Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Investeringsblankett Ängens förskola fyra avd., daterad 2021-08-18 
Minnesanteckningar styrgrupp 2021-06-16 
Inriktningsbeslut området Ängen, Grebbestad, BUN 2020-11-03, § 108 

Yrkanden 
Louise Thunström (S) yrkar att följande tillägg görs avseende Barn- och 
utbildningsnämndens tillgänglighetsmål 2022: 
att kommunikation och samverkan mellan hem och skola ska anpassas 
utifrån individ och förutsättningar i hemmet 

Beslutsgång 
Ordförande ställer fråga på beredningsförslaget och socialdemokraternas 
tilläggsyrkande att kommunikation och samverkan mellan hem och skola ska 
anpassas utifrån individ och förutsättningar i hemmet ska tillföras 
nämndens tillgänglighetsmål för 2022, och finner att nämnden beslutar 
enligt beredningsförslaget med socialdemokraternas tilläggsyrkande. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att följande tillförs Barn- och utbildningsnämndens tillgänglighetsmål för 
2022: att kommunikation och samverkan mellan hem och skola ska 
anpassas utifrån individ och förutsättningar i hemmet,  

att godkänna förslag till mål och budget för 2022, 

att godkänna förslag till investeringsbudget för perioden 2022-2024 och 

att översända det till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet och med 
hänvisning till eget budgetförslag. 

Miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot den delen av beslutet som rör 
äskandet med 3,6 mkr. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Förvaltningschef 
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  Reservation 

 Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31, ärende 9. BUN 2021/0312–606 

Vi anser att majoritetens budget inte prioriterar barn och elevers trygghet och trivsel i 
tillräckligt hög grad. Vi är oroade över att fler och fler elever mår dåligt i skolan och riskerar 
att bli så kallade hemmasittare. Nämndens uttalade mål, att elevers bedömning av trygghet 
ska uppnå 10,0 på en tiogradig skala, anser vi mycket tydligare måste visa sig i nämndens 
budget. 

Vi anser vidare att nämnden måste få ökad kunskap om hur det ser ut i våra skolenheter vad 
gäller elever med problematisk skolnärvaro, åtgärdsprogram mm, för att vi ska kunna göra 
politiska prioriteringar i vårt arbete med mål och budget. 

Vi har även synpunkter på det äskande gällande service-, tillgänglighet-, kvalitets – och 
stödfunktioner, 1 200 tkr.  

Redan i januari 2021 tog nämnden ett beslut om en fortsatt samordnartjänst för 
kvalitetsarbete från och med 2022. Denna tjänst skulle uppgå till 60% av en heltid och 
bekostas inom ram. Socialdemokraterna röstade då nej till förslaget då vi anser att det i 
stället behövs fler tjänster ute i verksamheterna. I majoritetens budget för 2022 ligger denna 
tjänst med i äskandet till Kommunfullmäktige 

För Socialdemokraterna i Tanum 

Louise Thunström  

 Skriftlig reservation från 
Socialdemokraterna, § 137
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Bilaga: Äskande budget 2022, Miljöpartiet 

Verksamhetsbehov/budgetäskande 
Behov 4,7 mkr 

Nedan redovisas Miljöpartiets förbättrade alternativ till Barn- och 
utbildningsnämndens förslag angående behov och resursutökning budgetåret 
2022. 

Den föreslagna budgetramen för 2022 är otillräcklig för att kvalitetsgarantier och 
andra av kommunfullmäktige satta mål ska kunna nås. 

 Förslag till områden: 
• Fritidshemmen
• Service-, tillgänglighet-, kvalitets- och stödfunktioner
• Projektorganisation för inrättande av en bemanningsenhet
• Bemanning fritidsgårdarna
• Anslag, didaktiskt motiverade studieresor
• Problematisk skolnärvaro

ÄSKANDEN 

Fritidshem 
Behov 1,2 mkr (200% tillsvidaretjänst) 
Tanums kommun har idag fritidshemsverksamhet i samtliga skolor och plats erbjuds 
alla elever i ålder 6 till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. 

Fritidshemmets uppdrag 
Skollagen ligger till grund för fritidshemmens uppdrag. Fritidshemmet följer 
läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt 
övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: 
del 4 med syfte och centralt innehåll. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera 
elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta 
ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen 
och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att 
de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation 
av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. 
Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att 
lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat 
samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att 
främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, 
rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och 
praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att 
bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att 
samarbeta och kommunicera. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och 
utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i 
handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet 
och tilltro till sin egen förmåga. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla 
goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.  

Skriftlig reservation från Miljöpartiet, § 137
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Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna 
möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. I undervisningen 
ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska 
principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande 
och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att 
utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter 
på ett konstruktivt sätt. 
 
Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka 
deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön. 
 
Den genomsnittliga placeringstiden per elev uppgår till 14,3 timmar i veckan under 
februari 2021. För de fritidshem där öppethållande gäller från tidigt på morgonen till 
sent på eftermiddagen uppstår schematekniska problem när antalet tjänster är 
begränsade enligt resursfördelning. Detta gäller i synnerhet för de fritidshem som har 
få elever. Möjlighet för samordning med andra enheter är mycket små då avstånden 
är stora mellan skolenheterna. 
Pedagogisk resurs 
Enligt budgetförutsättningarna för resurstilldelning till fritidshemmen utgår en 
basresurs av totalt 20 elever per årsarbetare och till detta tillkommer resurs för barn i 
behov av särskilt stöd samt resurs för elever som inväntar hemtransport och under 
tiden vistas på fritidshemmet. Den totala kostnaden uppgår i bokslutet 2020 till 34 
770 kronor per elev. Behörighet Antal årsarbetare per vårterminen 2021 är 38,2 
fördelat på 61 personal. Endast 12 av dessa har en heltidstjänst knutet till 
fritidshemsverksamheten. Övriga har delade tjänster i första hand inom 
förskoleklass/grundskola. Andelen fritidslärare/fritidspedagoger med pedagogisk 
högskoleexamen i Tanums kommun är lägre än riket, ca 30%.  
 
För att kunna genomföra de uppdrag som gäller för Fritidshemmet med god kvalité 
och måluppfyllelse krävs: 
Behörig personal. kompetensutveckling av befintlig personal, både fritidslärare och 
obehörig personal, ett systematiskt kvalitetsarbete, tid för planering av verksamheten, 
dokumentation gällande elevers utbildning, anpassning av undervisningen utifrån 
elevens behov och att fritidshemmens lokal och lärmiljö är anpassad för att nå målen 
i undervisningen. 
Idag möjliggör personaldimensioneringen att verksamheten klarar omsorgsuppdraget 
men inte kvaliteten på undervisningsuppdraget. 
 
 Riksdagen har fattat beslut om krav på legitimation för undervisning i fritidshem, det 
gäller från den 1 juli 2019. Kompetensutveckling krävs för att fritidshemmen ska 
kunna leva upp till undervisningsuppdraget. Under våren har fritidshemmen påbörjat 
arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet så att det ska leda utvecklingen av 
fritidshemmen framåt. Fortbildning behövs för både utbildade fritidslärare och för de 
personal som saknar legitimation eller behörighet. Fokus på behörigheten samt 
kompetensutveckling bland befintlig personal kommer även under 2022 vara ett 
prioriterat mål. 
Arbetet med systematiskt kvalitetsarbetet har påbörjats under våren. Rektorer och 
personal har arbetat med att ta fram mallar för det systematiska kvalitetsarbetet för 
fritidshemmen. Med befintlig resurs ges det mycket små möjligheter att utveckla detta 
arbete, då det under våren har varit mycket svårt att få till gemensam tid för detta. 
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Personalen i fritidshemmen behöver tid för att planering av verksamheten. De 
behöver tid för att tillrättalägga undervisningen utifrån elevers behov samt 
dokumentera elevers lärande i Unikum. Här varierar möjligheterna för skolorna och 
man önskar ett gemensamt mått på planeringstid. 
Lokaler och lärmiljöer 
  
Beträffande fritidshemmens lokaler och lärmiljöer är detta ett pågående 
utvecklingsarbete. Många fritidshem är trångbodda och har inte tillgång till självklara 
”hemvister” att bedriva sin verksamhet i. Det innebär att alla lokaler inte är 
ändamålsenliga för verksamheten. Skolgårdarna är en pedagogisk resurs och det 
startats upp ett utvecklingsarbete gällande utrustning och ansvar för skötsel av 
skolgårdarna så att det ska vara likvärdiga lärmiljöer för alla skolor. För att 
kommunens fritidshem ska ges möjlighet att nå målen samt ha förutsättningar 
för en kvalitativ verksamhet måste antalet elever per årsarbetare minska. 
  
Miljöpartiet föreslår med anledning av ovanstående att verksamheten äskar en 
utökning med 2 tjänster,  totalt 1,2 mkr. 
 
Service-, tillgänglighet-, kvalitets- och stödfunktioner 
Behov 600 tkr 
 Förvaltningens samtliga avdelningar inom utbildning, barnomsorg, kultur och fritid 
och arbetsmarknad har fått ökade krav som i befintlig organisation inte fullt ut 
tillgodoses. Servicefunktioner digitalt till medborgare genom verksamhetssystem och 
hemsida, samordning av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete, 
kravspecifikation till upphandlingsunderlag, avtalsskrivning, GDPR, PUB avtal, intern 
kontroll, stödfunktion till verksamhetschefer, informationshanteringsplan och 
arkiveringsrutiner samt samordning av fastighetsfrågor tar mer tid i befintlig 
organisation. 
 
De senare årens ökade kostnader för konsultering i juridiska frågor för att säkerställa 
offentligrättsliga och skoljuridiska ärenden, avtalsutformning samt förvaltningens 
behov av stöd vid myndighetsutövning påverkas inte av den föreslagna 
personalförstärkningen men behöver processas i ett förstärkt samarbete med 
kommunens centrala förvaltning. 
 
