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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2021-03-16 
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 08.30–14.50 
Mötet ajournerades under § 48, kl. 13:19-13:25. 

Ledamöter Se nästa sida. 
Övriga närvarande Gunilla Sandberg, utbildningsledare Karlstad universitet, deltar via 

länk § 42 
Lars Svedberg, docent och legitimerad psykolog, deltar via länk § 42 
Annica Ejdesör, samordnare SBS, deltar via länk § 42 
Öyvind Höiberg, Controller, deltar via länk, §§ 44-45 
Sirene Johansson, omsorgschef, deltar via länk § 46 
Malin Norrman, ekonom/skolskjutshandläggare, deltar via §§ 44-45, 
58-59 
Birgitta Sparre, chef kultur och fritid, deltar via länk §§ 43, 48 
Helen Larsholt, skolchef gymnasium och vuxenutbildning, deltar via 
länk §§ 42, 44-45, 51-56 
Ulrika Björnberg, skolchef förskola, grundskola, särskola, deltar via 
länk §§ 42, 44, 51-53 
Victor Sköld, fastighetsingenjör, deltar via länk §§ 54-55 
Annika Vilhelmsson, chef centrala barn- och elevhälsan, deltar via 
länk §§ 49-50 
Evelina Lindell, arbetsmarknadschef, deltar via länk §§ 48, 60 
Niklas Carlén, teknikansvarig, §§ 42-46 
Annica Bjering, teknikansvarig, §§ 47-66 
Lisa Kling, Sekreterare 
Lina Magnusson, Förvaltningschef 
 

Justeringens plats och tid  
Paragrafer 42–67 
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Sekreterare  

 Lisa Kling 
  
Ordförande  

 Ida Östholm 
  
Justerare  

 Ida Jakobsson 
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Beslutande ledamöter Ida Östholm, Ordförande (M) 
Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S), deltar via länk 
Gerd Johansson, 2:e vice ordförande (C), deltar via länk 
Kristina Frigert (M), deltar via länk 
Agne Andrésen (M), deltar via länk 
Karolina Aronsson Tisell (C), deltar via länk 
Christian Mattsson (L), deltar via länk 
Ida Jakobsson (S), deltar via länk 
Ronny Kallin (S), deltar via länk 
Michael Halvarsson (MP), deltar via länk 
Roar Olsen (SD), tjänstgörande ersättare, deltar via länk 

  
Ersättare Sandra Addforsen (M), ersättare, deltar via länk, §§ 42-61 

Karin Karlson (L), ersättare 
Ramona Cully (S), ersättare, deltar via länk §§ 42-46 
Ellika Andersson (S), ersättare, deltar via länk 
Kasar Nader (S), ersättare, deltar via länk 
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Val av justerare samt godkännande av närvaro  
 
Ida Jakobsson (S) valdes att justera protokollet och teknikansvariga Niklas Carlén och Annica Bjering 
godkändes att närvara vid sammanträdet. 
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BUN § 42 BUN 2018/0185-600 

Utbildning till huvudman inom projeketet Samverkan 
för bästa skola, SBS 

Sammanfattning av ärendet 
Skolverket fick i uppdrag av regeringen i juni 2015 (U2015/03357/S) att i 
dialog med huvudmän i hela Sverige genomföra insatser i syfte att höja 
kunskapsresultaten och öka likvärdigheten mellan skolor och förskolor. 
Skolverkets bedömning av vilka skolor som skulle prioriteras baserades 
främst på underlag från Skolinspektionen.  
  
2018-05-08 beslutade Skolverket att inom ramen för regeringsuppdraget och 
tilläggsuppdraget om samverkan för bästa skola inleda samverkan med 
huvudman för Barn- och utbildningsförvaltningen, Tanums Kommun. 
Medverkande lärosäte blev Karlstad universitet, vilka sedan hösten 2018 
stått för insatserna, dels på utvalda skolenheter och dels på huvudmanna-
nivå.  
  
Barn- och utbildningsnämnden fick vid sammanträdet 2021-02-16 
information om det arbete som gjorts hittills samt en kort repetition av det 
som tidigare presenteras vid olika föreläsningar dit nämnden varit inbjudna. 
  
Som ett led i den fortsatta processen med det systematiska kvalitetsarbetet 
på huvudmannanivå, kommer Barn- och utbildningsnämnden den 16 mars, 
få ta del av en föreläsning med Lars Svedberg, docent och legitimerad 
psykolog, bland annat verksam vid Karlstad universitet samt Gunilla 
Sandberg, utbildningsledare vid Karlstad universitet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-04 

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

Beslutet skickas till 
Akten   
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BUN § 43 BUN 2020/0345-376 

Ansökan om övrigt bidrag/investeringsbidrag, 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt nuvarande bidragsnormer, antagna av kommunfullmäktige 2014-03-
31 § 28, finns det möjlighet för föreningar att ansöka om övriga 
bidrag/investeringar. Syftet är att ge föreningar möjlighet att söka bidrag 
som inte ryms i föreningsbidragsnormerna i övrigt. Villkoren är att ansökan 
ska ställas i brev till Barn- och utbildningsnämnden och inkommit till 
kommunen före 30 september. Föreningen som ansöker behöver uppfylla de 
allmänna bestämmelserna samt uppge totala kostnader liksom egen insats. 
Ansökan ska ske före den planerade investeringen har påbörjats. Av de 
antagna bidragsnormerna framgår att bidraget utgår efter nämndens 
prioritering och bedömning, och kan beviljas i mån av utrymme i budget i 
slutet av året. 
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-02-25, § 11, att uppdra åt 
kultur- och fritidschefen att med hjälp av en arbetsgrupp, bestående av bland 
andra arbetsutskottet, se över bidragsnormer avseende stöd till föreningar 
och arrangemang i Tanums kommun samt ta fram förslag till revideringar. 
Arbetet pågår och en extern part, Utvärderingsringen, genomför översynen. 
Återkoppling ska ges till Barn- och utbildningsnämnden i april 2021. 
  
