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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-02-26 

Datum då anslaget sätts upp  

Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

  

Underskrift  

 Lisa Kling 

  
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl. 08.30–12.50 

Mötet ajournerades under § 18, kl. 10:55-11:10  

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Öyvind Höiberg, controller, §§ 16-19 

Petter Öhnell, kultur- och fritidschef, §§ 9-10 

Sandra Addforsen, blivande ersättare i Barn- och 

utbildningsnämnden, §§ 9-19 

Lina Magnusson, förvaltningschef, §§ 9-19  

Lisa Kling, sekreterare, §§ 9-19 

 

 

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 9–19 

  

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) 

Gerd Johansson, 2:e vice ordförande (C) 

Kristina Frigert (M) 

Agne Andrésen (M) 

Christian Mattsson (L) 

Ida Jakobsson (S) 

Michael Halvarsson (MP) 

Gobben O Haugland (SD), deltog till och med del av föredragning  

§ 19, men ej vid beslutet 

Håkan Elg (C), tjänstgörande ersättare 

Ramona Cully (S), tjänstgörande ersättare 

  

Ersättare Erik Norderby (C), ersättare 

Ellika Andersson (S), ersättare 

Ann-Christin Karlsson (S), ersättare 
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BUN § 9 BUN 2019/0020-375 

Avtalsföreningar 2019-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt bidragsnormer som fastställts av kommunfullmäktige 2014-03-31  

§ 28, avseende stöd till föreningar, ska bidraget regleras i avtal som löper på 

två år samt godkännas av Barn- och utbildningsnämnden. 

 

Fördelningsprincipen bygger på tre delar: grundbidrag 26 000 kr, 40 % av 

föreningens driftskostnader (el, VA, underhåll byggnader och maskiner, 

försäkringar) samt procentuell del av aktivitetsstöd i kommunen 

(ungdomsverksamheten). Maximalt bidrag som kan beviljas är upp till 70 % 

av godkända driftskostnader för respektive förening samt en skälighetsnivå i 

förhållande till godkänd ungdomsverksamhet. 

  

För närvarande är det nio föreningar som är berättigade till att vara 

avtalsförening. Underlaget för nya anläggningsavtal för kommande två-

årsperiod har beräknats utifrån föreningarnas driftskostnader för år 2017. 

  

Inom ramen för föreningsbidrag har Kultur och fritid reserverat anslag om 

1,1 mkr enligt fördelningskriterierna för avtalsföreningar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2019 

Fördelningskriterier som underlag för drift och skötsel av 

föreningsanläggningar i Tanums kommun 2019, daterad den 9 januari 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att upprätta anläggningsavtal enligt fördelningskriterier som framgår av det 

framtagna underlaget 

Beslutet skickas till 

Föreningsutvecklare 

Berörda föreningar  
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BUN § 10 BUN 2018/0268-640 

Kulturstrategi 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur och fritid har arbetat fram underlag till en ny kulturstrategi för 

Tanums kommun, i samverkan med kulturaktörer i kommunen. Detta 

underlag har möjliggjort analyser som ligger till grund för de skrivningar 

som nu används och processas som den färdiga kulturstrategin.  

  

Arbetet med kulturstrategin har följt samma metod som arbetet med fritids- 

och biblioteksstrategierna, dvs. utgått från projekt- och planeringsmetoden 

Logical Framework Approach. Detta har varit ett led i att göra arbetet mer 

målstyrt, välorganiserat och mindre personberoende. Logical Framework 

Approach, eller LFA som den kallas, är en av de mest vedertagna 

planeringsmetoderna inom offentlig förvaltning och projektledning.   

  

Arbetet har nu resulterat i en skrivelse som utgör den första versionen av vår 

kulturstrategi. 

  

Kulturstrategin är på många sätt ett kommunövergripande strategidokument 

då många av frågorna det berör handlar om hur man bygger och utvecklar 

en långsiktigt attraktiv kommun. Av den anledningen måste dokumentet nå 

en bred förankring i hela den kommunala organisationen.  

  

Då Barn- och utbildningsnämnden är facknämnd för kultur- och fritids 

verksamhet föreslås denna version skickas på remiss till den övriga 

organisationen för att inhämta kommentarer och synpunkter innan den kan 

gå vidare till beslut. På så sätt kan förankringsprocessen påbörjas redan 

innan strategin antas. 