Barnomsorg/skola  
Projektorganisation för inrättande av en bemanningsenhet. 
Behov 700 tkr. 
I nuläget arbetar skoladministratörer, pedagoger och rektorer med vikarieanskaffning.  
Att pedagoger i hög utsträckning får skaffa vikarier till sig själva är ett felaktigt 
arbetssätt. De rektorer och administratörer som i nuläget arbetar med 
vikarieanskaffning har en hög arbetsbelastning, inte minst på grund av att 20 procent 
av sex rektorers arbetstid utgörs av studier. Rektorsprogrammet är obligatoriskt för 
de som innehar en rektorstjänst och ska genomföras inom viss tid. Varje rektor 
avsätter arbetstid till denna treåriga utbildning. Eftersom ytterligare rektorer måste 
påbörja programmet under 2022 kommer sammanlagt 1,4 rektorstjänster tas i 
anspråk för utbildning istället för arbete i ordinarie verksamhet under året. 
Effekten av utbildningskravet och övrig arbetsbelastning har inneburit att rektorers 
flextid ökar mycket vilket i sin tur leder till en ökad semesterskuld. Under våren 2021 
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har ett samarbete inletts med omsorgsförvaltningens enhetschef för deras 
bemanningsenhet och avdelningschef för förskola, grundskola och grundsärskola. 
En serie möten mellan Omsorgsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen 
har lett till en ökad förståelse för vad som krävs för en samordnad bemanning 
antingen inom Barn- och utbildningsförvaltningen eller Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Omsorgen tillsammans. Det som krävs är att Barn- och 
utbildningsförvaltningen startar upp en egen bemanningsenhet i ett första skede där 
stöd och samarbete sker med Omsorgsförvaltningen. Detta arbete planeras att pågå 
under 2022 i en projektorganisation. 
 
Projektorganisationens uppdrag:  

• Upprätta rutiner för rekrytering, anställningar och övriga avtals- och 
arbetsrättsliga frågor. 

• Intern och extern information och kommunikation i förändringsskedet. 
 

• Introduktion och utbildning. 
 

• Samordning med IT-avdelningen och förvaltningarna avseende datasystemen 
och administrering av till exempel behörigheter. 
 

Programvara för den kommande bemanningsenheten samordnas med omsorgens 
system, men kommer att medföra ökade kostnader för Barn- och 
utbildningsförvaltningen. Om Barn- och utbildningsförvaltningen ges resurser att i en 
bemanningsenhet skapa en varaktig samordning och på sikt tillsammans med 
Omsorgsförvaltningen kan ett antal positiva vinster genereras. 
Verksamheternas behov av vikarier varierar under året och under veckans dagar. I 
ett samarbete med Omsorgsförvaltningen kan vikarier arbeta inom båda 
förvaltningar, vilket kan ge större möjligheter för timvikarier att få vikariat och genera 
ett ökat antal heltidstjänster. Omsorgens stora behov av sommarvikarier kan 
tillgodoses bättre då Barn- och utbildningsförvaltningens behov av vikarier är mindre 
under sommaren. Förvaltningarna kan genomföra gemensamma utbildningsinsatser. 
Äskandet gäller för uppstarts- och samordningsfas under 2022 då införandet av en 
bemanningsenhet ryms inom befintliga lednings- och administrativa resurser från och 
med år 2023. 
 
Bemanning fritidsgårdarna 
Behov 500 tkr 
KEKS, ett nätverk för kommuner och andra, har för att par år sedan genomfört en 
översyn av den öppna fritids- och ungdomsverksamheten. Då tydliggjordes ett 
oomtvistat behov av fler arbetstimmar och förstärkning av arbetsledningsfunktionen. 
Äskandet har prioriterats bort tidigare år men är än mer motiverat i år, bland annat 
som en pandemirelaterad ”social skuld”. 
 
Didaktiskt motiverade studieresor 
Behov 1000 tkr 
Jämfört med för 20 år sedan är förskolans och grundskolans elever mer eller mindre 
fast i lokalerna. Skolresor, längre utflykter och studieresor är inte längre en självklar 
del av skoltiden. Skolans uppdrag att förmedla omvärldskunskap har reducerats till 
teori istället för praktik. Inga besök i riksdagshuset, inga studiebesök på 
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avloppsreningsverk, inga besök på närbelägna marina forskningsstationer, 
kalhyggen, återvinningscentraler, museer, företag och få externa kulturevenemang. 
Miljöpartiet vill med detta äskande återupprätta den nyfikna, uppsökande, 
utforskande delen av förskolans och grundskolans uppdrag. En grov beräkning ger 
vid handen att ca 100 studieresor kan göras under budgetåret när pengarna används 
främst till att täcka reskostnader, som hyra av bussar eller resor med befintlig 
kollektivtrafik. 
 
Problematisk skolnärvaro 
Behov 700 tkr 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i flera år inte kunnat motsvara skollagens krav på 
att ge barn och elever med olika förutsättningar mer likställda förutsättningar. Detta 
går särskilt ut över de barn och familjer där skolnärvaron av olika skäl är 
problematisk. Trots det har Omsorgsnämnden sedan flera år anslagit medel som i 
konkret handling når bland annat just de barnen och familjerna. 
Pengarna ska användas för en tjänst ”som saknar skrivbord”. Genom att ta rygg på 
det arbete som redan utformats och implementerats av Omsorgsnämnden får 
verksamheten den skarpa resurs som saknas i elevhälsans verktygslåda. Socionom, 
lärare eller annan kompetens kan utgöra rätt förutsättningar men den personliga 
”egenkompetensen” är avgörande för att förstå uppdraget rätt. 
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 Tanums kommun Protokoll 17 (35) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 138 BUN 2021/0049-606 

Utökat statsbidrag till skolväsendet 2021, 
”Skolmiljarden”  

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 
miljard kronor under 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 
får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. 
  
Skolorna behöver inte ansöka om pengarna, utan de betalas ut till alla 
kommuner och det är upp till varje kommun att själv bestämma hur 
pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. 
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag. Stödet betalas ut vid två tillfällen under 
2021. Hälften av pengarna betalas ut i februari och den andra hälften betalas 
ut i juni. Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående 
skolor. 
  
Den 1 februari fick Tanums kommun beskedet att stödet uppgår till  
1 087 000 kronor för 2021. Barn- och utbildningsnämnden beslutade  
2021-04-20, § 80 att hela anslaget ska användas inom grundskolan, 
innebärande att även friskolan på Resö med 15 elever fick ett bidrag med 
totalt 12 300 kronor. 
  
Den 1 juli kom besked från Skolverket om en utökad satsning avseende 
tillfällig förstärkning av det statliga stödet till skolväsendet 2021 med  
250 000 000 kr utöver den redan beslutade miljarden. Detta innebär 
ytterligare 273 271 kr till Tanums kommun, vilka föreslås fördelas på 
samma sätt som tidigare beslut. Det utökade stödet föreslås därför fördelas 
med 3 050 kronor till friskolan Resö. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-23 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anslaget ska användas inom grundskolan vilket innebär att även friskolan 
på Resö med 15 elever får ett bidrag med totalt 3 050 kr. 
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 Tanums kommun Protokoll 18 (35) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutet skickas till 
Controller 
Skolchef förskola, grundskola, särskola  
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 Tanums kommun Protokoll 19 (35) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 139 BUN 2021/0148-604 

Redovisning av kränkande behandling inom förskola 
och skola, kvartal 2 

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). 
  
Sammanställning av anmälningar ska enligt delegationsordningen redovisas 
till nämnd fyra gånger per år. På Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 31 augusti redovisas de under andra kvartalet inkomna 
anmälningarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-20 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att ta emot redovisningen för kännedom. 

Beslutet skickas till 
Skolchef förskola, grundskola och särskola 
Skolchef gymnasium och vuxenutbildning  
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 Tanums kommun Protokoll 20 (35) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 140 BUN 2021/0134-610 

Information om ändringar i skollag och andra 
författningar från och med juli 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden delges information om aktuella ändringar av 
lagar och regler inom skolområdet. På Skolverkets hemsida finns 
information om ändringar i skollag och andra författningar. 
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-23 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ta emot informationen för kännedom. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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 Tanums kommun Protokoll 21 (35) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 141 BUN 2021/0239-102 

Kompetensförsörjningsplan, 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Tanums kommun arbetar med kompetensförsörjning inom alla 
förvaltningar. En kompetensförsörjningsstrategi för perioden 2021-2024 
beslutades i KS 2021-01-27 § 16. I enlighet med kompetensförsörjnings-
strategin ska respektive nämnd årligen ta fram en kompetens-
försörjningsplan samt en åtgärdsplan (sk ARUBA-plan). 
 
Vid Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 1 juni 2021 gick HR-
specialist igenom Barn- och utbildningsförvaltningens åtgärdsplan 2021 
med aktiviteter som planeras för förvaltningens olika verksamheter 
kommande år. Åtgärderna är uppdelade utifrån områdena attrahera, 
rekrytera, utveckla, behålla och avsluta (ARUBA). Den reviderade 
åtgärdsplanen antogs av Barn- och utbildningsnämnden den 15 juni, § 123. 
 
Arbete med Barn- och utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan 
har varit pågående under våren och tar upp nuvarande förutsättningar samt 
ett omvärldsperspektiv. Kompetensförsörjningsplanen överlämnas till Barn- 
och utbildningsnämnden för beslut den 31 augusti. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-24 
Barn- och utbildningsnämndens kompetensförsörjningsplan 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta Barn- och utbildningsnämndens kompetensförsörjningsplan 2021 

Beslutet skickas till 
HR-specialist  
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 Tanums kommun Protokoll 22 (35) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 142 BUN 2020/0452-972 

Barn- och utbildningsnämndens handlingsplan mot 
våld i nära relationer 

Sammanfattning av ärendet 
I november 2020 antog kommunfullmäktige en strategi mot våld i nära 
relationer som gäller till och med 2024. Strategin syftar att bidra till ett 
hållbart Tanum där invånare och medarbetare inom kommunen har 
förutsättningar för ett hälsosamt och tryggt liv på jämställda och jämlika 
villkor. Strategin ska bidra till att utveckla ett långsiktigt och systematiskt 
arbete inom samtliga förvaltningar, för att förebygga och motverka våld i 
nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. 
  
För det konkreta arbetet med strategin ska varje nämnd och bolag besluta 
hur det ska arbetas med strategin utifrån sina verksamhets- och 
ansvarsområden. Det övergripande ansvaret för genomförande, uppföljning 
och revidering av strategin mot våld i nära relationer åligger 
kommunstyrelsen. Samtliga nämnder ansvarar för att göra strategin känd 
inom sin verksamhet, implementera de egna åtgärderna samt följa upp dessa 
och återrapportera till kommunstyrelsen. Uppföljning ska göras 2022 och 
revidering 2024, varav uppföljningen ska ske utefter samtliga 
insatsområden. 
  
