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Barn- och utbildningsnämndens protokoll 

Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl 08.30–10.15 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Öyvind Höiberg, controller 
Helen Larsholt, tillförordnad förvaltningschef 
Lisa Kling, sekreterare 

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 133 och 135–136 

Sekreterare 
Lisa Kling 

Ordförande 
Louise Thunström 

Justerare 
Erik Norderby 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens 
hemsida (anslagstavlan). 

Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-06 

Tillkännagivet från och med  

Tillkännagivet till och med  

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret  

Nämnd/Styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-06 

Mötets ärendenummer 
BUN 2022/0282-600 
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Mötets ärendenummer 
BUN 2022/0282-600 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande ledamöter Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S) 
Erik Norderby, 2:e vice ordförande (C) 
Kristina Frigert (M) 
Agne Andrésen (M) 
Andreas Brage (C) 
Ida Jakobsson (S) 
Michael Halvarsson (MP) 
Eva Andersson (SD) 
Christian Haneson (L), tjänstgörande ersättare 
Karin Karlson (L), tjänstgörande ersättare 
Ramona Cully (S), tjänstgörande ersättare 

Ersättare Tyrone Andersson (S) 
Roar Olsen (SD)  
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Mötets ärendenummer 
BUN 2022/0282-600 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Innehåll 
Ärende Sida 
Val av justerare 4 

Mål och budget 2023 5 

Övriga frågor 8 
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Val av justerare 
Paragraf BUN § 133 

Sammanfattning av ärendet 
Utöver Louise Thunström (S) valdes Erik Norderby (C) att justera 
protokollet.  
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Mål och budget 2023 
Paragraf BUN § 135 Ärendenummer BUN 2022/0232-606 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens preliminära ram för 2023 uppgår till 388 
491 tkr. Inom ramen för detta anslag ansvarar Barn- och utbildnings-
nämnden för verksamheterna: barnomsorg, utbildning, kultur och fritid samt 
arbetsmarknad. 

Per 31 december 2021 redovisar nämnden ett balanserat resultat på -4 995 
tkr. Budgetuppföljning januari till och med juni redovisar prognostiserat 
överskott, under förutsättning att nämnden får kompensation för extra 
kostnader i samband med coronapandemin med 3 600 tkr. Barn- och 
utbildningsnämnden kommer om prognosen håller därför att redovisa ett 
balanserat underskott på ca -1 395 tkr vid årets slut. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har kända kostnads- och intäktsförändringar 
som sammantaget gör att nämnden måste omfördela resurser mellan 
verksamheterna inom ram. Arbetet med detta kommer ske i internbudget-
arbete under december månad. I samband med internbudgetarbetet kommer 
även förvaltningen redovisa uppdragen som nämnden beslutade om den 21 
juni, § 110 avseende utökade verksamhetsnära insatser. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har beskrivit ett verksamhetsbehov med 
resursförstärkning och utifrån detta behov har Barn- och utbildnings-
nämnden äskat en komplettering till den av kommunfullmäktigen angivna 
preliminära ram för verksamhetsåret 2022. 

Med anledning av nämndens balanserade underskott per 31 december 2021 
om totalt 4 995 tkr har Barn- och utbildningsnämnden fattat beslut om en 
amorteringsplan för perioden 2022 till 2026. Sammantaget omfattar 
amorteringen 5 000 tkr under perioden med 500 tkr för 2022 och 1 000 tkr 
för 2023. Finansiering föreslås ske genom förvaltningsövergripande anslag. 

För Barn- och utbildningsnämnden utgör effektiviseringskravet, vilket 
motsvarar en procent av nämndens nettoram, 3,8 mnkr. Förutom 
effektiviseringsåtgärder beslutar nämnden om resurstillskott med totalt 2,3 
mnkr. 

