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Barn- och utbildningsnämndens protokoll 

Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl 08.30–14:30 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Öyvind Höiberg, controller, §§ 137-138 
Malin Johansson, HR-specialist, § 139 
Ulrika Björnberg, skolchef, §§ 147, 152 
Ann-Brit Oseland Karlsson, rektor tillika tf skolchef för 
gymnasium/vuxenutb, §§ 147, 152 
Annica Ejdesör, kvalitetsstrateg, § 152 
Irene Andersson, personalföreträdare 
Marie Johansson, personalföreträdare 
Cecilia Qvick, personalföreträdare 
Helen Larsholt, tf förvaltningschef 
Lisa Kling, sekreterare 

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 137–152 

Sekreterare 
Lisa Kling 

Ordförande 
Pia Källqvist 

Justerare 
Ida Jakobsson 

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

Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-27 

Tillkännagivet från och med  

Tillkännagivet till och med  

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret  

Nämnd/Styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

Mötets ärendenummer 
BUN 2022/0017-600 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
f5

7c
c3

cb
-6

af
e-

40
c8

-9
55

4-
3c

35
0e

15
d3

ad



 

Nämnd/Styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

Sida 
2 (22) 

Mötets ärendenummer 
BUN 2022/0017-600 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande ledamöter Pia Källqvist, Ordförande (M) 
Erik Norderby, 2:e vice ordförande (C) 
Kristina Frigert (M) 
Agne Andrésen (M) 
Andreas Brage (C) 
Ida Jakobsson (S) 
Eva Andersson (SD) 
Christian Haneson (L), tjänstgörande ersättare 
Karin Karlson (L), tjänstgörande ersättare 
Kasar Nader (S), tjänstgörande ersättare 
Tyrone Andersson (S), tjänstgörande ersättare 
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Innehåll 
Ärende Sida 
Val av justerare 4 

Delårsbokslut, tertial 2 per den 31 augusti 5 

Fördelning av arbetsmiljöupppgifter 7 

Remissvar avseende äskande från Samordningsförbundet Väst, inför 2023 8 

Anmälan av delegationsbeslut 10 

Anläggnings- och lokalbidrag  - särskilda avtal (avtalsföreningar) 2022 11 

Val av ny representant till Folkhälsorådet under resterande del av mandatperioden 2019-2022 12 

Val av ny ersättare i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 13 

Information om svar på skrivelse från Bullaregårdens byggnadsförening 15 

Fråga om musikundervisning under lektionstid 16 

Information om ändringar i läroplaner, kursplaner och skollag från och med 1 juli 2022 17 

Folkhälsorådet 2022 18 

Personalföreträdare 19 

Information från kontaktpolitiker 20 

Information från branschråd 21 

Kvalitetsredovisning  för utbildningsverksamheterna, läsåret 2021/2022 22 
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Val av justerare 
Paragraf BUN § 137 

Sammanfattning av ärendet 
Utöver ordförande Pia Källqvist (M) valdes Ida Jakobsson (S) att justera 
protokollet.  
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Delårsbokslut, tertial 2 per den 31 augusti 
Paragraf BUN § 138 Ärendenummer BUN 2022/0033-606 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden prognostiserar ett budgetöverskott på helår med 2,4 mnkr, i 
överskott ingår pandemirelaterade kostnader genom ökad korttidsfrånvaro 
med -1,5 mkr under årets åtta första månader. Detta innebär att nämnden 
inte beräknar ytterligare kostnader under hösten. 

De verksamheter som redovisar största negativa budgetavvikelser är grund- 
och särskolan med -1,2 respektive -0,6 mnkr samt kultur och fritid med -0,2 
mnkr. Övriga verksamheter redovisar överskott mot budget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 17 maj, § 72 att det i samband 
med delårsbokslut per den 31 augusti ska redovisas en fördjupad analys med 
anledning av de ökande skolskjutskostnaderna samt att följa och löpande 
återrapportera sjukfrånvaron. Barn- och utbildningsnämnden kommer i 
samband med redovisningen av delårsbokslut för tertial 2 ta del av de 
särskilda redovisningarna ifråga om skolskjutskostnaderna samt 
sjukfrånvaron. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 
Barn- och utbildningsnämndens rapport delårsbokslut 2, samt bilagor, 
daterad 2022-09-20 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge tillförordnad förvaltningschef i uppdrag att tillse att de ekonomiska 
styrprinciperna följs av samtliga chefer i förvaltningen, 

att godkänna delårsuppföljningen, 
 
att överlämna delårsuppföljningen till kommunstyrelsen,  
 
att ta emot analysen utifrån de ökande skolskjutskostnaderna för kännedom 
samt 
 
att ta emot rapporten avseende sjukfrånvaron för kännedom 
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Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
Controller 
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Fördelning av arbetsmiljöupppgifter 
Paragraf BUN § 139 Ärendenummer BUN 2022/0353-102 

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.  
 