För verksamhetsåret 2020 har en ansökan om investeringsbidrag ankommit. 
Ansökan kommer ifrån Lurs sockens bygdeföreningen och avser bidrag till 
nytt avlopp om 127 458 kr. Av ansökan framgår att föreningen fick sitt 
avlopp utdömt och att arbetet med nytt avlopp färdigställdes i maj 2019 till 
en kostnad av 127 458 kr. Vidare av ansökan framgår att föreningen, två 
gånger tidigare till Barn- och utbildningsnämnden, ansökt om bidrag till 
avloppet, men fått avslag vilket meddelats föreningen 2018-05-24 och 2020-
03-05. Föreningen har även ansökt om medel via kommunstyrelsen, 
Thordenstiftelsen, Allmänna arvsfonden samt Jordbruksverket som i sin tur 
hänvisat till Länsstyrelsen. Samtliga har dock givit nekande besked. 
Av de nu gällande bidragsnormerna för övriga bidrag/investeringsbidrag 
framgår att ansökan ska ställas till kommunen före den planerade 
investeringen påbörjats. Aktuell förening kan vid första ansöknings-
tillfällena ha gjort det, men fått avslag. Den nu aktuella ansökan som Barn- 
och utbildningsnämnden har att ta ställning till visar att investeringen redan 
slutförts, och därmed uppfylls inte det kriteriet. 
  
Därutöver framgår av bidragsnormerna att bidraget utgår efter nämndens 
prioritering och bedömning, och kan beviljas i mån av utrymme i budget i 
slutet av året. Bokslut 2020 för Barn- och utbildningsnämnden har nyligen 
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blivit klart och visar att nämnden som helhet visar ett balanserat underskott, 
vilket även det utgör en grund till att inte betala ut något övrigt 
bidrag/investeringsbidrag för år 2020. Bedömning görs därmed att Barn- 
och utbildningsnämnden ska besluta att avslå Lurs sockens bygdeförening 
ansökan om 127 458 kr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-17 
Ansökan från Lurs sockens bygdeförening, ankomstdaterad 2020-09-25  
Bidragsnormer antagna av KF, 2014-03-31 § 28 

Yrkanden 
Louise Thunström (S) och Michael Halvarsson (MP yrkar att ansökan 
från Lurs sockens bygdeförening om 127 458 kr ska beviljas.  
 
Kristina Frigert (M) yrkar bifall till beredningsförslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer fråga på beredningsförslaget och yrkandet från 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet var för sig, och finner att nämnden 
besluter enligt beredningsförslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att avslå ansökan om 127 458 kr från Lurs sockens bygdeförening med 
motiveringen att ansökan dels ankommit efter att investeringen slutförts, 
dels att det saknas ekonomiskt utrymme i Barn- och utbildningsnämnden 
som helhet.  

Reservationer 
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen till beslutet. 
 
Miljöpartiet reserverar sig muntligen till beslutet. 

Beslutet skickas till 
Kultur och fritidschef 
Föreningsutvecklare 
Lurs socken bygdeförening  



 
  Reservation till P2, Verksamhetsberättelse samt bokslut 2020, BUN 2021/0056–606 samt 
P6, Ansökan om övrigt bidrag/investeringsbidrag 2020, BUN2020/0345-376  

 

Vi reserverar oss mot nämndens beslut om att avslå Lurs sockens bygdeförenings ansökan 
om bidrag till nytt avlopp, med hänvisningen att nämnden som helhet har ett underskott.  

Barn och utbildningsnämnden har från Kommunfullmäktige uppdraget att hantera 
föreningar och bidragsansökningar. I nämndens internbudget budgeteras varje år en summa 
pengar för detta och vi menar att det är utifrån den budgetramen som ansökan ska värderas.  
I ramen för Kultur och -Fritids budget för 2020, finns det utrymme för att finansiera en stor 
del av det sökta beloppet.  

 

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2020-02 -25 att se över bidragsnormerna avseende 
stöd till föreningar. Tills nytt beslut är taget gäller dock nuvarande reglemente.  

 

Föreningslivet i Tanums kommun är hårt drabbat av pandemin. Men det i åtanke anser vi det 
än mer angeläget att bevilja ansökan. 

 

För Socialdemokraterna i Tanum 

Louise Thunström 
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BUN § 44 BUN 2021/0056-606 

Verksamhetsberättelse samt bokslut 2020  

Sammanfattning av ärendet 
För 2020 gör Barn- och utbildningsnämnden ett underskott mot budget med 
4 010 tkr. Som konsekvens av pandemin under året har nämnden haft extra 
kostnader vilket ingår i det belopp på 5 162 tkr som nämnden bör justera sitt 
resultat med. Barn- och utbildningsnämndens samlade resultat, inklusive 
justeringspost och underskott tidigare år, motsvarar nu ett underskott på 307 
tkr. 
  
År 2020 har varit ett speciellt år som präglats av verksamheternas omställ-
ning och anpassningar med anledning av pandemin i syfte att minska 
riskerna för smittspridning av coronaviruset. De rekommendationer och 
förordningsförändringar som följt av pandemin har berört barnomsorg och 
utbildning såväl som kultur- och fritid och arbetsmarknadsenheten. 
  
Verksamheterna har strävat efter att erbjuda god kvalitet och upprätthålla 
god service till barn, elever, vårdnadshavare och medborgare även om 
många verksamheter istället bedrivits via digitala kanaler. Biblioteket har 
haft utökat utbud av digitala tjänster och utkörning av böcker och media. 
Vuxenutbildningen har under stor del av året bedrivits via fjärr-och 
distansundervisning. Under sommaren fanns beredskap med extra 
öppethållande i barnomsorgen och fritidsgården hade extra personal för att 
ge stöd till ungdomar kvällar och helger. Fritidsgårdens sommarlovs-
program erbjöd populära aktiviteter. Arbetsmarknadsenheten anordnade 
utökad feriepraktik och organiserade kommunala sommarjobb i samarbete 
med förvaltningar och kommunala bolag så att totalt 80 ungdomar fick 
möjlighet till jobb under del av sommarledigheten, då många av de 
sommarjobb som vanligtvis finns försvann till följd av pandemin.  
  