Barn- och utbildningsnämndens har sedan tidigare en handlingsplan för 
arbetet mot våld i nära relationer från 2017 som nu reviderats så att den 
överensstämmer med den kommunövergripande strategin mot våld i nära 
relationer i Tanums kommun 2020 – 2024.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 
Barn- och utbildningsnämndens handlingsplan mot våld i nära relationer 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anta Barn- och utbildningsnämndens handlingsplan mot våld i nära 
relationer. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningscheferna  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
87

d2
a5

69
-b

29
c-

46
33

-a
71

0-
c3

c2
d3

6f
d9

f1



 

 Tanums kommun Protokoll 23 (35) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 143 BUN 2021/0332-600 

Förslag till förändrad avdelningsorganisation inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande avdelningschef för arbetsmarknad, vaktmästeri och transport 
kommer att avsluta sin anställning i Tanums kommun och i samband med 
nyrekrytering kan justeringar i nuvarande avdelningsorganisation göras. 
  
Avdelningarna gymnasie-och vuxenutbildning samt arbetsmarknad, 
transport och vaktmästeri föreslås att slås samman och bildar en avdelning. 
Avdelningschef för gymnasie-och vuxenutbildning blir då även 
avdelningschef för arbetsmarknad, transport och vaktmästeri och lämnar sitt 
uppdrag som delvis enhetschef (rektor) på Futura. Detta innebär att när 
nuvarande avdelningschef för arbetsmarknad, vaktmästeri och transport 
avslutar sin tjänst rekryteras istället en chef på enhetschefsnivå. 
  
Avdelningschef för gymnasie-och vuxenutbildning behåller uppdraget som 
skolchef för gymnasie-och vuxenutbildning och tar över som 
arbetsmarknadschef. Målgruppen inom vuxenutbildning, 
arbetsmarknadsenhet, gymnasieskola och kommunalt aktivitetsansvar 
sammanfaller och det finns verksamhetsmässiga fördelar med denna 
sammanslagning. 
  
En enhetschef för arbetsmarknadsenheten, vaktmästeri och transport 
rekryteras och biträdande rektorsfunktionen på Futura görs om till 
rektorstjänst. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-09 
Underlag: Förslag till förändrad avdelningsorganisation inom Barn-och 
utbildningsförvaltningen, 2021-08-09 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ställa sig bakom den föreslagna förändringen gällande 
avdelningsorganisationen inom Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Beslutet skickas till 
HR-specialist   
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 Tanums kommun Protokoll 24 (35) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 144 BUN 2021/0335-725 

Resor till och från särskolans fritidshem utifrån 
individuell bedömning 

Sammanfattning av ärendet 
I skollagen finns det inte någon reglerad rätt för en elev att få skolskjuts till 
och från fritidshemmet. Om en kommun ändå vill erbjuda skolskjuts för 
elever till och från fritidshemmet finns det inte något hinder mot det utifrån 
skollagen, men det är ingen skyldighet för kommunen.  
  
Det har framkommit att det i särskilda fall kan finnas behov av att resa 
anordnas mellan hemmet och fritidshemmet för elever som kommer att ha 
sin fritidshemsplacering på det nystartade fritidshemmet i anslutning till 
grundsärskolan i Tanumshede, vilket inte är skolskjuts i skollagens mening 
och det regleras inte heller i skolskjutsförordningen.  
  
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför nämnden att besluta om 
att det ska bli möjligt att bevilja resor mellan hemadressen och fritidshem 
utifrån individuella behov och familjens situation i övrigt för elever till och 
med vårterminen det år barnet fyller 13 år och att sådana beslut ska 
delegeras till rektor för särskolans fritidshem. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-09 
Underlag: Resor till och från särskolans fritidshem utifrån individuell 
bedömning, 2021-08-05 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att resor mellan hemadress och särskolans fritidshem i Tanumshede utifrån 
individuella behov och familjers situation i övrigt ska kunna beviljas för 
elever till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, och  
  
att nämnden delegerar till rektor för särskolans fritidshem att besluta i 
sådana ärenden. 

Beslutet skickas till 
Rektor särskolan  
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 Tanums kommun Protokoll 25 (35) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 145 BUN 2021/0275-600 

Internkontrollplan 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Den 23 juni 2021, § 185 antog kommunstyrelsen anvisningar för 
nämndernas arbete med internkontroll. Anvisningarna innehåller 
riskanalyser och områden som varje nämnd särskilt ska kontrollera under 
innevarande år.  
  
Senast i augusti ska Barn- och utbildningsnämnden anta en 
internkontrollplan där det framgår vilka områden som ska granskas 
kommungemensamt samt vilket/vilka områden som är nämndens eget/egna. 
Även gällande nämndens egna granskningsområde ska en riskanalys göras 
som visar varför aktuellt  urval av kontroll har gjorts. 
  
Vidare ska det av planen framgå vilken funktion/person som ansvarar för 
granskningen samt när granskningarna ska vara klara och redovisas åter till 
Barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta föreslagen internkontrollplan för 2021. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen  Vi
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 Tanums kommun Protokoll 26 (35) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 146 BUN 2020/0259-600 

Byte av sammanträdesdagar 

Sammanfattning av ärendet 
Det är planerat att arbetsutskottet ska ha sammanträde den 7 september men 
den dagen behöver ändras och istället föreslås att mötet hålls den 21 
september med starttid kl. 08:30.  
Barn- och utbildningsnämnden ska enligt tidigare planering ha sammanträde 
den 23 november men det behöver ändras och istället föreslås den 30 
november med starttid kl. 08:30.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-19 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att byta dag för arbetsutskottets möte från den 7 september till den 21 
september med starttid kl. 08:30 och 
  
att byta dag för nämndens möte från den 23 november till den 30 november 
med starttid kl. 08:30. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Webbredaktionen  
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 Tanums kommun Protokoll 27 (35) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 147 BUN 2021/0308-600 

Sammanträdesdagar 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till sammanträdesdagar för Barn- och utbildningsnämnden samt 
dess arbetsutskott har tagits fram och förslaget utgår från kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2022 som i sin tur bygger på 
ekonomiåret och kommunallagens krav gällande bokslut och budget. 
  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts (AU) möten föreslås vara 
följande tisdagar 2022 med start klockan 08:30:  
  
25 januari 
8 mars 
5 april 
10 maj 
31 maj 
16 augusti 
13 september 
11 oktober 
8 november 
6 december 
  
Barn- och utbildningsnämndens (BUN) möten föreslås vara följande 
tisdagar 2022 med start klockan 08.30:  
  
8 februari  
22 mars   
19 april  
17 maj  
14 juni  
30 augusti  
27 september  
25 oktober  
22 november  
20 december  
  
Preliminär sluttid både för nämndens och arbetsutskottens möte föreslås 
vara kl. 12:30, men kan variera utifrån ärendens omfattning och karaktär.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-20 
Kalenderbild över sammanträdesdagarna 2022 
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 Tanums kommun Protokoll 28 (35) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att fastställa sammanträdesdatum 2022 för Barn- och utbildningsnämnden 
och Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder för kännedom  
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 Tanums kommun Protokoll 29 (35) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 148 BUN 2019/0094-609 

Val av ny representant i branschråd 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsplatsförlagt lärande är en del av yrkesutbildningarna 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. 
  
Följande yrkes/branschråd finns inom gymnasieskolan (IM Yrk) och 
vuxenutbildningen i Tanums kommun:  
  

• Vård och omsorg  
• Barn och elevassistent  
• Bygg  

  
Louise Thunström (S) är representant för vård och omsorg samt för bygg. 
Karolina Aronsson Tisell (C) har varit representant för barn och 
elevassistent. Då Karolina Aronsson Tisell avsagt sig från samtliga politiska 
uppdrag behöver en ny representant utses för resterande del av 
mandatperioden och Erik Norderby (C) föreslås till ny representant. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-09 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att utse Erik Norderby (C) till ny representant för branschrådet Barn och 
elevassistent.  

Beslutet skickas till 
Rektor vuxenutbildningen  
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 Tanums kommun Protokoll 30 (35) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 149 BUN 2019/0065-600 

Val av ny kontaktperson till Arbetsmarknadsenheten 
och vaktmästeri/transport  

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 mars 2019, BUN § 28, att 
utse kontaktpersoner för barn- och utbildningsnämndens verksamhets-
områden. För Arbetsmarknadsenheten utsågs ledamoten Karolina Aronsson 
Tisell (C) till kontaktperson.  
  
Karolina Aronsson Tisell lämnade den 6 maj 2021 in en avsägelse gällande 
sina alla sina politiska uppdrag. Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 
2021, § 101 att entlediga Karolina Aronsson Tisell och därmed behöver en 
ny ledamot utses som kontaktperson för Arbetsmarknadsenheten och 
vaktmästeri/transport och Erik Norderby (C) föreslås till ny representant. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Erik Norderby (C) till ny Barn- och utbildningsnämndens 
kontaktperson för Arbetsmarknadsenheten och vaktmästeri/transport. 

Beslutet skickas till 
Berörd ledamot 
Avdelningschef Arbetsmarknadsenheten och vaktmästeri/transport.  
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 Tanums kommun Protokoll 31 (35) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 150 BUN 2021/0243-607 

Information om genomförande av genomlysning efter 
nämndens beslut om granskning  

Sammanfattning av ärendet 
Den 15 juni, § 125 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att omgående 
anlita en extern konsult i syfte att granska Barn- och utbildningsnämnden 
och Barn- och utbildningsförvaltningen.  
  
Extern konsult, EY, har inkommit med offert och av den framgår att en 
genomlysning ska klargöra nämndens roll och gränsen mellan verkställighet 
och politik. Av offerten framgår att genomlysningen föreslås belysa följande 
frågeställningar: 

• Hur uppfattas rollen som nämndpolitiker? 
• Hur fungerar intern kommunikation i pågående ärenden? 
• Hur skaffar sig nämndsledamöter information och kunskap om 

verksamheten? 
• Vilken information behöver ledamöterna för att sköta sitt uppdrag? 
• Vilken kultur råder avseende kommunikation? 
• Vilka styrkor/svagheter finns i nämndens arbetssätt? 
• Vilka utvecklingsområden finns i nämndens tolkning av roll och 

ansvar?  
  
