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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2021-06-15 
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. 08.30–15.30 
Mötet ajournerades mellan kl. 15:00-15:20 

Ledamöter Se nästa sida. 
Övriga närvarande 
 

Sara Weststrand, utredare, deltar digitalt § 108 
Agneta Kullberg, kostchef, deltar digitalt § 108 
Evelina Lindell, arbetsmarknadschef, deltar digitalt § 109 
Alicia Såthen, arbetsledare, deltar digitalt § 109 
Birgitta Sparre, kultur och fritidschef, deltar digitalt §§ 111-
114 
Jessica Jonasson, fritidssamordnare, deltar digitalt § 111 
Julia Chronholm, projektledare, deltar digitalt § 112 
Ulrika Björnberg, skolchef, deltar digitalt §§ 116-117, 125 
Annika Vilhelmsson, chef centrala barn och elevhälsan, deltar 
digitalt § 118 
Öyvind Höiberg, controller, deltar digitalt § 125 
Annica Ejdesör, verksamhetsutvecklare, deltar digitalt § 115 
Lina Magnusson, förvaltningschef 
Lisa Kling, sekreterare 
 

Justeringens plats och tid  
 

Paragrafer 107–128 
  
Sekreterare  

 Lisa Kling 
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Ordförande  

 Ida Östholm 
  
Justerare  

 Ida Jakobsson 
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Beslutande ledamöter Ida Östholm, Ordförande (M) 
Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S), deltar digitalt, tjänstgör 
§§ 125-128 
Kristina Frigert (M), deltar digitalt 
Agne Andrésen (M), deltar digitalt, tjänstgör §§ 107-117 
Ida Jakobsson (S), deltar digitalt 
Ronny Kallin (S), deltar digitalt 
Michael Halvarsson (MP), deltar digitalt 
Magne de Bruycker (M), deltar digitalt, tjänstgör §§ 113-128 
Håkan Elg (C), tjänstgörande ersättare, deltar digitalt 
Erik Norderby (C), tjänstgörande ersättare, deltar digitalt 
Karin Karlson (L), tjänstgörande ersättare, deltar digitalt 
Ramona Cully (S), deltar digitalt, tjänstgör §§ 107-112 
Roar Olsen (SD), tjänstgörande ersättare, deltar digitalt 

  
Ersättare  
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BUN § 107  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 
Ida Jakobsson (S) valdes att justera protokollet.  
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BUN § 108 BUN 2019/0153-606 

Förändring av kommunens kostorganisation 

Sammanfattning av ärendet 
Omsorgsnämnden har idag ansvar för kommunens gemensamma kostenhet 
som har hand om tillagning av skolmåltider, vissa förskolemåltider och 
måltider till äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Barn- och 
utbildningsnämnden har också kostverksamhet, men den är integrerad i den 
pedagogiska verksamheten. På vissa förskolor, fritidshem och på Futura 
sker tillagning och viss övrig hantering av måltider. Att alla delar av 
kommunens kostorganisation inte är inkluderade i den gemensamma 
kostenheten härrör till en tidigare gjord kostutredning: ON 2004/0378 – 770. 
I samband med den beslutade barn- och utbildningsnämnden att de så 
kallade enavdelningarna inom förskolan, fritidshemmen samt 
gymnasieskolans (Futuras) kök även fortsättningsvis skulle ligga under 
Barn- och utbildningsnämnden, trots att Omsorgsnämnden skulle ansvara 
för den gemensamma kostenheten. 
  
Sedan 2019 pågår en kostutredning i kommunen där organisationen av 
kostverksamheten är en del. Arbetet har lett fram till att de båda nämnderna 
vill genomföra förändringar av kommunens kostorganisation. Inriktningen 
är att Barn- och utbildningsnämndens kostorganisation ska flyttas till 
Omsorgsnämnden och bli en del av den kommungemensamma kostenheten. 
Detta är en övergripande förändring av kommunens organisation och beslut 
i frågan behöver därför tas av kommunfullmäktige. Därför fick barn- och 
utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen hösten 2020 i uppdrag 
att ta fram det underlag som behövs för att nämnderna ska kunna besluta om 
förslag på organisationsförändringen.  
  