Trots pandemin har kvalitetsarbete fortgått med utbildningsinsatser inom 
ramen för Skolverkets projekt ”Samverkan för bästa skola”, vilket har 
bidragit till att grunden för en god systematik i kvalitetsarbetet nu finns 
inom samtliga verksamheter och enheter.  Handlingsplan utifrån 
grundskolans genomlysning har följts och nått framgång inom de områden 
Barn- och utbildningsnämnden har prioriterat.  
Effektivisering i budget 2020 på fyra miljoner har genomförts och under 
förutsättning att nämnden kompenseras för de kostnader som är relaterade 
till pandemin visar resultaträkningen på ett överskott på 1,1 miljon och 
nämndens balanserade underskott från bokslut 2019 har då minskat från 1,4 
miljoner till 0,3 miljoner. 
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Förstudiearbetet gällande nya förskolelokaler initierades under första 
kalenderhalvåret och processen kom igång ordentligt under hösten. Det 
pågår flera parallella processer samt att en modell för själva förstudien tas 
fram. 
  
Sammantaget har år 2020 präglats av stora utmaningar för verksamheterna 
som har klarats av genom gott samarbete, flexibilitet och en väl grundad 
digital kompetens. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-17 
BUN:s verksamhetsberättelse samt bokslut 2020 
Underlag till bokslut, mål och styrning 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2020 och  
  
att översända verksamhetsberättelsen och bokslutet till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen till beslutet med hänvisning 
till samma skriftliga reservation som lämnats till § 43. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef  



 
  Reservation till P2, Verksamhetsberättelse samt bokslut 2020, BUN 2021/0056–606 samt 
P6, Ansökan om övrigt bidrag/investeringsbidrag 2020, BUN2020/0345-376  

 

Vi reserverar oss mot nämndens beslut om att avslå Lurs sockens bygdeförenings ansökan 
om bidrag till nytt avlopp, med hänvisningen att nämnden som helhet har ett underskott.  

Barn och utbildningsnämnden har från Kommunfullmäktige uppdraget att hantera 
föreningar och bidragsansökningar. I nämndens internbudget budgeteras varje år en summa 
pengar för detta och vi menar att det är utifrån den budgetramen som ansökan ska värderas.  
I ramen för Kultur och -Fritids budget för 2020, finns det utrymme för att finansiera en stor 
del av det sökta beloppet.  

 

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2020-02 -25 att se över bidragsnormerna avseende 
stöd till föreningar. Tills nytt beslut är taget gäller dock nuvarande reglemente.  

 

Föreningslivet i Tanums kommun är hårt drabbat av pandemin. Men det i åtanke anser vi det 
än mer angeläget att bevilja ansökan. 

 

För Socialdemokraterna i Tanum 

Louise Thunström 
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BUN § 45 BUN 2021/0102-606 

Delårsuppföljning, 2 månader, 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

  
 
Barn- och utbildningsnämnden beräknar att få tillskott med 0,3 mkr i 
prestationsanslag då volymen ökar inom förskolan.  
  
Grundskolan redovisar ett underskott under våren då antal tjänster fort-
farande ligger för högt. Personalanpassning pågår och verksamheten 
beräknar att till hösten ha anpassat antalet tjänster enligt budgetförut-
sättningarna.  
  
Nämnden har fördelat resurser efter nya resursfördelningsprinciper vilket 
innebär att anslag finns kvar för viss omfattning av oförutsedda händelser 
som kan vara ännu ej identifierade behov av särskilt stöd eller inter-
kommunala ersättningar. 
  
Under året planeras avyttring av de egna minibussarna för skolskjuts. Detta 
innebär att kostnaderna för anropstyrd trafik ökar. Den anropstyrda trafiken 
ska delvis upphandlas under våren.  
  
Musikskolan kommer att redovisa ett stort underskott dels genom uteblivna 
musikskoleavgifter under våren dels genom personalåtgärder i verksam-
heten. 
  
Nämnden prognostiserar ett underskott mot budget med 1,6 mkr, varav 
ökade kostnader för pandemin utgör 0,6 mkr. Kostnaden för pandemin 
redovisas utifrån de kostnader som är kända efter 2 månader. Kostnaden blir 
sannolikt större allt eftersom effekter av pandemin fortsätter under året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-09 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att förvaltningen arbetar aktivt för att minimera underskottet. 

Beslutet skickas till 
Controller 
Ekonom 
Ekonomikontoret  
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BUN § 46 BUN 2021/0010-600 

Information med anledning av corona 

Sammanfattning av ärendet 
Muntlig information av omsorgschef Sirene Johansson gällande vaccinering 
mot covid 19 i Tanums kommun samt muntlig information från 
förvaltningschef Lina Magnusson avseende läget inom Barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter under vecka 10 och inledningen 
av vecka 11. 

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



 

 Tanums kommun Protokoll 14 (41) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-16  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 47 BUN 2020/0400-724 

Medborgarförslag avseende kommunal förskola i Lur 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om att öppna en kommunal förskola i Lur, i nära 
anslutning till skolan och fritidshemmet, har skickats in till kommunen.  
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-26, §108 att överlämna 
medborgarförslaget till Barn- och utbildningsnämnden för beredning och 
beslut. 
Inom Lurs upptagningsområde är kapaciteten för barnomsorg totalt 40 
platser. Enligt framtaget barnunderlag i februari 2021 är det inom 
upptagningsområdet 35 barn i ålderskategori 1 till 5 år, varav fem barn har 
valt omsorg i Tanumshedes upptagningsområde. Antal placerade barn i Lurs 
upptagningsområde är 35 stycken, varav nio kommer från annat upptag-
ningsområde, vilket medför att det nu finns ett utrymme att placera 
ytterligare fem barn i Lurs upptagningsområde. 
  