Den 23 augusti hade nämndens ordförande och nämndens förste vice 
ordförande ett möte med representanter från EY där innehållet för 
granskningen diskuterades vidare. Utifrån vad som framkom vid detta möte 
kommer EY att inkomma med kompletterande uppgifter gällande innehåll, 
genomförande samt kostnader för genomlysningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-24 
Offert: Genomlysning Barn-och utbildningsnämnden, 2021-07-09 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ta emot informationen för kännedom.  
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 151 BUN 2021/0122-600 

Folkhälsorådet  

Sammanfattning av ärendet 
Vid Barn- och utbildningsnämnden den 31 augusti ges möjlighet för både 
förvaltningen och ledamöter att delge information avseende folkhälso-
arbetet. 
 
Ordförande i Folkhälsorådet Louise Thunström (S) meddelar att det efter 
sommaren hållits ett möte med Folkhälsorådets presidium samt att 
ansökningarna om medel för folkhälsoinsatser ska vara inlämnade före den 
15 oktober och dessförinnan ska de ha prioriterats och beslutas av respektive 
nämnd. Vidare anger Louise Thunström att det kommit en rapport om 
barnfattigdom samt att det förs dialog kring vilka målgrupper och insatser 
som kan komma ifråga gällande "post-corona-insatser" som 
kommunstyrelsen avsatt medel för. 
 
I samband med delårsboksluten, det vill säga vid tertial 1 (januari-april) och 
vid tertial 2 (januari-augusti) lämnas en redogörelse av det genomförda 
arbetet utifrån de av Barn- och utbildningsnämnden antagna målen för 
folkhälsa, vilket innebär att det vid Barn- och utbildningsnämnden i 
september kommer lämnas en sådan redogörelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-24 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ta emot informationen för kännedom. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 152  

Information från branschråd 

Sammanfattning av ärendet 
Inget att rapportera från branschråden.  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 153  

Information från kontaktpolitiker 

Sammanfattning av ärendet 
Michael Halvarsson (MP) som är representant i Världsarvsgruppen 
efterfrågar information om denna grupp och vem som som är 
sammankallande. Ordförande Ida Östholm (M) avser att ta fram information 
och återkomma. 
 
Ida Jakobsson (S) har vid två tillfällen varit på Futura, men upplever 
svårighet att få till dialog och efterfrågar därför ett "frågebatteri" som 
kontaktpolitikerna kan använda sig av i samband med sina 
verksamhetsbesök.   
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 154  

Information från förvaltningen med anledning av 
tidningsartikel den 31 augusti 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Lina Magnusson redogör för den korrespondens och 
utlämnande av information som har föregått den artikel som dagens datum, 
den 31 augusti, publicerats i Strömstads tidningen och som tar upp tidigare 
händelser på Futura.   
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: wryY4PmKiaq3oXkZTUDFSA

Ida Östholm

2021-09-07 08:40

Serienummer: MsKAWGrC2PhZhsNsrbiTNA

IDA JAKOBSSON

2021-09-07 09:30

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31 BUN 2021/0341-600 


    
 


  


ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2021-08-31 
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. 08.30–15.20 
Ledamöter Se nästa sida. 
Övriga närvarande Lina Magnusson, förvaltningschef, deltar digitalt §§ 129-154 


Birgitta Sparre, chef kultur och fritid, deltar digitalt §§ 131-137 
Evelina Lindell, arbetsmarknadschef, deltar digitalt §§ 134-137 
Ulrika Björnberg, skolchef förskola, grundskola, särskola, deltar 
digitalt §§ 136-140 
Öyvind Höiberg, controller, deltar digitalt §§ 136-138 
Annika Vilhelmsson, chef centrala barn och elevhälsan, deltar 
digitalt §§ 135-137, 142 
Carina Berndtsson, HR-specialist, deltar digitalt § 141 
Håkan Linder, personalföreträdare, deltar digitalt §§ 131-154 
Marie Johansson, personalföreträdare, deltar digitalt §§ 131-154 
Irene Andersson, personalföreträdare, deltar digitalt §§ 131-154 
Annica Bjering, teknikansvarig 
Lisa Kling, sekreterare 
 
 


Justeringens plats och tid  
Paragrafer 129–154 
  
Sekreterare  


 Lisa Kling 
  
Ordförande  


 Ida Östholm 
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


  
Justerare  


 Ida Jakobsson 
  







 


 Tanums kommun Protokoll 3 (35) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31 BUN 2021/0341-600 
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


Beslutande ledamöter Ida Östholm, Ordförande (M) 
Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S), deltar digitalt §§ 129-153 
Kristina Frigert (M), deltar digitalt 
Agne Andrésen (M), delar digitalt §§ 129-140 
Erik Norderby (C), deltar digitalt 
Ida Jakobsson (S), deltar digitalt 
Ronny Kallin (S), deltar digitalt 
Michael Halvarsson (MP), deltar digitalt 
Sandra Addforsen (M), tjänstgörande ersättare, deltar digitalt §§ 141-
154 
Andreas Brage (C), tjänstgörande ersättare, deltar digitalt 
Karin Karlson (L), tjänstgörande ersättare, deltar digitalt 
Kasar Nader (S), tjänstgörande ersättare, deltar digitalt 


  
Ersättare  
  







 


 Tanums kommun Protokoll 4 (35) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31 BUN 2021/0341-600 
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


BUN § 129  


Val av justerare 


Sammanfattning av ärendet 
Ida Jakobsson (S) valdes att justera protokollet och samtidigt godkändes 
teknikansvarig Annica Bjerings närvaro.  
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 130 BUN 2021/0057-600 


Anmälan av delegationsbeslut 2021 


Sammanfattning av ärendet 
Enligt delegationsordningen punkt 14:1 anmäls beslut fattat av Barn- och 
utbildningsnämndens ordförande 2021-08-09 gällande resor för elev till och 
från särskolans fritidshem under perioden 2021-08-16 – 2021-09-15. 
  
Enligt delegationsordningen punkt 1:16 anmäls beslut fattat av Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-08-17, § 69 avseende särskild 
undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats för elev under perioden 
2021-08-19– 2021-10-29. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-20 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att förklara presenterade beslut för anmälda. 


Beslutet skickas till 
Akten  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 131 BUN 2020/0323-764 


Bidragsnormer för föreningslivet i Tanums kommun 


Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 § 28 att fastställa bidragsnormer 
för föreningslivet i Tanums kommun. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade 2020-11-03, § 113 att göra en översyn av nuvarande bidrags-
normer. I samband med översynen genomfördes även en utredning av det 
totala stödet till föreningar i Tanums kommun 2020 samt en jämförelse med 
stödet 2019. Utredningen visade även på särskilda frågor att beakta vid 
revideringen.   
  
I arbetet med revideringen har Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
tillsammans med tjänstepersoner utgjort en arbetsgrupp. I de reviderade 
normerna har vissa villkor och definitioner förtydligats. En prioriteringslista 
har tagits fram som ska gälla vid fler ansökningar än budgeten tillåter. 
Förtydligande har gjorts avseende övriga bidrag, lönebidrag, 
arrangörsbidrag samt anläggnings- och lokalbidrag där beslut om beviljande 
av medel är delegerat till kultur- och fritidschefen. Bidraget som tidigare 
benämndes som övriga bidrag/investeringar har ändrats till att enbart 
benämnas som Övriga bidrag och ett förtydligande kring syftet med bidraget 
har gjorts. Förändring har gjorts avseende TUPP (Tanums 
ungdomsprojektpeng), som är ett bidrag som fritidsgården delar ut för att 
arrangera kultur- och fritidsevenemang. Detta har flyttats till den öppna 
ungdomsverksamheten.  
  
Revideringarna förslås att gälla från och med 2022-01-01 till och med 
2024-12-31, samt att en översyn årligen görs av Barn- och utbildnings-
nämnden som också föreslås kunna besluta om justeringar.  Härmed 
överlämnas de reviderande bidragsnormerna till kommunfullmäktige för 
antagande. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 
Bidragsnormer för föreningslivet i Tanums kommun, daterad 2021-08-10 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att återremittera ärendet för komplettering och tydliggöranden avseende 
Bidragsnormer för föreningslivet i Tanums kommun. 
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Beslutet skickas till 
Chef kultur och fritid  
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BUN § 132 BUN 2021/0089-660 


Information om underhållsplan för kommunens 
kulturfastigheter  


Sammanfattning av ärendet 
Tanums kommun äger ett antal kulturfastigheter varav de flesta förvaltas av 
föreningar. Föreningarna som driver verksamhet i fastigheterna ska sköta 
den löpande skötseln och underhållet. Kulturfastigheterna kräver underhåll 
och det har inte tidigare funnits någon underhållsplan från kommunen 
avseende de fastigheter som kommunen äger.  
  
Tekniska förvaltningen har tillsammans med Kultur och fritid gjort en 
översyn över vilka fastigheter som är aktuella, vilket behov som finns samt 
kostnader för detta. Tekniska förvaltningen har även tagit fram en 
underhållsplan, kostnader för underhåll samt äskande för att utföra det 
löpande underhållet som härmed delges Barn- och utbildningsnämnden för 
kännedom. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-24 
Värdering kulturfastigheter 
Underhållsplan för kulturfastigheter 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ta emot informationen för kännedom. 


Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef 
Tekniska nämnden  







 


 Tanums kommun Protokoll 10 (35) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 133 BUN 2020/0448-606 


Inriktningsbeslut avseende placering av ny förskola i 
Rabbalshede 


Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2021-01-26 §8 att av tekniska 
nämnden beställa en förstudie avseende nya lokaler till förskolans 
verksamheter i Rabbalshede. 
  
I den mark- och planberedskap för offentliga lokaler som tagits fram för 
Rabbalshede har totalt 6 områden studerats. Av de 6 framgår 4 områden 
vilka har förutsättningar för framtida nybyggnation av förskola, sett utifrån 
läge, infrastruktur och verksamhetsperspektiv. Två områden, Rabbalshede 
2:1 (i underlaget betecknat som R15) och Ledum 1:2 och Ledum 1:5 (i 
underlaget betecknat som R12), har inte rätt förutsättningar gällande 
infrastruktur och avstånd till befintlig skolverksamhet. 
  