Utgångspunkten i utredningsarbetet har varit att alla delar av barn- och 
utbildningsnämndens kostorganisation ska flyttas till omsorgsnämnden. Det 
vill säga såväl måltidsverksamheten på enavdelningarna inom förskola och 
fritidshem samt Futura.  Under våren 2021 har det framkommit information 
kring verksamheten på Futura som gör att det inte är självklart att en 
överflyttning av verksamheten där ska ske.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-24 
Rapport ”Förslag på förändring av kostorganisationen i Tanums kommun”, 
daterad 2021-06-14 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Barn- och utbildningsnämndens kostorganisation, exklusive Futura, från 
och med 2022-01-01 ska inkluderas i den kommungemensamma 
kostenheten under Omsorgsnämndens ansvar. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att uppdra åt förvaltningen att i samverkan med Omsorgsförvaltningen ta 
fram ett förslag på överenskommelse om arbetet med mat och måltider samt 
  
att förslaget på överenskommelse lämnas till Barn- och utbildningsnämnden 
för beslut i oktober 2021 om kommunfullmäktige beslutar att förändringen 
ska genomföras. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsnämnden  
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BUN § 109 BUN 2021/0043-780 

Information om kommunala sommarjobb för ungdomar 
2021 

Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att samordna 
kommunala sommarjobb för de ungdomar som på grund av pandemin har 
haft svårt att få sommarjobb. Barn- och utbildningsnämnden kommer den 15 
juni delges information om hur arbetet fortlöper.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-31 

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

Beslutet skickas till 
Arbetsmarknadschef  
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BUN § 110 BUN 2020/0144-963 

Personalföreträdare i Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Bestämmelser för personalföreträdare i nämnder finns i kommunallagen och 
är även inskrivet i de gemensamma bestämmelser för nämnderna som 
kommunfullmäktige antog den 26 november 2018 § 143.  
2020-04-01 antog kommunstyrelsen nya riktlinjer för personalföreträdare i 
nämnderna.  
Grundläggande är att närvarorätt gäller vid nämndssammanträden, 
undantaget kommunstyrelsen. Närvarorätten gäller inte i utskott, revision, 
förtroendenämnder, valnämnd eller överförmyndarnämnd. Syftet med 
närvarorätten är att möjliggöra informationsutbyte mellan förtroendevalda 
och personalrepresentanter. Även om personalföreträdarna utses av 
arbetstagarorganisationerna så representerar de inte dessa. Personal-
företrädarna ska fungera som ombud för alla medarbetare i kommunen.  
  
Vid Barn- och utbildningsförvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 31 
maj 2021 utsågs en representant samt en ersättare vardera från följande 
fackförbund; Kommunal, Lärarförbundet samt Lärarnas riksförbund och till 
nästkommande Barn- och utbildningsnämnd i augusti kommer de utsedda 
personalföreträdarna att bjudas in. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 
Riktlinjer för personalföreträdare 

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

Beslutet skickas till 
Akten 
Personalföreträdare BUN  
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BUN § 111 BUN 2021/0260-373 

Information om sommarlovsaktiviteter och 
sommarsimskola  

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel 
till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga 
i åldrarna 6–15 år.  Syftet med statsbidraget är att: 
• stödja kommunerna att genomföra smittsäkra aktiviteter som ger stimulans 
och personlig utveckling under lovtillfällen, 
• utöka sina egna satsningar på lovaktiviteter, 
• stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, 
motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med 
olika social bakgrund. 
  
Lovaktiviteterna i Tanums kommun bedrivs i Kultur och fritids regi och är 
finansierat av medel från Socialstyrelsen samt genom egna medel. 
  
Tanums kommun erbjuder även sommarsimskola i två perioder á 3 veckor. 
I Grunnevattnet under veckorna vecka 26-28 och i Sundshult under 
veckorna 29-31. I simskolans verksamhet ingår simundervisning, 
märkestagning, bad- och båtvett samt hjärt- och lungräddning. Till 
sommarsimskolan behöver man anmäla sig, och anmälan är öppen även för 
den som inte är folkbokförd i kommunen. Det tas ut en avgift och den är 
olika beroende på om man är kommuninvånare eller folkbokförd i annan 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 
Sommarmeny 2021, Tanums kommun 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 112 BUN 2021/0261-640 

Information från biblioteket 

Sammanfattning av ärendet 
Representanter från Tanums bibliotek informerar om arbetet med 
digitalisering samt meröppet; 
 