  

Remissversionen behöver kompletteras på några punkter, bl. a. gällande 

musikskolan. Detta ska åtgärdas till slutversionen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 januari 2019 

Kulturstrategi 2019, för remiss, daterad den 5 februari 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att remissversion av kulturstrategin skickas på remiss till följande instanser; 

Kultur i Väst, Folkhälsorådet, tekniska nämnden, miljö- och 
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byggnadsnämnden, omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, Tanums bostäder 

AB, Tanums hamnar AB och  

  

att remissen startar omgående efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 

och att remissvar ska lämnas senast den 15 april 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Berörda nämnder och bolag 

Kultur i Väst 

Folkhälsorådet 

Kultur- och fritidschefen  
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BUN § 11 BUN 2019/0029-381 

Riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter, Tanums 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-21, § 8, om riktlinjer för fördelning 

av arbetsmiljöuppgifter i Tanums kommun. Riktlinjerna börjar gälla från 

och med 2019-01-28.  

  

I det systematiska arbetsmiljöarbetet är det av stor vikt att tydliggöra 

ansvarsfördelningen kring arbetsmiljöuppgifterna, vilket i praktiken innebär 

att det konkreta arbetsmiljöansvaret finns fördelat i linjeorganisationen.  

  

Styrelse/nämnd har ett arbetsmiljö- och verksamhetsansvar inom sitt 

verksamhetsområde och ska fördela sina resurser och bedriva verksamhet 

utifrån kommunens övergripande vision, lagar, avtal och politiska beslut.  

  

För att kunna uppfylla sitt ansvar är det nödvändigt att arbetsgivaren 

fördelar uppgifter i arbetsmiljöarbetet till olika personer och befattningar i 

verksamheten. I ”Riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter” framgår 

hur ansvar och uppgifter ska fördelas. Till riktlinjerna finns även praktiska 

anvisningar för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-04 

Beslut från kommunfullmäktige, § 8, 2019-01-21  

Riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Tanums kommun, giltig 

från och med 2019-01-28 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att uppdra till ordföranden att delegera arbetsmiljöuppgifter till 

förvaltningschef Lina Magnusson, enligt Tanums kommuns riktlinjer för 

fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Förvaltningschef  
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BUN § 12 BUN 2018/0231-600 

Informationshanteringsplan Barn- och 
utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har en dokumenthanteringsplan som anger 

vilka handlingar som ska bevaras och vilka som kan gallras. I och med 

införandet av e-arkiv och den nya dataskyddsförordningen (GDPR) behöver 

en ny plan tas fram.  

  

Numera lagras och skapas handlingar mer och mer elektroniskt. Fokus 

ligger på vilken information som ska bevaras och/eller gallras, och inte 

enbart på fysiska handlingar. Planen ändrar därför namn till informations-

hanteringsplan.  

  

Den nya informationshanteringsplanen utgår från verksamhetens processer. 

Vissa processer är kommunövergripande, och kommunstyrelsen beslutar om 

gallringsreglerna för dessa processer. 

  

Varje nämnd antar sin egen informationshanteringsplan inklusive de 

kommunövergripande processerna. Planen revideras vid behov, dock högst 

en gång per år. 

  

I den nya informationshanteringsplanen är personaladministration, 

systematiskt arbetsmiljöarbete, löneadministration, pension samt kultur och 

fritid utlyft för vidare bearbetning. Tills vidare gäller den gamla 

dokumenthanteringsplanen för dessa delar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 1 februari 2019 

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anta informationshanteringsplan för Barn- och utbildningsnämnden och 

  

att nuvarande dokumenthanteringsplan fortsatt gäller för 

personaladministration, systematiskt arbetsmiljöarbete, löneadministration, 

pension och kultur och fritid. 
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Beslutet skickas till 

Kommunkansliet 

Enhetschefer, rektorer, förskolechefer inom förvaltningen 

Förvaltningskontoret  
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BUN § 13 BUN 2018/0085-600 

Byte av dataskyddsombud hos JP Infonet 

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 maj 2018 infördes dataskyddsförordningen, GDPR, som ny lag i 

Sverige.  

  

Enligt lagen ska kommuner ha ett dataskyddsombud. Varje styrelse/ 

nämnd/bolag är personuppgiftsansvarig för sina verksamheter och ska fatta 

egna beslut om att utse dataskyddombud.  

  

Tanum, Strömstad, Sotenäs, Lysekil och Munkedal har gemensamt 

upphandlat tjänsten, och uppdraget innehas av JP Infonet. 