Effektivisering och omfördelning föreslås inom nedanstående 
verksamhetsområden: 
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Förvaltningsövergripande                       0,1 mnkr 
Förskola                                                0,6 mnkr 
Fritidshem                                             1,3 mnkr 
Grundskola                                            2,3 mnkr 
Futura utbildning                                    0,7 mnkr 
Arbetsmarknad/vaktmästeri                    0,4 mnkr 
Kultur och fritid                                      0,7 mnkr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-26 
Förslag till mål och budget, daterad 2022-08-29 
Protokoll BUN 2022-08-30, § 115 
Investeringsblankett ny förskola Fjällbacka, daterad 2022-08-24 
Investeringsblankett ny förskola Bullaren, 2022-08-24 
Beslut BUN 2022-06-21, § 110 
Budgetanvisningar 2023, antagna av kommunfullmäktige 22-06-20, § 88 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och verkställs. Mötet ajourneras mellan kl 09:33-09:50. 

Yrkanden 
Michael Halvarsson, Miljöpartiet, yrkar att området kultur och fritid 
undantas från effektiviseringskrav i 2023 års budget, och som 
tilläggsyrkande att nämnden under kommande budgetår utformar och 
tydliggör sin syn på områdets betydelse, det vill säga formulerar en 
medveten kulturpolitisk hållning. 

Erik Norderby (C) och Louise Thunström (S) yrkar bifall till Miljöpartiets 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer fråga på Miljöpartiets yrkande och beredningsförslaget 
var för sig och finner att nämnden beslutar enligt beredningsförslaget.  

Ordförande ställer fråga på Miljöpartiets tilläggsyrkande och finner att 
nämnden beslutar enligt Miljöpartiets tilläggsyrkande. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna förslag till mål och budget för 2023, 
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att godkänna förslag till investeringsbudget för perioden 2023-2025,  

att översända det till kommunstyrelsen samt  
 
att nämnden under kommande budgetår utformar och tydliggör sin syn på 
kulturområdets betydelse, det vill säga formulerar en medveten 
kulturpolitisk hållning  

Reservationer 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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                 Reservation mål och budget 2023, BUN 2022/0232-606 

 

Socialdemokraterna vill på detta sätt påtala de svårigheter och risker vi ser med 
att Barn- och utbildningsnämnden getts uppdraget att effektivisera 3,8 mkr 2023.  

Vi har under mandatperioden reserverat oss flera gånger då vi ansett att 
majoritetens beslut vad gäller bland annat organisation och prioriteringar skulle 
leda till just de svårigheter vi ser idag. Det kan tyckas rimligt att en stor budget 
som Barn och utbildningsnämndens ska klara ett effektiviseringskrav på 1%. 
Dock är situationen i nuläget sådan att vi anser det skulle ge påtagligt negativa 
effekter på verksamheterna. Pandemin påverkade skolan mycket och vi har 
under våren haft en ökad otrygghet, skadegörelse och stök i våra 
högstadieskolor. Att i detta läge så kraftigt behöva skära ner på antalet tjänster 
inom skolan är oroande. 

Utöver effektiviseringskravet ska även läggas till ökade kostnader för skolskjuts, 
ökade matpriser samt amortering av tidigare underskott. Både kostnaderna för 
skolskjuts, som beror på ökade bränslepriser och ökat behov av taxitrafik, samt 
matpriserna är kostnader som nämnden behöver omfördela inom ram. 

Även inom Kultur- och fritid skulle en effektivisering ge stora negativa effekter. 
Nämnden ligger redan nu med underskott vad gäller föreningsbidragen och inför 
2023 är förslaget att spara ytterligare 700 000 kr. Detta kommer innebära stora 
försämringar inom både kultur och fritidsområdet. 

 

Socialdemokraterna i Barn- och utbildningsnämnden 
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Reservation från Miljöpartiet 

BUN 220906 

Punkt 2, mål och budget 2023. 