Digitalisering 
Biblioteket har sedan 2018 utvecklat sina digitala tjänster i flera steg, vilket 
har finansierats till största delen av bidrag från Kulturrådets satsning Stärkta 
bibliotek. Digitaliseringsprocessen påverkar både biblioteksrummet och de 
digitala kanalerna och omfattar ett flertal områden, så som införande av 
RFID-teknik och självbetjäningsautomater på samtliga fyra bibliotek, en ny 
webbportal och nytt molnbaserat datasystem tillsammans med 
samarbetskommunerna Munkedal, Sotenäs och Strömstad (Norra Bohusläns 
Biblioteksförbund/Biblioteken i Ranrike) samt införande av meröppet på 
minst en filial under 2021. Bifogat finns bibliotekets Digitaliseringsplan 
2019-2021.  
  
Meröppet 
Mellan januari- december 2021 pågår projektet Meröppet Bibliotek, 
finansierat av Kulturrrådet inom ramen för Stärkta Bibliotek. Syftet är att 
förbättra och anpassa bibliotekets tillgänglighet efter medborgarnas behov. 
Medborgare ska ha tillgång till biblioteket under obemannade tider och 
syftar inte till att dra ned på den bemannade tiden i biblioteken, utan ska ses 
som ett komplement.   
I Tanums kommun är den första undersökande fasen klar, där erfarenheter 
från andra kommuner samt behov från medborgare insamlats. Därtill har en 
översyn av lokalanpassningsbehoven gjorts gällande filialbiblioteken i 
Bullaren, Fjällbacka och Hamburgsund.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 
Digitaliseringsplan för Tanums bibliotek 2019–2021 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 113 BUN 2021/0228-373 

Information om medborgarförslag om behov av en 
naturlig samlingsplats för ungdomar  

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag avseende en mötesplats där 
ungdomar kan träffa andra på ett enkelt och spontant sätt.  Önskemålet är en 
aktivitetsrink som har till exempel fotboll, handboll, bandy och basket, då 
bollspel är ett naturligt och lätt sätt att få igång lek och samspel. 
Mötesplatsen skulle vara placerad centralt i Grebbestad för samhällets 
ungdomar i syfte att minska hemmasittande barn och ungdomar. 
  
Medborgarförslaget är besvarat men överlämnas till Barn- och 
utbildningsnämnden som ombeds att beakta de förslag som framförts. 
Nämnden ombeds att särskilt studera hur man genom samverkan med 
föreningslivet kan arbeta för att skapa samlingsplatser för ungdomar.  
  
Genom ett samarbete mellan föreningar, fritidsgården samt förenings-
utvecklaren med inriktning idrott/friluftsliv kan ett arbete påbörjas för att se 
över möjligheterna att skapa en ny mötesplats alternativt att arbeta än mer 
aktivt med de mötesplatser som redan finns för ungdomar inom den öppna 
ungdomsverksamheten (fritidsgårdarna). Föreningsutvecklartjänsten är 
vakant för närvarande, men ansvarig chef ser till att överföra informationen 
när tjänsten blivit tillsatt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-04 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att ta emot informationen för kännedom samt  
  
att förslaget överlämnas till kommande föreningsutvecklare samt till 
personalen inom den öppna ungdomsverksamheten som får i uppdrag att 
beakta förslaget i sitt fortsatta arbete.   

Beslutet skickas till 
Chef kultur och fritid 
Samordnare för den öppna ungdomsverksamheten  
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BUN § 114 BUN 2021/0203-638 

Övergång från musikskola till kulturskola i Tanums 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Musikskolan i Tanums kommun startade i samband med kommunsamman-
slagningen 1971 och är fortfarande en musikskola. I Sverige övergår alltfler 
musikskolor till kulturskolor för att kunna erbjuda fler möjligheter för barn 
och unga att utöva kultur i någon form och för att få en kvalitativt bra fritid. 
En kulturskola har även möjlighet att nå fler målgrupper än vad en ren 
musikskola gör. För att bli en kulturskola ska det finnas minst tre olika 
kulturuttryck som till exempel drama, bild och form men det kan även vara 
slöjd, media, litterär gestaltning, dans, cirkus med mera.   
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-05-18, § 98 att uppdra åt 
kultur- och fritidschefen att ta fram underlag för övergång till en kulturskola 
i Tanums kommun, och att återkoppling ska göras till nämnden i juni. 
  