Mot bakgrund av att det för närvarande finns kapacitet att placera ytterligare 
fem barn inom Lurs upptagningsområde görs bedömningen att det inte 
föreligger behov av ytterligare etablering i form av en kommunal förskola i 
Lur. Därmed föreslås att det ska ges ett avslag på det inlämnade medborgar-
förslaget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-18 
Underlag – svar på medborgarförslag om kommunal förskola i Lur 
Medborgarförslag daterat 2020-09-09 
Beslut från kommunfullmäktige, 2020-10-26m, 108 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att avslå medborgarförslaget med motiveringen att det utifrån beräkningar 
av barnomsorgskapaciteten inte föreligger behov av ytterligare en förskola i 
Lurs upptagningsområde. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren  
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BUN § 48 BUN 2021/0062-370 

Fritidsbankens fortsatta verksamhet 

Sammanfattning av ärendet 
Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek fast för sport- och fritidsutrustning. 
Vem som helst kan låna utrustning för en aktiv fritid, som till exempel 
skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer. 
Utlåningstiden är 14 dagar. Att låna från Fritidsbanken är gratis. De flesta 
artiklarna är skänkta.  
  
Fritidsbanken i Tanum startades 2017 som en ideell förening.  Från 
Fritidsbanken Sverige, den centrala föreningen som bildats för att stötta de 
lokala fritidsbankerna, var riktlinjerna då att den lokala Fritidsbanken skulle 
drivas med en ideell förening som huvudman. Föreningen Fritidsbanken i 
Tanum bildades med stöd av Tanums IF och Folkhälsorådet. Samverkan har 
skett med Strömstad kommun och Strömstad har också satsat ekonomiska 
resurser på att stötta föreningen. Föreningen har drivits i lokaler på 
Prästgårdsvägen i Tanumshede och har bemannats med ideella resurser. 
  
Fritidsbanken Sverige ställer nu andra krav på huvudmannaskapet för 
anslutna föreningar och det är inte längre önskvärt att en ideell förening 
driver verksamheten. Med anledning av de nya riktlinjerna stod det klart att 
föreningen Fritidsbanken i Tanum inte kunde fortsätta driva verksamheten. 
  
Verksamhetsledare från Fritidsbanken i Sverige, David Mathiason, har 
kontaktat kommunen och presenterat vilka värden en lokalt driven 
Fritidsbank kan skapa för kommunens medborgare, föreningsliv, skolor, 
fritidsgårdar och andra kommunala och privata verksamheter. Vidare har de 
nya riktlinjerna presenterats som anger att det ska finns en ansvarig 
föreståndare, anställd av kommunen, som driver verksamheten och arbetar 
med marknadsföring och kommunikation. Riktlinjerna anger även att 
verksamheten ska bedrivas i centralt belägna lokaler som är tillgängliga och 
lätt att synliggöra. Det ska också finnas tillgång till en verkstad för lagning 
och service av den utrustnings som ska lånas ut. 
  
Föreningen Fritidsbanken i Tanum har meddelat att föreningen kommer att 
avvecklas då de centrala stadgarna inte längre tillåter ideella föreningar som 
huvudmän. 
Fråga har ställts från den lokala föreningen till kommunen om att driva 
vidare Fritidsbanken i kommunal regi och kommunen har erbjudits att ta 
över den utrustning som finns.  
  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott får vid sammanträdet  
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2021-03-02 ytterligare information om Fritidbankens verksamhet av 
verksamhetsledare från Fritidsbanken i Sverige, David Mathiason. 
  
Inför ett ställningstagande i frågan behöver frågan om lokal för 
Fritidsbanken beaktas utifrån de krav som ställs och förvaltningen behöver 
utreda hur en framtida Fritidsbank i kommunal regi kan organiseras och 
drivas. Vidare behöver en översyn över vilka resurser som kan tas i anspråk 
för en föreståndartjänst samt vilka ytterligare personella resurser som kan 
knytas till verksamheten för ett skapa tillgänglighet och god service för de 
som vill ta del av Fritidsbankens utbud.  
  
En möjlig lösning av lokalfrågan kan vara samlokalisering med arbets-
marknadsenheten för att skapa tillgång till verkstadslokaler för att kunna 
laga och serva utrustningen och att det då kan ske en samordning med den 
verksamhet som arbetsmarknadsenheten bedriver. Då det pågår en förstudie 
gällande arbetsmarknadsenhetens lokaler bör detta tas i beaktande i denna 
förstudie. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-18 
 
Ajournering 
Ordförande Ida Östholm ajournerar mötet mellan kl. 13:19-13:25 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att återremittera ärendet för vidare utredning inför beslutsfattande. 

Beslutet skickas till 
Föreningen Fritidsbanken i Tanum  
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BUN § 49 BUN 2021/0068-624 

Verksamhetschef samt medicinskt ledningsansvar 
enligt hälso- och sjukvårdslagen 

Sammanfattning av ärendet 
Vårdgivare 
Enligt SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 1, är det 
Barn och utbildningsnämnden som är vårdgivare för elevhälsans medicinska 
insats och därmed ytterst ansvariga. Vårdgivaren ska leda, planera och 
kontrollera så att kraven på god vård uppfylls samt ansvarar för att utse 
verksamhetschef, medicinskt ledningsansvarig samt att Lex Maria-ansvarig. 
  
Verksamhetschef 
Verksamhetschefen ansvarar för ledning, planering och utveckling av 
verksamheten och att god vård bedrivs. Verksamhetschefen är den person 
som tillsynsmyndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg, ska kunna 
vända sig till när det gäller frågor om verksamheten. Verksamhetschef som 
inte har medicinsk kompetens måste överlåta det medicinska lednings-
ansvaret till annan person.  
  
I Tanums kommun var Sten-Gunnar Axelsson till och med 2020-07-31 
verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL 4 kap. 2§. Från och 
med 2020-08-01 är Annika Vilhelmsson verksamhetschef enligt HSL 4 kap. 
2§.  
  