De fyra områden som i underlaget utgör Knaxeröd 1:1 (in underlaget 
betecknat som R14), Ledum 1:2 (i underlaget betecknat som R11), 
Dromålseröd 1:1 (i underlaget betecknat som R4) och 1:39 (i underlaget 
betecknat som R3) uppfyller i varierande grad de verksamhetsspecifika 
önskemålen.  
  
En utmaning för Knaxeröd 1:1 och Ledum 1:2 är närheten till järnvägen och 
en oövervakad järnvägsövergång. Vad gäller Dromålseröd 1:1 och 1:39 kan 
de behöva utgöra en tomt tillsammans för att garantera utemiljöer och en 
säker trafiklösning. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 
Underlag: Stoppljusanalys Rabbalshede förskola, 2021-08-10 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för komplettering av underlaget. 


Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 134 BUN 2021/0010-600 


Information med anledning av corona 


Sammanfattning av ärendet 
Det är av vikt att Barn- och utbildningsnämnden hålls informerade gällande 
coronapandemins påverkan på nämndens olika verksamheter. Under våren 
delgavs nämnden aktuell information samt skriftlig information i form de 
lägesrapporteringar som förvaltningschefen lämnat till säkerhets-
samordnaren i kommunen för vidare inrapportering till Länsstyrelsen.  
  
Under sommaren har inga fall av smitta rapporterats inom Barn-och 
utbildningsförvaltningens verksamheter. De rekommendationer som gällde i 
juni har i stort sett varit desamma under den gångna sommaren.  
Därav bedöms det inte vara nödvändigt att sammanställa de skriftliga läges-
rapporteringarna till nämnden, utan muntlig information kommer att delges 
vid mötet den 31 augusti.  
  
Därtill kommer skolchef för förskola, grundskola och särskola att delge 
information om vilka förberedelser som gjorts inför höstterminens start med 
anledning av information och rekommendationer som förmedlats av 
Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Västra Götaland och Skolverket.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-24 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ta emot informationen för kännedom 


Beslutet skickas till 
Akten  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 135 BUN 2021/0348-600 


Återrapportering efter sommaren 2021 


Sammanfattning av ärendet 
Aktuella avdelningschefer ger en återrapportering från de verksamheter som 
haft aktiviteter igång under sommaren 2021, däribland: 
  


• Återbruket 
• Kommunala sommarjobb för ungdomar 
• Sommarlovsaktiviteterna samt simskolan 
• Familjecentralen 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-24 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ta emot informationen för kännedom. 


Beslutet skickas till 
Akten  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 136 BUN 2021/0102-606 


Budgetuppföljning per den 30 juni 


Sammanfattning av ärendet 
De första sex månaderna redovisas ett underskott mot kommunbidraget 
vilket i huvudsak förklaras genom pandemirelaterade kostnader under våren 
samt som avslut av två tjänster inom ledning. 
  
Resultaträkning januari till juni  


  
 
Prognos bokslut 
Nämnden prognostiserar ett underskott mot budget med -8,2 mkr varav 
kostnader på grund av Coronapandemin uppgår till 7,7 mkr. Om nämnden 
får kompensation för dessa kostnader kommer nämnden att redovisa ett 
underskott på -0,5 mkr.  
  
Barn- och utbildningsnämnden beräknar att återlämna 0,03 mkr i 
prestationsanslag. Volymen minskar främst inom grundskola och gymnasiet 
men ökar inom förskolan.  
  
Grundskolan redovisar nu ett underskott då antal årsarbetare fortfarande 
ligger för högt samtidigt som stora kostnader har uppstått i samband med 
pandemirelaterade insatser. Kostnaden för fyra extra skoldagar beräknas för 
grundskoleverksamheten utgöra 2,1 mkr och kostnaden för extra städ utgör 
0,7 mkr. Utifrån HÖK21 (nya läraravtalet) har ett engångsbelopp utbetalats 
och kostnaden för detta beräknas för grundskolan vara 0,3 mkr. Ersättning 
för avslut av tjänst uppgår till 1,4 mkr och orsakar en del av underskottet i 
verksamheten som prognostiseras till -3,6 mkr.  
  
Skolverket har nu beslutat om statsbidrag för minskade barngrupper inom 
förskolan. Bidrag uppgår till 2 mkr hösten 2021 vilket är 0,8 mkr högre än 
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


utbetalat bidrag för våren. Detta möjliggör bibehållen personaltäthet. 
Förskolan redovisar ett överskott.  
Fritidshemmen redovisar ett underskott med -0,9 mkr. Minskat elevantal 
jämfört med budgetförutsättningarna och en högre personaltäthet förklarar 
underskottet. 
  
Antal årsarbetare inför höstterminen, inom samtliga verksamheter, är 
uppskattad och verksamheterna arbetar med fortsatt budgetanpassningar 
vilket redovisas nämnden i delårsbokslutet per 31 augusti. 
  
Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron ökade kraftigt under 2020 och under årets första 
sex månader minskar den nu något jämfört med förra året från 8,4 procent 
till 6,8 procent. 
  
Coronapandemin 
Kostnaden för Coronapandemin för de sex första månaderna uppgår till 7,7 
mkr och de största kostnaderna härleds till åtgärder såsom extra städ, ökad 
korttidsfrånvaro, fyra extra skoldagar, öppethållande inom förskola och 
fritidshem under sommaren, utebliva intäkter inom musikskolan och 
arbetsmarknadsenheten samt inköp av handsprit, inventarier, tangentbord 
med mera. 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att verksamheterna ska arbeta med fortsatt budgetanpassning, 
  
att godkänna delårsuppföljningen, 
  
att överlämna budgetuppföljningen per 30 juni till kommunstyrelsen 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  







Tanums kommun Protokoll 15 (35) 


Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31 


  Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


 


BUN § 137 BUN 2021/0312-606 


Mål och budget 2022 


Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-06-15, § 118 att föreslå 
kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslag till reviderade mål, 
kvalitetsgarantier och indikatorer för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter. 


I arbetet med mål och budget 2022 har nu även folkhälsomålen och målen 
gällande personal, tillgänglighet samt klimat/miljö reviderats och framgår av 
underlaget.  


Barn- och utbildningsnämndens preliminära ram för 2022 uppgår till 378 
357 tkr. Inom ramen för detta anslag ansvarar barn- och 
utbildningsnämnden för verksamheterna: barnomsorg, utbildning, kultur och 
fritid samt arbetsmarknad. 


Per 31 december 2020 redovisar nämnden ett balanserat resultat på -307 tkr. 
Budgetuppföljning januari till och med juni redovisar prognostiserat 
underskott, under förutsättning att nämnden för kompensation för extra 
kostnader i samband med Coronapandemin, med -500 tkr. Barn- och 
utbildningsnämnden kommer om prognosen håller därför att redovisa ett 
balanserat underskott på ca -807 tkr vid årets slut.  


Nämnden har kända kostnads- och intäktsförändringar som sammantaget 
gör att nämnden måste omfördela resurser mellan verksamheterna inom 
ram. Arbetet med detta sker i internbudgetarbete under december månad. 


Barn-och utbildningsförvaltningen har beskrivit ett verksamhetsbehov med 
resursförstärkning och utifrån detta behov har Barn- och 
utbildningsnämnden äskat en komplettering till den av kommunfullmäktigen 
angivna preliminära ram för verksamhetsåret 2022. Totalt uppgår äskande 
till 3,6 mkr. Investeringsbudget för perioden 2022-2024 presenteras i 
underlaget Mål och budget 2022. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 
Underlag: Mål och budget 2022 reviderad 2021-08-23 
Äskande budget daterad 2021-08-10 
Kostnadsberäkning ny förskola Fjällbacka, 2021-07-13 
Investeringsblankett ny förskola Fjällbacka, 2021-07-13 
Utbyggnadsalternativ Grebbestads förskoleområde, 2021-06-16 







Tanums kommun Protokoll 16 (35) 


Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31 


  Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


Investeringsblankett Ängens förskola fyra avd., daterad 2021-08-18 
Minnesanteckningar styrgrupp 2021-06-16 
Inriktningsbeslut området Ängen, Grebbestad, BUN 2020-11-03, § 108 


Yrkanden 
Louise Thunström (S) yrkar att följande tillägg görs avseende Barn- och 
utbildningsnämndens tillgänglighetsmål 2022: 
att kommunikation och samverkan mellan hem och skola ska anpassas 
utifrån individ och förutsättningar i hemmet 


Beslutsgång 
Ordförande ställer fråga på beredningsförslaget och socialdemokraternas 
tilläggsyrkande att kommunikation och samverkan mellan hem och skola ska 
anpassas utifrån individ och förutsättningar i hemmet ska tillföras 
nämndens tillgänglighetsmål för 2022, och finner att nämnden beslutar 
enligt beredningsförslaget med socialdemokraternas tilläggsyrkande. 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 


att följande tillförs Barn- och utbildningsnämndens tillgänglighetsmål för 
2022: att kommunikation och samverkan mellan hem och skola ska 
anpassas utifrån individ och förutsättningar i hemmet,  


att godkänna förslag till mål och budget för 2022, 


att godkänna förslag till investeringsbudget för perioden 2022-2024 och 


att översända det till kommunstyrelsen. 


Reservationer 
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet och med 
hänvisning till eget budgetförslag. 


Miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot den delen av beslutet som rör 
äskandet med 3,6 mkr. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Förvaltningschef 







  Reservation 


 Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31, ärende 9. BUN 2021/0312–606 


Vi anser att majoritetens budget inte prioriterar barn och elevers trygghet och trivsel i 
tillräckligt hög grad. Vi är oroade över att fler och fler elever mår dåligt i skolan och riskerar 
att bli så kallade hemmasittare. Nämndens uttalade mål, att elevers bedömning av trygghet 
ska uppnå 10,0 på en tiogradig skala, anser vi mycket tydligare måste visa sig i nämndens 
budget. 


Vi anser vidare att nämnden måste få ökad kunskap om hur det ser ut i våra skolenheter vad 
gäller elever med problematisk skolnärvaro, åtgärdsprogram mm, för att vi ska kunna göra 
politiska prioriteringar i vårt arbete med mål och budget. 


Vi har även synpunkter på det äskande gällande service-, tillgänglighet-, kvalitets – och 
stödfunktioner, 1 200 tkr.  