Av det skriftliga underlaget framgår att det att för Tanums musikskola finns 
goda verksamhetsmässiga, ekonomiska, personella förutsättningar att 
övergå till en kulturskola. Det finns också ett väl fungerande nätverk som på 
olika sätt kan berika verksamheten framledes. 
  
Utifrån det som framkommer av underlaget föreslås att Tanums musikskola 
ska övergå till en kulturskola och det ska gälla från och med den 1 augusti 
2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25 
Underlag Övergång från musikskola till kulturskola i Tanums kommun, 
2021-05-25 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att Tanums musikskola går över till Kulturskola,  
  
att beslutet ska gälla från och med den 1 augusti 2021. 

Beslutet skickas till 
Chef kultur och fritid  
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BUN § 115 BUN 2021/0057-600 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt delegationsordningen punkt 14:9 anmäls härmed Svar efter kvalitets-
granskning i Tanums kommun av huvudmannens styrning genom tydlighet i 
delegering och uppföljning, skickat till Skolinspektionen 2021-05-17. 
  
Enligt delegationsordningen punkt 7:7 anmäls härmed fyra beslut fattade av 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-06-01, § 59-62. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06- 03 
Svar efter kvalitetsgranskning i Tanums kommun av huvudmannens 
styrning genom tydlighet i delegering och uppföljning. 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 116 BUN 2021/0251-606 

Anmälan av statsbidrag till nämnd 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt delegationsordningens punkt 12:5 ska en sammanställning över 
ansökan om statsbidrag anmälas till nämnden två gånger per år, i juni och i 
januari  
  
I sammanställningen, som härmed överlämnas till nämnden, redovisas de 
statsbidrag som förvaltningen ansökt om under perioden 210101-210531.   
  
En statsbidragsansökan kan avse olika perioder, både det första halvåret, 
andra halvåret eller helår. Ett statsbidrag kan också ha sökts under 2020 men 
avse 2021. I sådant fall är de dock inte med i denna sammanställning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-04 
Sammanställning av ansökta statsbidrag 210101-210531 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att förklara de under 2021 hittills ansökta statsbidragen för anmälda.  

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 117 BUN 2018/0347-600 

Val av ny ledamot i Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-01-22, § 2 om ordinarie och 
ersättande ledamöter till arbetsutskottet för mandatperioden 2019-2022.  
  
Under maj månad 2021 har Karolina Aronsson Tisell (C) inlämnat en 
avsägelse avseende bland annat sina uppdrag i Barn- och utbildnings-
nämnden och Arne Joelssons minnesfond. Ärendet kommer att behandlas i 
kommunfullmäktige den 21 juni 2021.  
Karolina Aronsson Tisell är ersättare i Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott, men har den 8 juni inlämnat en avsägelse.  
Av det för nämnderna gemensamma reglementet antaget av KF 2018-11-16, 
§ 143 så väljer nämnderna själva omfattningen på sina utskott. Vidare 
framgår av reglementet att om det avgår en ledamot eller en ersättare i 
utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast 
förrättas. 
  
I och med Karolina Aronsson Tisells inlämnade avsägelse som ersättare i 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslås härmed att Erik 
Norderby (C) väljs till ny ersättare i arbetsutskottet, och att arbetsutskottet 
därefter består av ordinarie och ersättande ledamöter enligt förslag till beslut 
nedan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att följande ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott tjänstgör enligt uppställning nedan under resterande tid av  
mandatperioden, 2019-2022 
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Ordinarie Ersättare 
Ida Östholm (M)  Agne Andrésen (M) 
Kristina Frigert (M) Magne de Bruycker (M) 
  
Louise Thunström (S) Ida Jakobsson (S) 
  
Gerd Johansson (C) Erik Norderby (C) 
  
Christian Mattson (L) Karin Karlson (L) 

 Ordförande: Ida Östholm (M) 
1:e vice ordförande: Louise Thunström (S) 
2:e vice ordförande: Gerd Johansson (C) 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
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BUN § 118 BUN 2021/0133-600 

Förslag till reviderade mål och kvalitetsgarantier för 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår ett arbete för att nå ökad 
kvalitet i kvalitetsarbetet samt en ökad tydlighet och dialog i styrkedjan, ett 
arbete som till stor del är sprunget ur Skolverkets insats Samverkan för 
bästa skola (SBS).  
  