Medicinskt ledningsansvarig (MLA) 
MLA ansvarar för kvalitet och säkerhet inom elevhälsans medicinska insats 
vilket innebär att;  

• planera och kontrollera att verksamheten håller hög patientsäkerhet 
och god kvalitet  

• vara uppdaterad och väl förtrogen med gällande regelverk inom 
området, 

• ansvara för att rutiner och egenkontroll upprättas och följs 
• följa upp avvikelser och analysera risker  
• ansvara för anmälningar enligt Lex Maria  

  
Medicinskt ledningsansvariga för elevhälsans medicinska insats enligt HSL 
11 kap. 4§ är Anita Ekdahl och Monica Kjellstorp.  
Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvariga enligt hälso- och 
sjukvårdslagen finns i praktiken inom elevhälsan i Tanums kommuns, men 
härmed behöver Barn- och utbildningsnämnden formellt utse de ansvariga 
för de olika funktionerna. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-17 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att utse Annika Vilhelmsson till verksamhetschef enlig HSL 4 kap. 2§, och  
 
att utse Anita Ekdahl och Monica Kjellstorp till medicinskt 
ledningsansvariga för elevhälsans medicinska insats enligt HSL 11 kap. 4§. 

Beslutet skickas till 
Chef centrala barn och elevhälsan  
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BUN § 50 BUN 2021/0078-624 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2011 infördes en patientsäkerhetslag SFS 2010:659 och 
SOFSF 2011:9. Syftet med lagen är att öka patientsäkerheten inom hälso- 
och sjukvården. Enligt patientsäkerhetslagen ska en patientsäkerhets-
berättelse upprättas årligen där patientsäkerhetsarbetet beskrivs och 
utvärderas.  
  
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 
bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i 
verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa 
intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7kap.  3§. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-04 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att ställa sig bakom patientsäkerhetsberättelse för 2020 och 
  
att uppdra åt elevhälsan att arbeta i riktning mot mål och strategier som 
anges för 2021. 

Beslutet skickas till 
Medicinskt ledningsansvariga skolsköterskor 
Chef centrala barn- och elevhälsan  
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BUN § 51 BUN 2021/0006-607 

Information om framflyttad tillämpning av reviderade 
kursplaner för grundskola och motsvarande 
skolformer 

Sammanfattning av ärendet 
För att kunskapsresultaten ska fortsätta att förbättras och för att alla elever 
ska lära sig mer behövs tydliga kurs- och ämnesplaner som fokuserar på 
kunskap och bildning. Regeringen beslutade att de reviderade kursplanerna 
för grundskolan och vissa ämnesplaner för gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen skulle gälla från och med den 1 juli 2021.  
  
Revideringen av kurs- och ämnesplaner har genomförts utifrån behov som 
bland annat lärarna själva har lyft fram. Kurs- och ämnesplanerna är just 
lärarnas arbetsverktyg. Förändringarna har skett i dialog med lärare, 
forskare, fackförbund med flera. I de ändringar som är gjorda betonas 
faktakunskap mer, särskilt för yngre elever och kraven på analys ökar med 
stigande ålder. Kunskapskraven blir mindre detaljerade och omfångsrika. 
Innehållet kommer att skilja sig tydligare mellan stadier och mellan kurser.  
  
Den 4 februari kom ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet; 
eftersom skolan befinner sig i ett ansträngt läge med anledning av covid-19-
pandemin bör huvudmän, rektorer och lärare inte belastas med det omfat-
tande och tidskrävande implementeringsarbete under våren som skulle 
krävas. Skolorna behöver nu ges förutsättningar att fokusera på undervis-
ningen och se till att eleverna lär sig så mycket som möjligt trots de tuffa 
förutsättningar som råder under pandemin. Alla arbetsuppgifter för lärarna 
som inte är nödvändiga bör undvikas tills vidare. Därför har regeringen 
beslutat att flytta fram tillämpningen av de reviderade kursplanerna i 
grundskolan och motsvarande skolformer till höstterminen 2022, i stället för 
att de ska börja gälla nu i år. 
  
Tillämpningen av nya ämnesplaner i matematik, engelska och moderna 
språk för gymnasieskolan och komvux berörs inte av detta beslut utan träder 
som planerat i kraft inför höstterminen 2021 respektive våren 2022. Likaså 
träder de planerade förändringarna gällande vissa yrkesutbildningar i kraft 
enligt Skolverkets ursprungliga plan vilket gör att även dessa inte heller 
omfattas av detta beslut.  
  
På huvudmannanivå i skolorna i Tanums kommun planerades sedan tidigare 
att implementeringsarbetet ska genomföras vid två kompetens-
utvecklingsdagar under vårterminen 2021. Som hjälp vid implementering-
sarbetet finns även en Site i Google med resurser som kan vara till stöd för 
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rektorer och pedagoger. Utöver det ansvarar varje rektor på sin skolenhet för 
arbetet med implementeringen. 
  
Gällande planerad implementering av nya kurs- och ämnesplaner för 
grundskolan kommer detta att genomföras under våren 2022. För gymnasiet 
och komvux kvarstår vårens planering för implementering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-08 

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

Beslutet skickas till 
Skolchef  
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BUN § 52 BUN 2020/0460-607 

Information om ersättningsdagar under läsåret 
2020/2021  

Sammanfattning av ärendet 
Den 14 december tog krisledningsnämnden beslut om att stänga samtliga 
skolenheter inom grundskolan och gymnasium mellan datumen 15-18 
december, totalt 4 skoldagar. Den 16 december togs ytterligare beslut om 
stängning av skolenhet grundsärskola åk 6-9. Stängningen gällde under 17- 
18 december, totalt 2 skoldagar. Beslut om stängning grundade sig på en 
sammanvägd bedömning där vikten av att förebygga smitta beaktats, liksom 
god arbetsmiljö för personal och elever. Förskoleklass har inte skolgång på 
fredagar vilket betyder att elever i förskoleklass ska ersättas med tre 
skoldagar.  
  
Skolplikt ska fullgöras i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 
(skollagen, 7 kap 4 §). Gymnasieskolan omfattas inte av skolplikt. Enligt 
skolförordningen 3 kap, 2 § ska läsåret ha minst 178 dagar och minst 12 
lovdagar. Enligt gymnasieförordningen 3 kap, 1-2 §§ ska ett läsår i 
gymnasieskolan vara 40 veckor och minst 178 dagar.  
  
Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasium ska 
fortfarande få den undervisning de har rätt till och det finns en rad 
möjligheter för huvudman att vidta. Möjligheterna ser olika ut beroende på 
skolform, sammanfattningsvis kan huvudman förlägga skoldagar till 
lördagar, söndagar eller andra helgdagar. Skoldagar kan också förläggas till 
mer än 6 timmar i förskoleklass och årskurs 1-2 och 8 timmar i övriga 
årskurser. Skollagen anger inget klockslag då skoldagen senast måste sluta 
inom gymnasiet. Läsåret kan även förlängas så att det pågår in i juli. I de fall 
det är möjligt kan också distansstudier vara ett alternativ.  
  
Förslag på ersättningsdagar, utifrån att skolmåltider och skolskjuts går att 
ordna.  
  
Den 17 mars för elever i grundskola och gymnasiet 
Den 9 april alternativt den 14 maj för elever i årskurs 1-9 och gymnasiet  
Den 10-11 juni för samtliga elever i grundskola och grundsärskolans årkurs 
6-9 samt gymnasiet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-08 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att ta emot informationen för kännedom. 

Beslutet skickas till 
Skolchef förskola, grundskola, särskola  
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BUN § 53 BUN 2020/0434-610 

Information om framflyttad kvalitetsuppföljning,  
särskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning  

Sammanfattning av ärendet 
Den 4 februari kom ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet;    
eftersom skolan befinner sig i ett ansträngt läge med anledning av covid-19-
pandemin bör huvudmän, rektorer och lärare nu ges förutsättningar att 
fokusera på undervisningen och se till att eleverna lär sig så mycket som 
möjligt trots de tuffa förutsättningar som råder under pandemin. Alla 
arbetsuppgifter för lärarna som inte är nödvändiga bör undvikas tills vidare.  
  
Utifrån att kompetensutvecklingsdagarna i mars och juni behöver tas i 
anspråk till den undervisning som föll bort i och med stängningen av 
särskolan, grundskolan och gymnasiet de tre respektive fyra sista dagarna på 
höstterminen, blir det nödvändigt att flytta fram mitterminsuppföljningen 
och den i juni planerade kvalitetsuppföljningen med utvärdering, 
nulägesanalys och trygghet och trivsel till Barn- och utbildningsnämnden 
den 29 september. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-08 

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

Beslutet skickas till 
Skolcheferna  
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BUN § 54 BUN 2020/0396-314 

Framtida förskoleområden Hamburgsund 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-09, KS § 219 att det inom 
planområdet Mörebacka ska ges möjlighet till uppförande av förskola.   
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-01-26, BUN § 7 att av 
tekniska nämnden beställa en förstudie avseende nya lokaler till förskolans 
lokaler i Hamburgsund. Nuvarande kapacitet i Hamburgsund består till stor 
del av inhyrda lokaler vilket göra att det inom området inte är ett akut behov 
av nya lokaler. Emellertid finns behovet att försäkra sig om områden där 
nya lokaler kan byggas inom en 10-årsperiod. Sett till dagens verksamhet är 
det en förskola med sex-åtta avdelningar som bör finnas med i bedömning 
av tomter, vilket innebär en tomtyta på ca 10 000m2. 
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-02-16, BUN § 29 att förorda 
HAMBURGSUND 3:2>2, KVILLE-RÖRVIK 1:8 norra och KVILLE-
RÖRVIK 1:8 mellersta, som möjliga områden för ny förskola i 
Hamburgsund. I första att-satsen tydliggjordes dock inte att 
HAMBURGSUND 13:22 fortsatt ska förordas.  
Vidare beslutades att inte förorda området KVILLE-RÖRVIK 1:8, södra 
tomten, och området HAMBURGSUND 13:7 utifrån att det föreligger 
motstående intressen samt inte har tillräckliga förutsättningar.  
  
Den 24 februari inkom ny information till Barn- och utbildnings-
förvaltningen från planavdelningen gällande justerade förutsättningar för 
Hamburgsund 3:2>2. Krav från Länsstyrelsen vid nybyggnation av lokaler 
för samhällsnytta och bostad, anger att sådana lokaler inte får byggas på 
lägre yta än tre meter över havsnivån, vilket inte framgick då mark- och 
planberedskapen för offentliga lokaler gjordes. Detta innebär att 
Hamburgsund 3:2>2 bedöms som ej aktuell.  
  
Med anledning av behov av att förtydliga en att-sats samt att det inkommit 
nya uppgifter att beakta tas ärendet till Barn- och utbildningsnämnden på 
nytt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-05 
Underlag avseende framtida förskoleområden i Hamburgsund, 2021-03-03 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att förorda HAMBURGSUND 13:22 och KVILLE-RÖRVIK 1:8 norra, som 
möjliga områden för ny förskola i Hamburgsund, 
  
att inte förorda området KVILLE-RÖRVIK 1:8, södra tomten, utifrån att 
området inte har tillräckliga förutsättningar,  
  
att inte förorda området HAMBURGSUND 13:7 utifrån att det föreligger 
motstående intressen samt inte har tillräckliga förutsättningar,  
  
att inte förorda HAMBURGSUND 3:2>2 utifrån nya förutsättningar kring 
tomtens belägenhet inom risken för översvämning vid havshöjning.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden  
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BUN § 55 BUN 2021/0042-606 

Återrapportering av fördjupad förstudie avseende 
förskola i Grebbestad 

Sammanfattning av ärendet 
Grebbestad har en underkapacitet vad gäller förskoleplatser och med Ängen 
2 täcks behovet precis, men det finns inget utrymme för ytterligare utökning 
av barn. Senaste åren har Grebbestadsområdet haft ökad nybyggnation 
vilket kan indikera på att behovet av platser kan komma att öka ytterligare.  
  
Med ovanstående information som grund beslutade Barn- och 
utbildningsnämnden 2021-02-16, § 31 att uppdra åt förvaltningschefen att 
inleda arbetet med en fördjupad förstudie för framtida behov av 
förskoleplatser i Grebbestad och att återrapportering i ärendet sker på Barn- 
och utbildningsnämndens sammanträde den 16 mars 2021.  
  
Arbetet med en fördjupad förstudie har påbörjats för att se över framtida 
behov av platser i förhållande till de redan befintliga lokalerna och framtida 
möjliga lösningar.  
  