Redan i januari 2021 tog nämnden ett beslut om en fortsatt samordnartjänst för 
kvalitetsarbete från och med 2022. Denna tjänst skulle uppgå till 60% av en heltid och 
bekostas inom ram. Socialdemokraterna röstade då nej till förslaget då vi anser att det i 
stället behövs fler tjänster ute i verksamheterna. I majoritetens budget för 2022 ligger denna 
tjänst med i äskandet till Kommunfullmäktige 


För Socialdemokraterna i Tanum 


Louise Thunström  


 Skriftlig reservation från 
Socialdemokraterna, § 137







Bilaga: Äskande budget 2022, Miljöpartiet 


Verksamhetsbehov/budgetäskande 
Behov 4,7 mkr 


Nedan redovisas Miljöpartiets förbättrade alternativ till Barn- och 
utbildningsnämndens förslag angående behov och resursutökning budgetåret 
2022. 


Den föreslagna budgetramen för 2022 är otillräcklig för att kvalitetsgarantier och 
andra av kommunfullmäktige satta mål ska kunna nås. 


 Förslag till områden: 
• Fritidshemmen
• Service-, tillgänglighet-, kvalitets- och stödfunktioner
• Projektorganisation för inrättande av en bemanningsenhet
• Bemanning fritidsgårdarna
• Anslag, didaktiskt motiverade studieresor
• Problematisk skolnärvaro


ÄSKANDEN 


Fritidshem 
Behov 1,2 mkr (200% tillsvidaretjänst) 
Tanums kommun har idag fritidshemsverksamhet i samtliga skolor och plats erbjuds 
alla elever i ålder 6 till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. 


Fritidshemmets uppdrag 
Skollagen ligger till grund för fritidshemmens uppdrag. Fritidshemmet följer 
läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt 
övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: 
del 4 med syfte och centralt innehåll. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera 
elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta 
ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen 
och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att 
de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation 
av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. 
Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att 
lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat 
samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att 
främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, 
rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och 
praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att 
bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att 
samarbeta och kommunicera. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och 
utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i 
handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet 
och tilltro till sin egen förmåga. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla 
goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.  


Skriftlig reservation från Miljöpartiet, § 137







Undervisningen ska ta tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna 
möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara. I undervisningen 
ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska 
principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande 
och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att 
utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter 
på ett konstruktivt sätt. 
 
Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka 
deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön. 
 
Den genomsnittliga placeringstiden per elev uppgår till 14,3 timmar i veckan under 
februari 2021. För de fritidshem där öppethållande gäller från tidigt på morgonen till 
sent på eftermiddagen uppstår schematekniska problem när antalet tjänster är 
begränsade enligt resursfördelning. Detta gäller i synnerhet för de fritidshem som har 
få elever. Möjlighet för samordning med andra enheter är mycket små då avstånden 
är stora mellan skolenheterna. 
Pedagogisk resurs 
Enligt budgetförutsättningarna för resurstilldelning till fritidshemmen utgår en 
basresurs av totalt 20 elever per årsarbetare och till detta tillkommer resurs för barn i 
behov av särskilt stöd samt resurs för elever som inväntar hemtransport och under 
tiden vistas på fritidshemmet. Den totala kostnaden uppgår i bokslutet 2020 till 34 
770 kronor per elev. Behörighet Antal årsarbetare per vårterminen 2021 är 38,2 
fördelat på 61 personal. Endast 12 av dessa har en heltidstjänst knutet till 
fritidshemsverksamheten. Övriga har delade tjänster i första hand inom 
förskoleklass/grundskola. Andelen fritidslärare/fritidspedagoger med pedagogisk 
högskoleexamen i Tanums kommun är lägre än riket, ca 30%.  
 
För att kunna genomföra de uppdrag som gäller för Fritidshemmet med god kvalité 
och måluppfyllelse krävs: 
Behörig personal. kompetensutveckling av befintlig personal, både fritidslärare och 
obehörig personal, ett systematiskt kvalitetsarbete, tid för planering av verksamheten, 
dokumentation gällande elevers utbildning, anpassning av undervisningen utifrån 
elevens behov och att fritidshemmens lokal och lärmiljö är anpassad för att nå målen 
i undervisningen. 
Idag möjliggör personaldimensioneringen att verksamheten klarar omsorgsuppdraget 
men inte kvaliteten på undervisningsuppdraget. 
 
 Riksdagen har fattat beslut om krav på legitimation för undervisning i fritidshem, det 
gäller från den 1 juli 2019. Kompetensutveckling krävs för att fritidshemmen ska 
kunna leva upp till undervisningsuppdraget. Under våren har fritidshemmen påbörjat 
arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet så att det ska leda utvecklingen av 
fritidshemmen framåt. Fortbildning behövs för både utbildade fritidslärare och för de 
personal som saknar legitimation eller behörighet. Fokus på behörigheten samt 
kompetensutveckling bland befintlig personal kommer även under 2022 vara ett 
prioriterat mål. 
Arbetet med systematiskt kvalitetsarbetet har påbörjats under våren. Rektorer och 
personal har arbetat med att ta fram mallar för det systematiska kvalitetsarbetet för 
fritidshemmen. Med befintlig resurs ges det mycket små möjligheter att utveckla detta 
arbete, då det under våren har varit mycket svårt att få till gemensam tid för detta. 







Personalen i fritidshemmen behöver tid för att planering av verksamheten. De 
behöver tid för att tillrättalägga undervisningen utifrån elevers behov samt 
dokumentera elevers lärande i Unikum. Här varierar möjligheterna för skolorna och 
man önskar ett gemensamt mått på planeringstid. 
Lokaler och lärmiljöer 
  
Beträffande fritidshemmens lokaler och lärmiljöer är detta ett pågående 
utvecklingsarbete. Många fritidshem är trångbodda och har inte tillgång till självklara 
”hemvister” att bedriva sin verksamhet i. Det innebär att alla lokaler inte är 
ändamålsenliga för verksamheten. Skolgårdarna är en pedagogisk resurs och det 
startats upp ett utvecklingsarbete gällande utrustning och ansvar för skötsel av 
skolgårdarna så att det ska vara likvärdiga lärmiljöer för alla skolor. För att 
kommunens fritidshem ska ges möjlighet att nå målen samt ha förutsättningar 
för en kvalitativ verksamhet måste antalet elever per årsarbetare minska. 
  
Miljöpartiet föreslår med anledning av ovanstående att verksamheten äskar en 
utökning med 2 tjänster,  totalt 1,2 mkr. 
 
Service-, tillgänglighet-, kvalitets- och stödfunktioner 
Behov 600 tkr 
 Förvaltningens samtliga avdelningar inom utbildning, barnomsorg, kultur och fritid 
och arbetsmarknad har fått ökade krav som i befintlig organisation inte fullt ut 
tillgodoses. Servicefunktioner digitalt till medborgare genom verksamhetssystem och 
hemsida, samordning av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete, 
kravspecifikation till upphandlingsunderlag, avtalsskrivning, GDPR, PUB avtal, intern 
kontroll, stödfunktion till verksamhetschefer, informationshanteringsplan och 
arkiveringsrutiner samt samordning av fastighetsfrågor tar mer tid i befintlig 
organisation. 
 
De senare årens ökade kostnader för konsultering i juridiska frågor för att säkerställa 
offentligrättsliga och skoljuridiska ärenden, avtalsutformning samt förvaltningens 
behov av stöd vid myndighetsutövning påverkas inte av den föreslagna 
personalförstärkningen men behöver processas i ett förstärkt samarbete med 
kommunens centrala förvaltning. 
 
Barnomsorg/skola  
Projektorganisation för inrättande av en bemanningsenhet. 
Behov 700 tkr. 
I nuläget arbetar skoladministratörer, pedagoger och rektorer med vikarieanskaffning.  
Att pedagoger i hög utsträckning får skaffa vikarier till sig själva är ett felaktigt 
arbetssätt. De rektorer och administratörer som i nuläget arbetar med 
vikarieanskaffning har en hög arbetsbelastning, inte minst på grund av att 20 procent 
av sex rektorers arbetstid utgörs av studier. Rektorsprogrammet är obligatoriskt för 
de som innehar en rektorstjänst och ska genomföras inom viss tid. Varje rektor 
avsätter arbetstid till denna treåriga utbildning. Eftersom ytterligare rektorer måste 
påbörja programmet under 2022 kommer sammanlagt 1,4 rektorstjänster tas i 
anspråk för utbildning istället för arbete i ordinarie verksamhet under året. 
Effekten av utbildningskravet och övrig arbetsbelastning har inneburit att rektorers 
flextid ökar mycket vilket i sin tur leder till en ökad semesterskuld. Under våren 2021 







har ett samarbete inletts med omsorgsförvaltningens enhetschef för deras 
bemanningsenhet och avdelningschef för förskola, grundskola och grundsärskola. 
En serie möten mellan Omsorgsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen 
har lett till en ökad förståelse för vad som krävs för en samordnad bemanning 
antingen inom Barn- och utbildningsförvaltningen eller Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Omsorgen tillsammans. Det som krävs är att Barn- och 
utbildningsförvaltningen startar upp en egen bemanningsenhet i ett första skede där 
stöd och samarbete sker med Omsorgsförvaltningen. Detta arbete planeras att pågå 
under 2022 i en projektorganisation. 
 
Projektorganisationens uppdrag:  


• Upprätta rutiner för rekrytering, anställningar och övriga avtals- och 
arbetsrättsliga frågor. 


• Intern och extern information och kommunikation i förändringsskedet. 
 


• Introduktion och utbildning. 
 


• Samordning med IT-avdelningen och förvaltningarna avseende datasystemen 
och administrering av till exempel behörigheter. 
 


Programvara för den kommande bemanningsenheten samordnas med omsorgens 
system, men kommer att medföra ökade kostnader för Barn- och 
utbildningsförvaltningen. Om Barn- och utbildningsförvaltningen ges resurser att i en 
bemanningsenhet skapa en varaktig samordning och på sikt tillsammans med 
Omsorgsförvaltningen kan ett antal positiva vinster genereras. 
Verksamheternas behov av vikarier varierar under året och under veckans dagar. I 
ett samarbete med Omsorgsförvaltningen kan vikarier arbeta inom båda 
förvaltningar, vilket kan ge större möjligheter för timvikarier att få vikariat och genera 
ett ökat antal heltidstjänster. Omsorgens stora behov av sommarvikarier kan 
tillgodoses bättre då Barn- och utbildningsförvaltningens behov av vikarier är mindre 
under sommaren. Förvaltningarna kan genomföra gemensamma utbildningsinsatser. 
Äskandet gäller för uppstarts- och samordningsfas under 2022 då införandet av en 
bemanningsenhet ryms inom befintliga lednings- och administrativa resurser från och 
med år 2023. 
 