Mot bakgrund av ovan nämnda behöver Barn- och utbildningsnämnden 
besluta att uppdra till ordföranden att delegera arbetsmiljöuppgifter till en 
namngiven person, i det här fallet tillförordnad förvaltningschef Helen 
Larsholt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-08 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med omedelbar verkan uppdra till ordföranden att delegera 
arbetsmiljöuppgifter till tillförordnad förvaltningschef Helen Larsholt, enligt 
Tanums kommuns riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Tillförordnad förvaltningschef 
HR-specialist  
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Remissvar avseende äskande från Samordnings-
förbundet Väst, inför 2023 
Paragraf BUN § 140 Ärendenummer BUN 2022/0247-780 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Väst handlar om en finansiell samordning mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, 
Strömstad, Tanum och Uddevalla. Före den 30 november varje år ska 
Samordningsförbundet Väst fastställa budget och dessförinnan ska styrelsen 
ha samrått med förbundsmedlemmarna. I november 2020 godkände 
styrelsen verksamhetsplan med budget 2021, med verksamhetsinriktning till 
och med 2023. 
 
För 2023 äskar Samordningsförbundet Väst totalt 11 000 000 kr. Tanums 
kommuns andel uppgår till 229 625 kr varav Barn- och utbildningsnämnden 
bidrar med halva beloppet. Förbundets äskande inför verksamhetsåret 2023 
innebär 9 341 kr för Barn- och utbildningsnämndens del. Medlen finansieras 
inom befintlig ram.  

Stöd till förbundet ger möjlighet till att de samordnade resurserna kan 
användas i större omfattning samt för gemensamma bedömningar och 
insatser. Syftet är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete, få ökade möjlighet att uppnå egen försörjning samt 
uppnå ökad hälsa och livskvalitet.  Barn- och utbildningsnämnden föreslår 
att Tanums kommun bifaller Samordningsförbundet Västs äskande om 9341 
kr för utökad budget verksamhetsåret 2023.  

Utvecklad ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet Väst verkar utifrån lagen om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). De insatser som förbundet 
finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamheter. 
Samordningsförbundens främsta uppgift är att verka för en effektiv 
rehabilitering för enskilda såväl som för att samhällets resurser används på 
ett effektivt sätt. 

Samordningsförbundets budget utgör en ram och begränsningar för vad som 
kan finansieras. Medlemsavgiften för Tanums kommun baseras på 
kommunens befolkningsunderlag av personer mellan 16-64 år per den 1 
november det år val har ägt rum.  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
f5

7c
c3

cb
-6

af
e-

40
c8

-9
55

4-
3c

35
0e

15
d3

ad



 

Nämnd/Styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

Sida 
9 (22) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Tidigare år har Samordningsförbundet Väst kunnat använda tidigare 
överskott för att finansiera en ökad verksamhet. För att kunna bedriva 
samma verksamhet 2023 som under 2022 krävs ett ökat anslag från 
parterna. Medel för finansiell samordning styrs enligt Lag (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 5 § och det innebär att  
Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den finansiella 
samordningen och den eller de regioner som deltar ska bidra med en 
fjärdedel av medlen och den eller de kommuner som deltar med en 
fjärdedel. Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett 
samordningsområde, ska dessa tillsammans anses utgöra en part.  

Beslutsunderlag 
Remissvar/yttrande daterad 2022-09-06 
Samordningsförbundet Västs samråd om budget enligt § 23 i Lag 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, daterad 
2022-05-17   

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att föreslå kommunstyrelsen bifalla Samordningsförbundet Västs äskande 
ifråga om utökad budget med 9341 kr för år 2023 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Anmälan av delegationsbeslut  
Paragraf BUN § 141 Ärendenummer BUN 2022/0031-600 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt delegationsordningen punkt 7:5 anmäls härmed att det under perioden 
2022-07-07 till och med 2022-09-07 har fattats 27 st beslut om 
inackorderingsbidrag. 