Kostnadsberäkningar tas fram och kommer redovisas för olika alternativ 
gällande byggnation och drift. De olika alternativen bygger dels på befintlig 
projektering för Ängenområdet där fyra avdelningar byggs i två etapper, 
 dels på en byggnation av fyra avdelningar i en etapp. I beräkningar tas även 
underlag för byggnation av konceptförskola A fram. I samtliga alternativ 
räknas ett tillagningskök med. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-09 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att ta emot informationen för kännedom, och 
  
att ny återrapportering i ärendet ska lämnas till nämnden i april 2021. 

Beslutet skickas till 
Skolchef 
Tekniska nämnden  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-16  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 56 BUN 2020/0348-608 

Information om statsbidrag för vuxenutbildningen 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med statsbidraget regionalt yrkesvux är att öka utbildningsutbudet för 
vuxna elever inom yrkesutbildning och tillgodose behoven på arbetsmark-
naden i de samverkande kommunerna. 
Bidraget ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på 
gymnasial nivå. Bidraget kan också användas till att finansiera yrkesinriktad 
vuxenutbildning på gymnasial nivå i kombination med svenska för 
invandrare (sfi) och svenska som andraspråk (sva) på grundläggande nivå. 
Statsbidraget söks i så kallade noder där minst tre kommuner måste 
samverka kring ansökan och Tanum ingår i noden Norra Bohuslän 
tillsammans med Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Lysekil.  
I juni 2020 meddelades en mycket låg tilldelning av statsbidrag (ca 20%) till 
noden Norra Bohuslän vilket föranledde en oro kring uppstart och 
genomförande av planerade yrkesutbildningar på vuxenutbildningen. Till 
terminsstarten vårterminen 2021 valde rektor ändå att starta de utbildningar 
som var planerat, och de pågår just nu.  
  
Den 10 februari i år meddelades en andra tilldelning och den här gången var 
fördelningen mer positiv och noden som helhet har beviljats 90% av de 
sökta medlen. Det är dock inte klart att Tanum får 90% av det som Tanum 
har sökt då dessa i sin tur ska fördelas inom noden. Vilka utbildningar som 
startar i augusti 2021 är således inte färdigplanerat och sker i samverkan 
med övriga kommuner inom noden under mars månad.  
  
Tidigare villkor kring medfinansieringen innebar att samverkande 
kommuner bekostar lika många årsstudieplatser som det ges statsbidrag för, 
det vill säga att det var en medfinansiering på 50%. Från och med 
bidragsåret 2021 har nya villkor införts och medfinansiering från 
kommunernas sida är nu 30%. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-05 

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

 

Beslutet skickas till 
Skolchef gymnasium och vuxenutbildning 
Rektor gymnasium och vuxenutbildning  
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BUN § 57 BUN 2021/0067-601 

Revidering av Barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning, 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-10-15, § 90 att revidera 
dåvarande delegationsordning samt att årlig revidering ska ske i mars 
månad. Nuvarande delegationsordning började att gälla 2020-04-15, och 
denna reviderade delegationsordning föreslås börja att gälla 2021-04-01.  
  
I den reviderade delegationsordningen föreslås ändringar i de övergripande 
ärendena som avser flera eller samtliga skolformer. Vidare föreslås ett antal 
ändringar av delegat, främst gällande ärenden inom områdena grundskola, 
skolskjuts samt kultur och fritid. Tillägg avseende skolskjuts i samtliga 
skolformer har gjorts och i övrigt har det gjorts vissa språkliga 
förtydliganden. 
  
Härmed överlämnas Barn- och utbildningsnämnden delegationsordning med 
föreslagna ändringar, för antagande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-19 
Utkast – Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden giltig från och 
med 2021-04-01  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att anta delegationsordningen med de föreslagna förändringarna, och  
  
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 2021-04-01. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp  
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BUN § 58 BUN 2021/0059-606 

Anmälan om representation 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningens representation överstigande 2 000 
kr/gång ska anmälas nämnden. Anmälda representationsfakturor är bokförda 
år 2020. 
  
Ansvar Verksamhet  Ver.nr. Belopp 
  
170113 Ordförande   694409 2 273 kr 
  
171611 Kultur och fritid 675996 2 800 kr 
  
171611 Kultur och fritid 37509 3 265 kr 
  
171611 Kultur och fritid 712304 4 497 kr 
  
1770 Skolchef fsk/gr/sär 694411 2 347 kr 
  
1743 Sk 3 G.stad  696222 3 750 kr 
  
1744 Sk 4 F.backa/R.hede 675680 3 780 kr 
  
1751 Sk 5 Tanum  696186 3 687 kr 
  
1751/1742 Sk 5/2 Tanum 692837 5 057 kr 
  
1752 Sk 6 H.sund  712754 5 100 kr 
  
1761 Campus Futura 37509 2 940 kr 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-05 
Representationsfakturor inom barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamheter år 2020. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att efter anmälan lägga representationen till handlingarna. 
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Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 59 BUN 2021/0101-623 

Information avseende förändring av skolskjuts-
organisationen 

Sammanfattning av ärendet 
I nuvarande skolskjutsorganisation tilldelas alla skolskjutsberättigade elever 
skolskjuts till och från skolan. Förvaltningen upprättar nu nya rutiner för 
ansökan och beslut om skolskjuts. Vårdnadshavare som önskar skolskjuts 
ansöker elektroniskt om elevens skolskjuts i vårdnadshavarportalen som 
finns på kommunens hemsida. När ansökan är inskickad görs en prövning 
om eleven är berättigad till skolskjuts samt vilken typ av skolskjuts som 
eleven har rätt att åka med. Prövningen mynnar ut i ett beslut, antingen som 
ett bifall eller ett avslag.   
  