Skola/utbildning ställs mot kultur- och föreningsliv i budget för 2023. Motsättningen är skapad av 
förvaltning och politik under de senaste två åren till stor del orsakad av att rektor vid Tanumsskolan 
fick sparken. Hens treårsplan för att skapa stabilitet på skolan erkändes inte då med kända 
konsekvenser och kostnader i efterhand. 

Fullmäktiges generella effektiviseringskrav på en procent i kommunens verksamheter drabbar med 
majoritetens förslag kultur och biblioteksverksamheten med drygt fyra procent av en budget på drygt 
15 miljoner. 700 000 kronor ska kapas bort. 

Miljöpartiet har detaljerat redovisat för nämndens ledamöter hur blygsamma anslagen för 
verksamhet är, hur bidragen till föreningar legat still i många år. Det inflationstillskott som getts till 
kultur och fritid har i huvudsak gått till löner, inte till bibehållen eller mer verksamhet. Denna har 
tvärtom fått minskas ner. Konkret exempel är anslaget ”vuxenkultur”som räckte till sex konserter år 
2021. I år räcker pengarna till fyra konserter. 

Miljöpartiet har tydligt redovisat inför nämnden hur budgeterade men inte upplupna kostnader 
under innevarande år beräknas motsvara ca 600 000 kronor, troligen betydligt mer. Förklaringen är 
långtidssjukskrivningar på tjänster där vikarie inte tillsats. 

Miljöpartiet anser att detta ger nämnden rådrum och möjlighet - utan att bryta mot 
budgetprinciperna - att under 2023 undvika de drakoniska besparingarna i en redan slimmad 
kultur- och fritidsbudget. 

Kommunalt stöd till arrangörer och föreningar är många gånger villkor för bidrag från regionalt och 
statligt håll. Beslutet att frysa möjligheten att söka arrangörsbidrag under hösten drabbar arrangörer 
och föreningar extra hårt och försvårar deras planering för 2023. 

Miljöpartiet anser sig tydligt ha redovisat varför och hur område kultur och fritid i budget för 2023 
kan och bör undantas från effektiviseringskrav. 

Miljöpartiet avser att senare i kommunstyrelse och kommunfullmäktige återkomma med partiets 
helhetssyn på Buns och kommunens budget 2023. 

För Miljöpartiet de gröna Tanum 

Michael Halvarsson 
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Övriga frågor 
Paragraf BUN § 136 

Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad förvaltningschef, Helen Larsholt informerar om en inkommen 
skrivelse avseende lönebidrag innehållande ett antal frågor som ska 
besvaras. Skrivelsen är ställd till Barn- och utbildningsnämnden och den 
skickas till nämnden dagens datum, 6 september. Det svar som ska tas fram 
av förvaltningen kommer senare att redovisas till nämnden.  
 
Michael Halvarsson, Miljöpartiet, ställer fråga kring personalpolicyn i 
Tanums kommun gällande beviljande av tjänstledighet och huruvida det 
finns en kommunövergripande inriktning.  
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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: QKGkbGCqwhACFtX9olcJnQ

LISA KLING

2022-09-07 16:04

Serienummer: Mgld2QN6hD0ZPgnBLlvN/Q

LOUISE THUNSTRÖM
Barn- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande

2022-09-07 16:31

Serienummer: XEH/OS4Htu4Hy77KKCLY3w

ERIK NORDERBY
Barn- och utbildningsnämndens 2:e vice ordförande

2022-09-11 10:40

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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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I aktivitetsloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Protokoll BUN 220906 - för justering.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Aktivitetslogg för dokument

Aktivitetslogg för dokumentet
2022-09-07 16:04 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-07 16:04 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-07 16:04 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-07 16:04 En avisering har skickats till Louise Thunström
2022-09-07 16:04 En avisering har skickats till Erik Norderby
2022-09-07 16:04 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lisa Kling
2022-09-07 16:04 LISA KLING har signerat dokumentet Protokoll BUN 220906 - för justering.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