Dataskyddsombudet ska vara en fysisk person, och för Tanums 

kommunkoncern har Anders Vedin haft funktionen.  

  

JP Infonet vill på grund av personalförändringar att Laura Gashi utses som 

nytt dataskyddsombud. Laura Gashi uppfyller de krav kommunen ställt på 

dataskyddsombudet gällande kompetens och erfarenhet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

 

att utse Laura Gashi, JP Infonet, till dataskyddsombud för Barn- och 

utbildningsnämnden från och med 1 mars 2019 

Beslutet skickas till 

Dataskyddsombudet  

Kanslichefen – för anmälan till Datainspektionen  
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BUN § 14 BUN 2019/0057-600 

Meddelande Barn- och utbildningsnämnden 2019 

Sammanfattning av ärendet 

• Styrelseprotokoll från Samordningsförbundet västs möte den 18 

januari 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga meddelandet till handlingarna  
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BUN § 15 BUN 2019/0056-640 

Norra Bohusläns Biblioteksförbund, 2019-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Bohusläns biblioteksförbund (NBBF) omfattar Tanum, Strömstad, 

Sotenäs och Munkedal. NBBF innebär att det sker en samverkan kring 

bibliotekssystem, bibliotekskatalog samt att förbundets kommuner använder 

samma lånekort och har samma bokbestånd.   

Tanum är samordnande för administrationen av systemet, och det finns 

många möjligheter att utveckla samverkan och att jobba än mer aktivt även 

kring arbetsmetodik, fortbildning och personal.  

  

Gerd Johansson har varit ledamot i Norra Bohusläns biblioteksförbund 

under den gångna mandatperioden, och hon föreslås att vara barn- och 

utbildningsnämndens representant även kommande period, 2019-2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, den 18 februari 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

  

att utse Gerd Johansson som representant till Norra Bohusläns 

biblioteksförbunds styrelse under perioden 2019-2022 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidschefen  
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BUN § 16 BUN 2019/0054-606 

Anmälan om representation 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan om representation 2018. 

  

Ansvar Ver.nr Belopp 

170111 609516 2607,00 

170111 606469 4824,00 

170111 601491 5622,00 

170113 621602 2522,29 

170120 37330 3000,00 

170120 37294 3348,37 

170120 37659 3675,00 

170120 607051 4196,46 

170120 617173 8594,69 

170120 37617 9890,00 

170541 584305 4687,50 

170541 621395 13169,60 

170541 585579 18000,00 

171221 607465 2279,25 

171221 616527 9620,00 

171611 621043 7195,54 

17161140 601757 2500,00 

1731 618889 17700,00 

1732 591521 3694,82 

1732 618889 24190,00 

1733 612231 4396,43 

1733 618889 24190,00 

1734 618889 20076,91 

1741 594462 2150,61 

1741 621637 9031,69 

1743 591352 2671,79 
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1743 603114 5694,60 

1744 610847 4031,00 

1744 603113 4459,80 

1751 603129 3310,00 

1751 602617 6301,77 

1751 621490 10309,97 

1752 602091 2107,15 

1752 587416 4254,00 

1752 602091 5794,64 

1761 595223 2589,29 

1761 586292 9416,02 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2019. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att förklara presenterade verifikationer för anmälda. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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BUN § 17 BUN 2019/0037-606 

Prislistor 2019 

Sammanfattning av ärendet 

För verksamhetsåret 2019 beslutar barn- och utbildningsnämnden om 

prislistor inom nedanstående verksamhetsområden:  

  

• Förskolor 

• Fritidshem 

• Pedagogisk omsorg 

• Grundskola år F-6 

• Grundskola år 7-9 

• Gymnasieskola - IM 

• Gymnasial vuxenutbildning 

• Svenska för invandrare 

  

Prislistorna har tagits fram med internbudgeten som underlag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 4 februari 2019 

Skriftligt underlag, Budget/Prislistor 2019  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anta förslag till prislistor för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, 

grundskola åk F-6 och åk 7-9, gymnasiet IM, komvux och svenska för 

invandrare 

Beslutet skickas till 

Kooperativa förskolor samt friskolan på Resö 

Controller 

Handläggare för interkommunal ersättning  
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BUN § 18 BUN 2018/0230-606 

Internbudget 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Internbudgeten reglerar fördelningen av nämndens budgetramar på de olika 

verksamheterna. Budgeten innehåller fördelningsprinciper, ansvarsbudget 

samt attestliggare. 