Genom att använda verksamhetssystemets vårdnadshavarportal för e-
tjänstansökan och elektronisk beslutshantering effektiviseras och säkerställs 
en ändamålsenlig ärendehantering för beslut om skolskjuts.  
I tillägg till detta anordnas skolskjuts endast till de som faktiskt nyttjar 
skolskjutsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-04 
Underlag - Information om skolskjutsorganisationen, 2021-03-04 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 60 BUN 2019/0296-609 

Återkoppling avseende det kommunala aktivitets-
ansvaret (KAA) 

Sammanfattning av ärendet 
EY gjorde på uppdrag av kommunrevisionen, under hösten 2019 och våren 
2020, en granskning av kommunens arbete med det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA).   
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-05-05, § 37 att ställa sig 
bakom redovisningen av de åtgärder som planerades att vidtas med 
anledning av de bedömningar och rekommendationer som framkom av 
granskningsrapporten. Det gjordes en återkoppling gällande arbetet med 
KAA till nämnden i oktober 2020 och i enlighet med den antagna 
redovisningen av planerade åtgärder redovisas nu de kvarstående åtgärder 
som skulle vara klara i januari 2021. Arbetsmarknadschef Evelina Lindell 
kommer till Barn- och utbildningsnämnden den 16 mars lämna en muntlig 
redogörelse och på så sätt återkoppla kring arbetet som nu bedrivs med det 
kommunala aktivitetsansvaret, KAA. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-08 
Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA),  
2021-03-08 

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

Beslutet skickas till 
Arbetsmarknadschef  
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 61 BUN 2020/0228-606 

Information från styrgruppsmöte avseende 
Hamburgsundskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Lina Magnusson redogör för vad som framkom vid 
styrgruppsmötet avseende Hamburgsundskolan, 2021-03-03 där det av 
dagordning framkom att följande skulle diskuteras; 
- status utifrån tidigare inriktningsbeslut 
- uppdaterad utredning renovering och nybyggnad 
- förslag till fortsatt arbete och beslutsgång 
- inriktningsbeslut att inarbeta nybyggnation och renovering av Hamburg-
sundskolan i kompletteringsbudget/budget 2021 - 2024 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-04 
Preliminär tidplan avseende Hamburgsundskolan, upprättad av tekniska 
förvaltningen 
Dagordning styrgruppsmöte 2021-03-03 
Kostnadsbedömning renovering och ombyggnation, 201120, 210222 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 62 BUN 2021/0088-600 

Information om kommunikationsstrategi för Tanums 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Tanums kommuns kommunikationsstrategi är en långsiktig plan som ger 
riktlinjer för hur Tanums kommun ska arbeta med information och 
kommunikation i olika sammanhang, olika kanaler och gentemot olika 
målgrupper.  Kommunikationsstrategin ska ange inriktningen i 
kommunikationsarbetet för alla verksamheter inom Tanums kommun samt 
visa hur kommunen blir en tydlig och enhetlig avsändare, vilket tilltal som 
ska användas samt hur dialog skapas för att få effektivitet och helhetssyn. 
Vidare ska strategin bidra till att uppfylla de övergripande målen för den 
kommunala verksamheten.  
Goda relationer med kommuninvånare, näringsliv och massmedia är viktigt 
för Tanums kommun. Invånare och andra ska förstå kommunens 
information för att kunna ta del av kommunens tjänster. En väl fungerande 
kommunikation ses som en av de viktigaste förutsättningarna för demokrati 
och delaktighet. 
  
Tanums kommuns kommunikationsstrategi antogs av kommunfullmäktige 
2021-02-15, § 16 och överlämnas härmed till Barn- och utbildnings-
nämnden för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-04 
Tanums kommuns kommunikationsstrategi, antagen 2021-02-15 

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

Beslutet skickas till 
Akten  



 

 Tanums kommun Protokoll 37 (41) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-16  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 63 BUN 2021/0086-606 

Information om lokalförsörjningsplan 2020-2030 för 
Tanums kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsplanen har tagits fram utifrån att kommunfullmäktige 
2017, fastslog att Tanums kommun, utifrån en lokalförsörjningsplan, ska 
tillhandahålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamhetslokaler. 
Lokalförsörjningsplanen för Tanums kommun är ett levande dokument som 
ska uppdateras årligen, och därmed uppmanas Barn- och utbildnings-
förvaltningen och Omsorgsförvaltningen att överlämna underlag för 
nulägesanalys och prognos till tekniska förvaltningen senast 1 april och 1 
oktober varje år. 
  
Kommunfullmäktige antog 2021-02-15, § 18 Lokalförsörjningsplan 2020-
2030 för Tanums kommun, och härmed överlämnas planen till Barn- och 
utbildningsnämnden för kännedom.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-04 
Lokalförsörjningsplan 2020-2030 Tanums kommun, 2021-02-15  
Beslut KF, 2021-02-15, § 18 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 64 BUN 2021/0057-600 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt delegationsordningen punkt 1:16 anmäls härmed beslut fattat av 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-03, § 30 avseende 
särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats för elev under 
perioden 2021-03-04 - 2021-05-04. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-04 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att förklara presenterat beslut för anmält. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 65  

Folkhälsorådet 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Lina Magnusson anger att det hållits ett möte med 
Folkhälsorådet, men protokollet var inte klart vid tiden för utskick av 
kallelsen till denna nämnd. Vidare anger förvaltningschef att det vid detta 
möte hölls två föredrag, ett gällande kvinnors utsatthet och ett från Suicide 
Zero.  
 
En föräldrautbildning kommer att erbjudas i samarbete med Suicide Zero, 
och det fördes fram att information om denna bör läggas ut på 
kommunens Facebooksida. 
 
Vidare framförs att nämndens folkhälsoarbete ska lyftas fram i samband 
med kommande delårsuppföljningar.  
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BUN § 66  

Information från branschråd 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inte hållits något branschråd.  



 

 Tanums kommun Protokoll 41 (41) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-16  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 67  

Information från kontaktpolitiker/utbildningar  

Sammanfattning av ärendet 
Det har inte gjorts något verksamhetsbesök. 
 
Louise Thunström (S) för fram att det den 17 mars hålls en utbildning 
gällande "Våld i ungas nära relationer" där både tjänstepersoner och 
ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden kommer att delta. En kort 
redogörelse från denna utbildning kan lämnas till övriga vid nästkommande 
nämnd. 
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