Bemanning fritidsgårdarna 
Behov 500 tkr 
KEKS, ett nätverk för kommuner och andra, har för att par år sedan genomfört en 
översyn av den öppna fritids- och ungdomsverksamheten. Då tydliggjordes ett 
oomtvistat behov av fler arbetstimmar och förstärkning av arbetsledningsfunktionen. 
Äskandet har prioriterats bort tidigare år men är än mer motiverat i år, bland annat 
som en pandemirelaterad ”social skuld”. 
 
Didaktiskt motiverade studieresor 
Behov 1000 tkr 
Jämfört med för 20 år sedan är förskolans och grundskolans elever mer eller mindre 
fast i lokalerna. Skolresor, längre utflykter och studieresor är inte längre en självklar 
del av skoltiden. Skolans uppdrag att förmedla omvärldskunskap har reducerats till 
teori istället för praktik. Inga besök i riksdagshuset, inga studiebesök på 







avloppsreningsverk, inga besök på närbelägna marina forskningsstationer, 
kalhyggen, återvinningscentraler, museer, företag och få externa kulturevenemang. 
Miljöpartiet vill med detta äskande återupprätta den nyfikna, uppsökande, 
utforskande delen av förskolans och grundskolans uppdrag. En grov beräkning ger 
vid handen att ca 100 studieresor kan göras under budgetåret när pengarna används 
främst till att täcka reskostnader, som hyra av bussar eller resor med befintlig 
kollektivtrafik. 
 
Problematisk skolnärvaro 
Behov 700 tkr 
 
Barn- och utbildningsnämnden har i flera år inte kunnat motsvara skollagens krav på 
att ge barn och elever med olika förutsättningar mer likställda förutsättningar. Detta 
går särskilt ut över de barn och familjer där skolnärvaron av olika skäl är 
problematisk. Trots det har Omsorgsnämnden sedan flera år anslagit medel som i 
konkret handling når bland annat just de barnen och familjerna. 
Pengarna ska användas för en tjänst ”som saknar skrivbord”. Genom att ta rygg på 
det arbete som redan utformats och implementerats av Omsorgsnämnden får 
verksamheten den skarpa resurs som saknas i elevhälsans verktygslåda. Socionom, 
lärare eller annan kompetens kan utgöra rätt förutsättningar men den personliga 
”egenkompetensen” är avgörande för att förstå uppdraget rätt. 
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 138 BUN 2021/0049-606 


Utökat statsbidrag till skolväsendet 2021, 
”Skolmiljarden”  


Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 
miljard kronor under 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 
får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. 
  
Skolorna behöver inte ansöka om pengarna, utan de betalas ut till alla 
kommuner och det är upp till varje kommun att själv bestämma hur 
pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. 
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag. Stödet betalas ut vid två tillfällen under 
2021. Hälften av pengarna betalas ut i februari och den andra hälften betalas 
ut i juni. Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående 
skolor. 
  
Den 1 februari fick Tanums kommun beskedet att stödet uppgår till  
1 087 000 kronor för 2021. Barn- och utbildningsnämnden beslutade  
2021-04-20, § 80 att hela anslaget ska användas inom grundskolan, 
innebärande att även friskolan på Resö med 15 elever fick ett bidrag med 
totalt 12 300 kronor. 
  
Den 1 juli kom besked från Skolverket om en utökad satsning avseende 
tillfällig förstärkning av det statliga stödet till skolväsendet 2021 med  
250 000 000 kr utöver den redan beslutade miljarden. Detta innebär 
ytterligare 273 271 kr till Tanums kommun, vilka föreslås fördelas på 
samma sätt som tidigare beslut. Det utökade stödet föreslås därför fördelas 
med 3 050 kronor till friskolan Resö. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-23 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anslaget ska användas inom grundskolan vilket innebär att även friskolan 
på Resö med 15 elever får ett bidrag med totalt 3 050 kr. 
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Beslutet skickas till 
Controller 
Skolchef förskola, grundskola, särskola  
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BUN § 139 BUN 2021/0148-604 


Redovisning av kränkande behandling inom förskola 
och skola, kvartal 2 


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). 
  
Sammanställning av anmälningar ska enligt delegationsordningen redovisas 
till nämnd fyra gånger per år. På Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 31 augusti redovisas de under andra kvartalet inkomna 
anmälningarna. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-20 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att ta emot redovisningen för kännedom. 


Beslutet skickas till 
Skolchef förskola, grundskola och särskola 
Skolchef gymnasium och vuxenutbildning  
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BUN § 140 BUN 2021/0134-610 


Information om ändringar i skollag och andra 
författningar från och med juli 2021 


Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden delges information om aktuella ändringar av 
lagar och regler inom skolområdet. På Skolverkets hemsida finns 
information om ändringar i skollag och andra författningar. 
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-23 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ta emot informationen för kännedom. 


Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 141 BUN 2021/0239-102 


Kompetensförsörjningsplan, 2021 


Sammanfattning av ärendet 
Tanums kommun arbetar med kompetensförsörjning inom alla 
förvaltningar. En kompetensförsörjningsstrategi för perioden 2021-2024 
beslutades i KS 2021-01-27 § 16. I enlighet med kompetensförsörjnings-
strategin ska respektive nämnd årligen ta fram en kompetens-
försörjningsplan samt en åtgärdsplan (sk ARUBA-plan). 
 
Vid Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 1 juni 2021 gick HR-
specialist igenom Barn- och utbildningsförvaltningens åtgärdsplan 2021 
med aktiviteter som planeras för förvaltningens olika verksamheter 
kommande år. Åtgärderna är uppdelade utifrån områdena attrahera, 
rekrytera, utveckla, behålla och avsluta (ARUBA). Den reviderade 
åtgärdsplanen antogs av Barn- och utbildningsnämnden den 15 juni, § 123. 
 
Arbete med Barn- och utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan 
har varit pågående under våren och tar upp nuvarande förutsättningar samt 
ett omvärldsperspektiv. Kompetensförsörjningsplanen överlämnas till Barn- 
och utbildningsnämnden för beslut den 31 augusti. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-24 
Barn- och utbildningsnämndens kompetensförsörjningsplan 2021 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta Barn- och utbildningsnämndens kompetensförsörjningsplan 2021 


Beslutet skickas till 
HR-specialist  
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BUN § 142 BUN 2020/0452-972 


Barn- och utbildningsnämndens handlingsplan mot 
våld i nära relationer 


Sammanfattning av ärendet 
I november 2020 antog kommunfullmäktige en strategi mot våld i nära 
relationer som gäller till och med 2024. Strategin syftar att bidra till ett 
hållbart Tanum där invånare och medarbetare inom kommunen har 
förutsättningar för ett hälsosamt och tryggt liv på jämställda och jämlika 
villkor. Strategin ska bidra till att utveckla ett långsiktigt och systematiskt 
arbete inom samtliga förvaltningar, för att förebygga och motverka våld i 
nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. 
  
För det konkreta arbetet med strategin ska varje nämnd och bolag besluta 
hur det ska arbetas med strategin utifrån sina verksamhets- och 
ansvarsområden. Det övergripande ansvaret för genomförande, uppföljning 
och revidering av strategin mot våld i nära relationer åligger 
kommunstyrelsen. Samtliga nämnder ansvarar för att göra strategin känd 
inom sin verksamhet, implementera de egna åtgärderna samt följa upp dessa 
och återrapportera till kommunstyrelsen. Uppföljning ska göras 2022 och 
revidering 2024, varav uppföljningen ska ske utefter samtliga 
insatsområden. 
  
Barn- och utbildningsnämndens har sedan tidigare en handlingsplan för 
arbetet mot våld i nära relationer från 2017 som nu reviderats så att den 
överensstämmer med den kommunövergripande strategin mot våld i nära 
relationer i Tanums kommun 2020 – 2024.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 
Barn- och utbildningsnämndens handlingsplan mot våld i nära relationer 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anta Barn- och utbildningsnämndens handlingsplan mot våld i nära 
relationer. 


Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Avdelningscheferna  
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BUN § 143 BUN 2021/0332-600 


Förslag till förändrad avdelningsorganisation inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen 


Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande avdelningschef för arbetsmarknad, vaktmästeri och transport 
kommer att avsluta sin anställning i Tanums kommun och i samband med 
nyrekrytering kan justeringar i nuvarande avdelningsorganisation göras. 
  
Avdelningarna gymnasie-och vuxenutbildning samt arbetsmarknad, 
transport och vaktmästeri föreslås att slås samman och bildar en avdelning. 
Avdelningschef för gymnasie-och vuxenutbildning blir då även 
avdelningschef för arbetsmarknad, transport och vaktmästeri och lämnar sitt 
uppdrag som delvis enhetschef (rektor) på Futura. Detta innebär att när 
nuvarande avdelningschef för arbetsmarknad, vaktmästeri och transport 
avslutar sin tjänst rekryteras istället en chef på enhetschefsnivå. 
  
Avdelningschef för gymnasie-och vuxenutbildning behåller uppdraget som 
skolchef för gymnasie-och vuxenutbildning och tar över som 
arbetsmarknadschef. Målgruppen inom vuxenutbildning, 
arbetsmarknadsenhet, gymnasieskola och kommunalt aktivitetsansvar 
sammanfaller och det finns verksamhetsmässiga fördelar med denna 
sammanslagning. 
  
En enhetschef för arbetsmarknadsenheten, vaktmästeri och transport 
rekryteras och biträdande rektorsfunktionen på Futura görs om till 
rektorstjänst. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-09 
Underlag: Förslag till förändrad avdelningsorganisation inom Barn-och 
utbildningsförvaltningen, 2021-08-09 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ställa sig bakom den föreslagna förändringen gällande 
avdelningsorganisationen inom Barn- och utbildningsförvaltningen. 