QKGkbGCqwhACFtX9olcJnQ)
2022-09-07 16:04 Alla dokument har undertecknats av Lisa Kling
2022-09-07 16:30 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Louise Thunström
2022-09-07 16:31 LOUISE THUNSTRÖM har signerat dokumentet Protokoll BUN 220906 - för justering.pdf via BankID Sverige (Unikt 

ID: Mgld2QN6hD0ZPgnBLlvN/Q)
2022-09-07 16:31 Alla dokument har undertecknats av Louise Thunström
2022-09-10 16:04 Meddelande har skickats till mottagaren, Erik Norderby
2022-09-11 10:38 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Erik Norderby
2022-09-11 10:40 ERIK NORDERBY har signerat dokumentet Protokoll BUN 220906 - för justering.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

XEH/OS4Htu4Hy77KKCLY3w)
2022-09-11 10:40 Alla dokument har undertecknats av Erik Norderby

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Barn- och utbildningsnämndens protokoll 


Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl 08.30–10.15 


Ledamöter Se nästa sida. 


Övriga närvarande Öyvind Höiberg, controller 
Helen Larsholt, tillförordnad förvaltningschef 
Lisa Kling, sekreterare 


Justeringens plats och tid  


Paragrafer 133 och 135–136 


Sekreterare 
Lisa Kling 


Ordförande 
Louise Thunström 


Justerare 
Erik Norderby 


ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens 
hemsida (anslagstavlan). 


Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-09-06 


Tillkännagivet från och med  


Tillkännagivet till och med  


Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret  
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 


 


Beslutande ledamöter Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S) 
Erik Norderby, 2:e vice ordförande (C) 
Kristina Frigert (M) 
Agne Andrésen (M) 
Andreas Brage (C) 
Ida Jakobsson (S) 
Michael Halvarsson (MP) 
Eva Andersson (SD) 
Christian Haneson (L), tjänstgörande ersättare 
Karin Karlson (L), tjänstgörande ersättare 
Ramona Cully (S), tjänstgörande ersättare 


Ersättare Tyrone Andersson (S) 
Roar Olsen (SD)  
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Mål och budget 2023 5 
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Val av justerare 
Paragraf BUN § 133 


Sammanfattning av ärendet 
Utöver Louise Thunström (S) valdes Erik Norderby (C) att justera 
protokollet.  
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Mål och budget 2023 
Paragraf BUN § 135 Ärendenummer BUN 2022/0232-606 


Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens preliminära ram för 2023 uppgår till 388 
491 tkr. Inom ramen för detta anslag ansvarar Barn- och utbildnings-
nämnden för verksamheterna: barnomsorg, utbildning, kultur och fritid samt 
arbetsmarknad. 


Per 31 december 2021 redovisar nämnden ett balanserat resultat på -4 995 
tkr. Budgetuppföljning januari till och med juni redovisar prognostiserat 
överskott, under förutsättning att nämnden får kompensation för extra 
kostnader i samband med coronapandemin med 3 600 tkr. Barn- och 
utbildningsnämnden kommer om prognosen håller därför att redovisa ett 
balanserat underskott på ca -1 395 tkr vid årets slut. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har kända kostnads- och intäktsförändringar 
som sammantaget gör att nämnden måste omfördela resurser mellan 
verksamheterna inom ram. Arbetet med detta kommer ske i internbudget-
arbete under december månad. I samband med internbudgetarbetet kommer 
även förvaltningen redovisa uppdragen som nämnden beslutade om den 21 
juni, § 110 avseende utökade verksamhetsnära insatser. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har beskrivit ett verksamhetsbehov med 
resursförstärkning och utifrån detta behov har Barn- och utbildnings-
nämnden äskat en komplettering till den av kommunfullmäktigen angivna 
preliminära ram för verksamhetsåret 2022. 