  

Vid framtagande av internbudget har inventering och komplettering av 

enskilda anslag gett effekten att nämnden har behövt göra omfördelning 

inom ram vilket tidigare har beskrivits i budgetunderlaget antaget i nämnden 

under september 2018. Utöver dessa områden har ytterligare justeringar 

gjorts på grund av:  

• Nya löner inom barnomsorg och grundskola 

• Barn- och elevantal som finansieras genom prestationsanslag och 

ingår i nämndens totala ram för 2019 

• Ökat barn/elevantal och kostnader inom förskola, grundskola för 

individer som har placeringar utanför kommunen.   

• Ökat statsbidrag inom grundskolan 

• Ökad pedagogisk resurs för stöd till elever i grundskolan med 

svenska som andra språk samt studiehandledning 

• Skolskjutskostnader genom inventering av taxiturer som utförs 

under läsåret 18/19 

• Beslut om särskilda satsningar som uppgår till totalt 2 000 tkr för 

2019 

• Ökade kostnader för lokalvård då nuvarande avtal går ut i maj 

månad och fastighet har signalerat en kostnadsökning med ca 25 

procent mot befintligt avtal. 

  

Barn- och utbildningsnämndens ram för 2019 uppgår till 337 447 tkr. 

 

Ajournering begärs. Mötet ajourneras mellan klockan 10:55-11:10. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, den 4 februari 2019 

Internbudget 2019 
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Yrkanden 

Louise Thunström (S) föreslår bifall till beredningsförslaget med tillägget 

att nämnden under året ges information kring vilka konsekvenserna blir av 

de generella sparåtgärderna 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på framlagda förslag var för sig och finner att barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott antar beredningsförslaget med Louise 

Thunströms tilläggsförslag. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att ställa sig bakom förslaget till internbudget för år 2019, 

  

att nämnden under året ges information kring vilka konsekvenserna blir av 

de generella sparåtgärderna 

  

att med hjälp av extern utredare, under 2019, påbörja en genomlysning av 

nämndens verksamheter i syfte att nå en organisatorisk, verksamhetsmässig 

och ekonomisk balans 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till prioriterade områden 

för genomlysningen, 

 

att redovisning av uppdragets omfattning samt kostnaden för en extern 

utredare görs till nämnden i maj 2019  

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Controller 

Akten  
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BUN § 19 BUN 2019/0052-606 

Bokslut 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för följande verksamheter inom det 

offentliga skolväsendet: förskola, övrig pedagogisk omsorg 

(familjedaghem), förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för 

vuxna och fritidshem. Vidare sorterar arbetsmarknadsenhet, kultur och fritid 

samt musikskola under Barn- och utbildningsnämnden. 

  

För 2018 gör Barn- och utbildningsnämnden ett underskott mot budget med 

5 764 tkr. I förhållande till prognosen i oktober är detta en förbättring på 

cirka 610 tkr. Flera kostnadsminskningar och intäktsökningar, bland annat 

minskade interkommunala kostnader för särskolan och ökade statsbidrag till 

den kommunala vuxenutbildningen, förklarar detta. Nämnden har för 2018 

fattat beslut om särskilda satsningar som finansieras genom det balanserade 

resultatet. Satsningen uppgår till 2 400 tkr och berör förskola och 

grundskolan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, den 11 februari 2019 

  

Bokslut 2018 för; 

Förskoleområde 1, Hamburgsund och pedagogisk omsorg 

Förskoleområde 2, Tanumshede 

Förskoleområde 3, Backa och Grebbestad 

Förskoleområde 4, Fjällbacka, Rabbalshede och pedagogisk omsorg 

Skolområde 1, Backa och Lur 

Skolområde 2, Tanumshede och Hedeskolan 

Skolområde 3, Grebbestads rektorsområde 

Skolområde 4, Fjällbacka och Rabbalshede 

Skolområde 5, Tanumskolan åk 7-9, 

Skolområde 6, Hamburgsundskolan F-9 

Särskolan 

Arbetsmarknadsenheten 

Kultur och fritid 

Lärcentrum 

Musikskolan 

Förvaltningsberättelse Bun 2018 

Mål, styrning och utvärdering 2018 

Redovisning investering inom Bun 2018 
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Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-26  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna bokslutet för 2018 och 

  

att översända bokslutet till kommunstyrelsen. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 