Samverkan för bästa skola syftar till att förbättra kvalitetsarbetet inom 
skolans verksamhet, men i processarbetet på huvudmannanivå stod det klart 
att övriga verksamheter inom förvaltningen behöver inkluderas för att kunna 
nå likvärdighet och samsyn även på denna nivå i styrkedjan. Centrala 
elevhälsan var redan i analysfasen representerad, men Kultur och Fritid och 
AME är numera delaktiga i processgruppsarbetet.  
  
Arbete pågår för att se hur verksamheternas kvalitetsarbete kan närma sig 
varandra så att det på ett effektivt sätt går att mäta kvalitet i arbetet och 
processerna samt skapa delaktighet och god kommunikation 
i hela styrkedjan i hela förvaltningen. Det är viktigt att vi mäter rätt saker, 
vid rätt tidpunkt för att få ett underlag som faktiskt speglar vilken kvalitet vi 
har i verksamheterna.  
  
Mot bakgrund av detta har det arbetats fram förslag till reviderade mål, 
kvalitetsgarantier och indikatorer som härmed överlämnas till Barn- och 
utbildningsnämnden att ta ställning till. Underlaget består både av en 
skrivelse innehållande nuvarande mål, kvalitetsgarantier och indikatorer 
med förslag till ändringar, tillägg och kommentarer samt ett underlag som 
endast innehåller de nya förslagen.  Efter ställningstagande i Barn- och 
utbildningsnämnden överlämnas underlag och beslut till kommun-
fullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet.  
  
I det fortsatta arbetet med mål och budget 2022 kommer även folkhälso-
målen och målen gällande personal, tillgänglighet samt klimat/miljö att ses 
över och tas till nämnden i augusti. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-24 
Underlag avseende förslag till reviderade mål, kvalitetsgarantier och 
indikatorer, 2021-05-24 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att ställa sig bakom de föreslagna målen, kvalitetsgarantier och 
indikatorerna för barn- och utbildningsnämndens verksamheter, och  
  
att genomföra de föreslagna ändringarna inför budgetåret 2022.   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  



 

 Tanums kommun Protokoll 20 (30) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-15  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 119 BUN 2021/0134-610 

Aktuell information inom skolområdet, lovskola 

Sammanfattning av ärendet 
Begreppet lovskola är reglerat i skollagen. Enligt skollagens definition är 
lovskola undervisning inom grundskolan som anordnas enligt skollagen 
under lov under en termin eller utanför terminstid och som inte är 
obligatorisk för elever. 
  
Obligatorisk lovskola som huvudmannen anordnar i juni månad är till för 
elever som efter årskurs 8 i grundskolan riskerar att inte bli behöriga till ett 
nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan och elever som efter årskurs 9 i 
grundskolan inte blivit behöriga till ett sådant program. 
  
Huvudmannen kan välja att frivilligt anordna lovskola för elever. Sådan 
lovskola regleras inte i skollagen och ingår inte i grundskolan. För annan 
frivillig lovskola går det i vissa falla att söka statsbidrag.  
  
I förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan 
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta regleras att en 
grundskola under vissa förutsättningar får förlägga lovskola till annan tid än 
vad som föreskrivs i skollagen. 
  
Barn- och utbildningsnämnden delges även information om lovskola 2021 
för högstadieskolorna i Tanums kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08, 
Källor: 1 kapitlet 3 § skollagen och 10 kapitlet 3 § skollagen,  
Källor: 2 och 11 a-c §§ förordning (2020:115) om utbildning på 
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. 

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

Beslutet skickas till 
Skolchef  
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BUN § 120 BUN 2021/0110-610 

Medborgarförslag om barn i äldrevården (Fjällbacka 
service) 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om barn i äldrevården har skickats in. 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021, § 6 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Den 3 
mars beslutade kommunstyrelsen, § 58 att medborgarförslaget överlämnas 
till kommunchefen för beredning och förslag till beslut samt att kommun-
chefen uppdras att hämta in yttrande från omsorgsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden 
samt att samordna förslag till beslut.  
  
Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden anser att det inlämnade medborgarförslaget 
är ett positiv initiativ, då det på många sätt kan vara berikande för barn inom 
förskolan och omsorgstagare på särskilda boenden att träffas. I de pandemi-
tider som nu råder är det dock inte genomförbart och det är oklart vad som 
framgent är lämpligt och om det kommer finnas framtida rekommendationer 
att beakta med anledning av smittorisker.   
  