Beslutet skickas till 
HR-specialist   
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BUN § 144 BUN 2021/0335-725 


Resor till och från särskolans fritidshem utifrån 
individuell bedömning 


Sammanfattning av ärendet 
I skollagen finns det inte någon reglerad rätt för en elev att få skolskjuts till 
och från fritidshemmet. Om en kommun ändå vill erbjuda skolskjuts för 
elever till och från fritidshemmet finns det inte något hinder mot det utifrån 
skollagen, men det är ingen skyldighet för kommunen.  
  
Det har framkommit att det i särskilda fall kan finnas behov av att resa 
anordnas mellan hemmet och fritidshemmet för elever som kommer att ha 
sin fritidshemsplacering på det nystartade fritidshemmet i anslutning till 
grundsärskolan i Tanumshede, vilket inte är skolskjuts i skollagens mening 
och det regleras inte heller i skolskjutsförordningen.  
  
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför nämnden att besluta om 
att det ska bli möjligt att bevilja resor mellan hemadressen och fritidshem 
utifrån individuella behov och familjens situation i övrigt för elever till och 
med vårterminen det år barnet fyller 13 år och att sådana beslut ska 
delegeras till rektor för särskolans fritidshem. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-09 
Underlag: Resor till och från särskolans fritidshem utifrån individuell 
bedömning, 2021-08-05 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att resor mellan hemadress och särskolans fritidshem i Tanumshede utifrån 
individuella behov och familjers situation i övrigt ska kunna beviljas för 
elever till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, och  
  
att nämnden delegerar till rektor för särskolans fritidshem att besluta i 
sådana ärenden. 


Beslutet skickas till 
Rektor särskolan  
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BUN § 145 BUN 2021/0275-600 


Internkontrollplan 2021 


Sammanfattning av ärendet 
Den 23 juni 2021, § 185 antog kommunstyrelsen anvisningar för 
nämndernas arbete med internkontroll. Anvisningarna innehåller 
riskanalyser och områden som varje nämnd särskilt ska kontrollera under 
innevarande år.  
  
Senast i augusti ska Barn- och utbildningsnämnden anta en 
internkontrollplan där det framgår vilka områden som ska granskas 
kommungemensamt samt vilket/vilka områden som är nämndens eget/egna. 
Även gällande nämndens egna granskningsområde ska en riskanalys göras 
som visar varför aktuellt  urval av kontroll har gjorts. 
  
Vidare ska det av planen framgå vilken funktion/person som ansvarar för 
granskningen samt när granskningarna ska vara klara och redovisas åter till 
Barn- och utbildningsnämnden. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2021 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta föreslagen internkontrollplan för 2021. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen  
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BUN § 146 BUN 2020/0259-600 


Byte av sammanträdesdagar 


Sammanfattning av ärendet 
Det är planerat att arbetsutskottet ska ha sammanträde den 7 september men 
den dagen behöver ändras och istället föreslås att mötet hålls den 21 
september med starttid kl. 08:30.  
Barn- och utbildningsnämnden ska enligt tidigare planering ha sammanträde 
den 23 november men det behöver ändras och istället föreslås den 30 
november med starttid kl. 08:30.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-19 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att byta dag för arbetsutskottets möte från den 7 september till den 21 
september med starttid kl. 08:30 och 
  
att byta dag för nämndens möte från den 23 november till den 30 november 
med starttid kl. 08:30. 


Beslutet skickas till 
Akten 
Webbredaktionen  
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BUN § 147 BUN 2021/0308-600 


Sammanträdesdagar 2022 


Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till sammanträdesdagar för Barn- och utbildningsnämnden samt 
dess arbetsutskott har tagits fram och förslaget utgår från kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2022 som i sin tur bygger på 
ekonomiåret och kommunallagens krav gällande bokslut och budget. 
  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts (AU) möten föreslås vara 
följande tisdagar 2022 med start klockan 08:30:  
  
25 januari 
8 mars 
5 april 
10 maj 
31 maj 
16 augusti 
13 september 
11 oktober 
8 november 
6 december 
  
Barn- och utbildningsnämndens (BUN) möten föreslås vara följande 
tisdagar 2022 med start klockan 08.30:  
  
8 februari  
22 mars   
19 april  
17 maj  
14 juni  
30 augusti  
27 september  
25 oktober  
22 november  
20 december  
  
Preliminär sluttid både för nämndens och arbetsutskottens möte föreslås 
vara kl. 12:30, men kan variera utifrån ärendens omfattning och karaktär.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-20 
Kalenderbild över sammanträdesdagarna 2022 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att fastställa sammanträdesdatum 2022 för Barn- och utbildningsnämnden 
och Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 


Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder för kännedom  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
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BUN § 148 BUN 2019/0094-609 


Val av ny representant i branschråd 


Sammanfattning av ärendet 
Arbetsplatsförlagt lärande är en del av yrkesutbildningarna 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. 
  
Följande yrkes/branschråd finns inom gymnasieskolan (IM Yrk) och 
vuxenutbildningen i Tanums kommun:  
  


• Vård och omsorg  
• Barn och elevassistent  
• Bygg  


  
Louise Thunström (S) är representant för vård och omsorg samt för bygg. 
Karolina Aronsson Tisell (C) har varit representant för barn och 
elevassistent. Då Karolina Aronsson Tisell avsagt sig från samtliga politiska 
uppdrag behöver en ny representant utses för resterande del av 
mandatperioden och Erik Norderby (C) föreslås till ny representant. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-09 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att utse Erik Norderby (C) till ny representant för branschrådet Barn och 
elevassistent.  


Beslutet skickas till 
Rektor vuxenutbildningen  
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BUN § 149 BUN 2019/0065-600 


Val av ny kontaktperson till Arbetsmarknadsenheten 
och vaktmästeri/transport  


Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 mars 2019, BUN § 28, att 
utse kontaktpersoner för barn- och utbildningsnämndens verksamhets-
områden. För Arbetsmarknadsenheten utsågs ledamoten Karolina Aronsson 
Tisell (C) till kontaktperson.  
  
Karolina Aronsson Tisell lämnade den 6 maj 2021 in en avsägelse gällande 
sina alla sina politiska uppdrag. Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 
2021, § 101 att entlediga Karolina Aronsson Tisell och därmed behöver en 
ny ledamot utses som kontaktperson för Arbetsmarknadsenheten och 
vaktmästeri/transport och Erik Norderby (C) föreslås till ny representant. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-10 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Erik Norderby (C) till ny Barn- och utbildningsnämndens 
kontaktperson för Arbetsmarknadsenheten och vaktmästeri/transport. 


Beslutet skickas till 
Berörd ledamot 
Avdelningschef Arbetsmarknadsenheten och vaktmästeri/transport.  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 150 BUN 2021/0243-607 


Information om genomförande av genomlysning efter 
nämndens beslut om granskning  


Sammanfattning av ärendet 
Den 15 juni, § 125 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att omgående 
anlita en extern konsult i syfte att granska Barn- och utbildningsnämnden 
och Barn- och utbildningsförvaltningen.  
  
Extern konsult, EY, har inkommit med offert och av den framgår att en 
genomlysning ska klargöra nämndens roll och gränsen mellan verkställighet 
och politik. Av offerten framgår att genomlysningen föreslås belysa följande 
frågeställningar: 


• Hur uppfattas rollen som nämndpolitiker? 
• Hur fungerar intern kommunikation i pågående ärenden? 
• Hur skaffar sig nämndsledamöter information och kunskap om 


verksamheten? 
• Vilken information behöver ledamöterna för att sköta sitt uppdrag? 
• Vilken kultur råder avseende kommunikation? 
• Vilka styrkor/svagheter finns i nämndens arbetssätt? 
• Vilka utvecklingsområden finns i nämndens tolkning av roll och 


ansvar?  
  
Den 23 augusti hade nämndens ordförande och nämndens förste vice 
ordförande ett möte med representanter från EY där innehållet för 
granskningen diskuterades vidare. Utifrån vad som framkom vid detta möte 
kommer EY att inkomma med kompletterande uppgifter gällande innehåll, 
genomförande samt kostnader för genomlysningen. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-24 
Offert: Genomlysning Barn-och utbildningsnämnden, 2021-07-09 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ta emot informationen för kännedom.  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 151 BUN 2021/0122-600 


Folkhälsorådet  


Sammanfattning av ärendet 
Vid Barn- och utbildningsnämnden den 31 augusti ges möjlighet för både 
förvaltningen och ledamöter att delge information avseende folkhälso-
arbetet. 
 
Ordförande i Folkhälsorådet Louise Thunström (S) meddelar att det efter 
sommaren hållits ett möte med Folkhälsorådets presidium samt att 
ansökningarna om medel för folkhälsoinsatser ska vara inlämnade före den 
15 oktober och dessförinnan ska de ha prioriterats och beslutas av respektive 
nämnd. Vidare anger Louise Thunström att det kommit en rapport om 
barnfattigdom samt att det förs dialog kring vilka målgrupper och insatser 
som kan komma ifråga gällande "post-corona-insatser" som 
kommunstyrelsen avsatt medel för. 
 
I samband med delårsboksluten, det vill säga vid tertial 1 (januari-april) och 
vid tertial 2 (januari-augusti) lämnas en redogörelse av det genomförda 
arbetet utifrån de av Barn- och utbildningsnämnden antagna målen för 
folkhälsa, vilket innebär att det vid Barn- och utbildningsnämnden i 
september kommer lämnas en sådan redogörelse. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-24 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ta emot informationen för kännedom. 


Beslutet skickas till 
Akten  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 152  


Information från branschråd 


Sammanfattning av ärendet 
Inget att rapportera från branschråden.  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 153  


Information från kontaktpolitiker 


Sammanfattning av ärendet 
Michael Halvarsson (MP) som är representant i Världsarvsgruppen 
efterfrågar information om denna grupp och vem som som är 
sammankallande. Ordförande Ida Östholm (M) avser att ta fram information 
och återkomma. 
 
Ida Jakobsson (S) har vid två tillfällen varit på Futura, men upplever 
svårighet att få till dialog och efterfrågar därför ett "frågebatteri" som 
kontaktpolitikerna kan använda sig av i samband med sina 
verksamhetsbesök.   
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BUN § 154  


Information från förvaltningen med anledning av 
tidningsartikel den 31 augusti 


Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Lina Magnusson redogör för den korrespondens och 
utlämnande av information som har föregått den artikel som dagens datum, 
den 31 augusti, publicerats i Strömstads tidningen och som tar upp tidigare 
händelser på Futura.   
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