Med anledning av nämndens balanserade underskott per 31 december 2021 
om totalt 4 995 tkr har Barn- och utbildningsnämnden fattat beslut om en 
amorteringsplan för perioden 2022 till 2026. Sammantaget omfattar 
amorteringen 5 000 tkr under perioden med 500 tkr för 2022 och 1 000 tkr 
för 2023. Finansiering föreslås ske genom förvaltningsövergripande anslag. 


För Barn- och utbildningsnämnden utgör effektiviseringskravet, vilket 
motsvarar en procent av nämndens nettoram, 3,8 mnkr. Förutom 
effektiviseringsåtgärder beslutar nämnden om resurstillskott med totalt 2,3 
mnkr. 


Effektivisering och omfördelning föreslås inom nedanstående 
verksamhetsområden: 
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Förvaltningsövergripande                       0,1 mnkr 
Förskola                                                0,6 mnkr 
Fritidshem                                             1,3 mnkr 
Grundskola                                            2,3 mnkr 
Futura utbildning                                    0,7 mnkr 
Arbetsmarknad/vaktmästeri                    0,4 mnkr 
Kultur och fritid                                      0,7 mnkr 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-26 
Förslag till mål och budget, daterad 2022-08-29 
Protokoll BUN 2022-08-30, § 115 
Investeringsblankett ny förskola Fjällbacka, daterad 2022-08-24 
Investeringsblankett ny förskola Bullaren, 2022-08-24 
Beslut BUN 2022-06-21, § 110 
Budgetanvisningar 2023, antagna av kommunfullmäktige 22-06-20, § 88 
 
Ajournering 
Ajournering begärs och verkställs. Mötet ajourneras mellan kl 09:33-09:50. 


Yrkanden 
Michael Halvarsson, Miljöpartiet, yrkar att området kultur och fritid 
undantas från effektiviseringskrav i 2023 års budget, och som 
tilläggsyrkande att nämnden under kommande budgetår utformar och 
tydliggör sin syn på områdets betydelse, det vill säga formulerar en 
medveten kulturpolitisk hållning. 


Erik Norderby (C) och Louise Thunström (S) yrkar bifall till Miljöpartiets 
tilläggsyrkande. 


Beslutsgång 
Ordförande ställer fråga på Miljöpartiets yrkande och beredningsförslaget 
var för sig och finner att nämnden beslutar enligt beredningsförslaget.  


Ordförande ställer fråga på Miljöpartiets tilläggsyrkande och finner att 
nämnden beslutar enligt Miljöpartiets tilläggsyrkande. 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 


att godkänna förslag till mål och budget för 2023, 
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att godkänna förslag till investeringsbudget för perioden 2023-2025,  


att översända det till kommunstyrelsen samt  
 
att nämnden under kommande budgetår utformar och tydliggör sin syn på 
kulturområdets betydelse, det vill säga formulerar en medveten 
kulturpolitisk hållning  


Reservationer 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  







 


 


                 Reservation mål och budget 2023, BUN 2022/0232-606 


 


Socialdemokraterna vill på detta sätt påtala de svårigheter och risker vi ser med 
att Barn- och utbildningsnämnden getts uppdraget att effektivisera 3,8 mkr 2023.  


Vi har under mandatperioden reserverat oss flera gånger då vi ansett att 
majoritetens beslut vad gäller bland annat organisation och prioriteringar skulle 
leda till just de svårigheter vi ser idag. Det kan tyckas rimligt att en stor budget 
som Barn och utbildningsnämndens ska klara ett effektiviseringskrav på 1%. 
Dock är situationen i nuläget sådan att vi anser det skulle ge påtagligt negativa 
effekter på verksamheterna. Pandemin påverkade skolan mycket och vi har 
under våren haft en ökad otrygghet, skadegörelse och stök i våra 
högstadieskolor. Att i detta läge så kraftigt behöva skära ner på antalet tjänster 
inom skolan är oroande. 