Barn- och utbildningsnämnden anser att möjligheterna till en samverkan de 
båda nämnderna emellan kan ses över för att se om det går att genomföra 
medborgarförslaget i någon del och som kan passa de båda målgrupperna. 
Barn- och utbildningsnämnden förespråkar dock ingen samverkan på ett 
organisatoriskt eller lokalmässigt plan, utan det kan handla om till exempel 
gemensam rörelse- eller musikstund i de fall det passar utifrån 
målgruppernas förmågor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse/yttrande daterad 2021-05-24 
Medborgarförslag om barn i äldrevården 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att överlämna yttrandet till kommundirektören för samordning av förslag till 
beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören  
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BUN § 121 BUN 2021/0139-607 

Remissvar, SOU 2021:11, Bättre möjligheter för elever 
att nå kunskapskraven 

Sammanfattning av ärendet 
Tanums kommun har givits möjlighet att som remissinstans lämna yttrande 
på SOU 2021:11, Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – 
aktivt stöd och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med 
intellektuell funktionsnedsättning. 
  
Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 30 
juni 2021. 
  
De båda skolcheferna samt chef för den centrala barn- och elevhälsan har 
gått igenom betänkandet och gör bedömningen att Tanums kommun ska 
ställa sig bakom utredningens förslag samt förslag till ikraftträdande utan 
några synpunkter på innehållet.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-20 
Yttrande avseende SOU 2021:11, daterat 2021-05-20 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom yttrandet avseende SOU 2021:11 om att instämma i 
utredningens förslag samt förslag till ikraftträdande. 

Beslutet skickas till 
Utbildningsdepartementet.  
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BUN § 122 BUN 2020/0417-106 

Förstudie inför eventuell upphandling av skoltrafik 
2024 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande avtal för skoltrafiken i Tanum kommun löper ut i juni 2024 och 
behöver därför upphandlas på nytt och kommunen behöver därför bestämma 
om ett nytt avtal ska skrivas med Västtrafik, eller om upphandling av 
skolskjuts ska ske i egen regi. 
  
Om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att upphandla skoltrafiken behöver 
denna upphandling samordnas med upphandlingen av den allmänna trafiken 
i kommunen. Västtrafik har därför bjudit in Tanums kommun att delta i 
arbetet med att genomföra en förstudie inför upphandling av skoltrafiken. 
Om Västtrafik ska genomföra upphandlingen åt kommunen behöver ett 
beslut om detta delges Västtrafik senast den 1 september 2021.  
  
Av förstudierapporten som tagits fram av Västtrafik tillsammans med 
representanter från Barn- och utbildningsförvaltningen framgår att det inför 
en ny avtalsperiod också finns möjligheter att se över den trafik som idag 
körs med minibussar och likaså den trafik som idag körs med taxi, för att 
hitta det mest effektiva framtida skolbussnätet. 
  
Om Västtrafik ska upphandla åt kommunen är nästa fråga ifall denna trafik 
ska vara öppen eller stängd, det vill säga om även allmänresenärer och 
gymnasieelever ska kunna åka med skollinjerna.  
Det framgår av förstudierapporten att det finns stora synergieffekter om 
trafiken kan vara öppen, som till exempel att samma fordon kan användas 
istället för att speciella skolbussar köps in som bara används en del av 
dagen. En öppen skoltrafik skulle också förbättra för allmänresenärerna i 
Tanums kommun. De kommer att kunna resa med all Västtrafiks trafik och 
inte bara de öppna allmänna linjerna, även om skollinjerna kommer att vara 
anpassade till skolans start- och sluttider. Detta är också ett sätt att minska 
privatbilismen i kommunen och arbeta mot kommunens miljö- och 
klimatstrategi. 
  
Sammanfattningsvis visar utredningen flera vinster med att även i 
fortsättningen skriva avtal med Västtrafik om att upphandla skoltrafiken 
samt att denna fortsättningsvis ska vara öppen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25 
Förstudierapport, beslutsunderlag inför beslut om upphandling av skoltrafik 
i Tanums kommun, daterad 2021-05-24 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge Västtrafik i uppdrag att handla upp skoltrafiken åt kommunen med 
trafikstart i augusti 2024,  
  
att skoltrafiken ska handlas upp som så kallad öppen skoltrafik, och  
  
att Barn- och utbildningsnämndens ordförande undertecknar avtalet om att 
upphandla denna skoltrafik. 

Beslutet skickas till 
Västtrafik 
Kommunstyrelsen  
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BUN § 123 BUN 2021/0239-102 

Åtgärdsplan för kompetensförsörjning, 2021 

Sammanfattning av ärendet 
I april 2018 antog kommunstyrelsen en kompetensförsörjningsstrategi för 
Tanums kommun. I enlighet med kompetensförsörjningsstrategin ska 
respektive nämnd ta fram en kompetensförsörjningsplan.  
Arbetet med Barn- och utbildningsförvaltningens kompetensförsörjnings-
plan är pågående och kommer att ta upp nuvarande förutsättningar samt ett 
omvärldsperspektiv. Kompetensförsörjningsplanen avses att överlämnas till 
Barn- och utbildningsnämnden för beslut i augusti. 
 
Vid Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 1 juni 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). 
 
Åtgärdsplanen överlämnas härmed till nämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-08 
Åtgärdsplan kompetensförsörjning 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta reviderad åtgärdsplan för Barn- och utbildningsförvaltningen, 2021. 

Beslutet skickas till 
HR-specialist  
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BUN § 124 BUN 2021/0215-600 

Information styrgruppsmöte, 2021-06-16 

Sammanfattning av ärendet 
Den 16 juni kommer det att hållas ett styrgruppsmöte och av kallelsen till 
detta möte framgår att bland annat följande ärenden ska tas upp; 

• Ängens förskola Grebbestad 
• Förskolebehov Hamburgsund/Exploateringsområde Mörebacka 

 
Barn- och utbildningsnämnden kommer den 15 juni ges en uppdatering av 
hur arbetet fortlöper kring de nämnda områdena. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-07 
Underlag avseende framtida förskoleområden, Hamburgsund, 2021-05-25 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 125 BUN 2021/0243-607 

Inkomna skrivelser till Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanfattning av ärendet 
Den 24 maj ankom två skrivelser till Barn- och utbildningsnämnden. Den 
ena ifrån Michael Halvarsson (Miljöpartiet) och den andra skrivelsen var 
undertecknad Louise Thunström, Ida Jakobsson och Ronny Kallin 
(Socialdemokraterna). 
 
Med anledning av det som förs fram i skrivelserna föreslås att det anlitas en 
extern, oberoende konsult för att utföra en granskning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-28 
Skrivelse från Michael Halvarsson, Miljöpartiet 2021-05-24 
Skrivelse från Louise Thunström, Ida Jakobsson, Ronny Kallin, 
Socialdemokraterna, 2021-05-24 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att omgående anlita en extern konsult i syfte att granska Barn- och 
utbildningsnämnden och Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef  
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BUN § 126 BUN 2021/0122-600 

Folkhälsorådet 

Sammanfattning av ärendet 
Vid Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-26 angavs att de verksamheter 
som beviljats folkhälsomedel, på nämnderna framgent under ärendet 
”Folkhälsorådet” kan redogöra för sitt arbete ifråga om folkhälsoinsatserna. 
  
Vid Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-16 framfördes att nämndens 
folkhälsoarbete ska lyftas fram i samband med kommande 
delårsuppföljningar. 
  
Härmed lämnas en redogörelse av det hittills genomförda arbetet utifrån de 
av Barn- och utbildningsnämnden antagna målen för folkhälsa 2021 samt 
arbetet utifrån de beviljade folkhälsomedlen för 2020 och 2021 och även 
protokollet från Folkhälsorådet den 1 juni överlämnas för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse datera 2021-06-08 
Redovisning av folkhälsoinsatser delårsbokslut 1 per den 30 april 2021 samt 
redovisning av folkhälsoinsatser 2020 och 2021 
Protokoll FHR, 2021-06-01 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 127  

Information från branschråd 

Sammanfattning av ärendet 
Det har hållits ett branschråd, men ingen av ledamöterna i Barn- och 
utbildningsnämnden hade möjlighet att delta. 
 
Karolina Aronsson Tisell (C) har varit representant i ett av branschråden. Då 
hon inlämnat en avsägelse som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden ska 
en ny representant utses.  
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BUN § 128  

Information från kontaktpolitiker 

Sammanfattning av ärendet 
Ida Jakobsson (S) är kontaktpolitiker för gymnasieutbildning både i egen 
regi samt köpt gymnasieutbildning och meddelar att hon deltagit vid en 
arbetsplatsträff på Futura. 
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