Utöver effektiviseringskravet ska även läggas till ökade kostnader för skolskjuts, 
ökade matpriser samt amortering av tidigare underskott. Både kostnaderna för 
skolskjuts, som beror på ökade bränslepriser och ökat behov av taxitrafik, samt 
matpriserna är kostnader som nämnden behöver omfördela inom ram. 


Även inom Kultur- och fritid skulle en effektivisering ge stora negativa effekter. 
Nämnden ligger redan nu med underskott vad gäller föreningsbidragen och inför 
2023 är förslaget att spara ytterligare 700 000 kr. Detta kommer innebära stora 
försämringar inom både kultur och fritidsområdet. 


 


Socialdemokraterna i Barn- och utbildningsnämnden 


 


 


 


 


 







Reservation från Miljöpartiet 


BUN 220906 


Punkt 2, mål och budget 2023. 


Skola/utbildning ställs mot kultur- och föreningsliv i budget för 2023. Motsättningen är skapad av 
förvaltning och politik under de senaste två åren till stor del orsakad av att rektor vid Tanumsskolan 
fick sparken. Hens treårsplan för att skapa stabilitet på skolan erkändes inte då med kända 
konsekvenser och kostnader i efterhand. 


Fullmäktiges generella effektiviseringskrav på en procent i kommunens verksamheter drabbar med 
majoritetens förslag kultur och biblioteksverksamheten med drygt fyra procent av en budget på drygt 
15 miljoner. 700 000 kronor ska kapas bort. 


Miljöpartiet har detaljerat redovisat för nämndens ledamöter hur blygsamma anslagen för 
verksamhet är, hur bidragen till föreningar legat still i många år. Det inflationstillskott som getts till 
kultur och fritid har i huvudsak gått till löner, inte till bibehållen eller mer verksamhet. Denna har 
tvärtom fått minskas ner. Konkret exempel är anslaget ”vuxenkultur”som räckte till sex konserter år 
2021. I år räcker pengarna till fyra konserter. 


Miljöpartiet har tydligt redovisat inför nämnden hur budgeterade men inte upplupna kostnader 
under innevarande år beräknas motsvara ca 600 000 kronor, troligen betydligt mer. Förklaringen är 
långtidssjukskrivningar på tjänster där vikarie inte tillsats. 


Miljöpartiet anser att detta ger nämnden rådrum och möjlighet - utan att bryta mot 
budgetprinciperna - att under 2023 undvika de drakoniska besparingarna i en redan slimmad 
kultur- och fritidsbudget. 


Kommunalt stöd till arrangörer och föreningar är många gånger villkor för bidrag från regionalt och 
statligt håll. Beslutet att frysa möjligheten att söka arrangörsbidrag under hösten drabbar arrangörer 
och föreningar extra hårt och försvårar deras planering för 2023. 


Miljöpartiet anser sig tydligt ha redovisat varför och hur område kultur och fritid i budget för 2023 
kan och bör undantas från effektiviseringskrav. 


Miljöpartiet avser att senare i kommunstyrelse och kommunfullmäktige återkomma med partiets 
helhetssyn på Buns och kommunens budget 2023. 


För Miljöpartiet de gröna Tanum 


Michael Halvarsson 
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Övriga frågor 
Paragraf BUN § 136 


Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad förvaltningschef, Helen Larsholt informerar om en inkommen 
skrivelse avseende lönebidrag innehållande ett antal frågor som ska 
besvaras. Skrivelsen är ställd till Barn- och utbildningsnämnden och den 
skickas till nämnden dagens datum, 6 september. Det svar som ska tas fram 
av förvaltningen kommer senare att redovisas till nämnden.  
 
Michael Halvarsson, Miljöpartiet, ställer fråga kring personalpolicyn i 
Tanums kommun gällande beviljande av tjänstledighet och huruvida det 
finns en kommunövergripande inriktning.  
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