Enligt delegationsordningen punkt 7:6, anmäls härmed att det under 
perioden 2022-07-06 till och med 2022-09-14 har fattats 256 st beslut om 
skolkort samt 8 st beslut om kontantbidrag. 

Enligt delegationsordningen punkt 4:5 anmäls härmed att det under perioden 
2022-03-21 till och med 2022-09-12 har fattats 23 st beslut om skolskjuts 
utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter (avser elever placerade i 
annan skolenhet än den kommunen skulle placerat eleven i samt elever inom 
friskola i kommunen under förutsättning att beslutet inte medför merkostnad 
för kommunen). 

Enligt delegationsordningen punkt 14:1 anmäls härmed att det 2022-09-19 
av Barn- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande fattats beslut i 
brådskande ärende avseende utbildning i hemmet eller annan lämplig plats, 
särskild undervisning, under perioden 2022-09-19 till och med 2022-10-11.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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Anläggnings- och lokalbidrag  - särskilda avtal 
(avtalsföreningar) 2022 
Paragraf BUN § 142 Ärendenummer BUN 2022/0359-376 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt bidragsnormer som antogs av kommunfullmäktige 2022-09-19, § 115 
ska anläggnings- och lokalbidrag till föreningar med särskilda avtal regleras 
i tvååriga avtal. Avtalet ska 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 (ungdoms-
verksamheten). Maximalt bidrag som kan beviljas är upp till 70 % av 
godkända driftskostnader för respektive förening samt en skälighetsnivå i 
förhållande till godkänd ungdomsverksamhet.  

Inom ramen för föreningsbidrag har kultur och fritid reserverat anslag om 
1,299 mkr enligt fördelningskriterierna. För närvarande är det nio föreningar 
som uppfyller kriterierna och som är berättigade till särskilt avtal avseende 
anläggnings- och lokalbidrag. Underlaget för nya avtal har beräknats utifrån 
föreningarnas driftskostnader för år 2021.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 
Fördelningskriterier daterade 2022-09-26  
Bidragsnormer – ”Stöd till föreningar och arrangemang i Tanums 
kommun”, 2022-09-19 

Yrkanden 
Christian Haneson (L) yrkar bifall till beredningsförslaget.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att upprätta särskilda anläggnings- och lokalbidrag avseende år 2022 till de 
föreningar som framgår av fördelningskriterierna. 

Beslutet skickas till 
Föreningsutvecklare 
Respektive förening  
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Val av ny representant till Folkhälsorådet under 
resterande del av mandatperioden 2019-2022 
Paragraf BUN § 143 Ärendenummer BUN 2022/0358-600 

Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd ska utse två representanter till Folkhälsorådet. 

Ida Jakobsson (S) och Ida Östholm (M) är sedan tidigare utsedda 
representanter från Barn- och utbildningsnämnden.  

Ida Östholm (M) har skriftligt avsagt sig uppdragen som förtroendevald i 
Barn- och utbildningsnämnden samt Arne Joelssons minnesfond. Därmed 
behöver en ny representant utses och Pia Källqvist (M) föreslås bli Barn- 
och utbildningsnämndens andra representant i Folkhälsorådet under 
resterande delen av mandatperioden 2019-2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att utse Pia Källqvist (M) till Barn- och utbildningsnämndens andra 
representant i Folkhälsorådet under resterande del av mandatperioden 2019-
2022.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Val av ny ersättare i Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott  
Paragraf BUN § 144 Ärendenummer BUN 2018/0347-600 

Sammanfattning av ärendet 
Ida Östholm (M) har skriftligt avsagt sig uppdragen som förtroendevald i 
Barn- och utbildningsnämnden samt Arne Joelssons minnesfond. Ida 
Östholm var ordförande i både Barn- och utbildningsnämnden och Arne 
Joelssons minnesfond. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-19 att entlediga Ida Östholm (M) 
från sitt uppdrag i Barn- och utbildningsnämnden samt Arne Joelssons 
minnesfond, och att till ny ledamot tillika ordförande i Barn- och 
utbildningsnämnden samt Arne Joelssons minnesfond utse Pia Källqvist (M) 
för resterande del av mandatperioden 2019-2022.  
Det är Barn- och utbildningsnämnden som utser ledamöter och ersättare i 
nämndens arbetsutskott. Då Pia Källqvist (M) blir ordinarie ledamot i 
arbetsutskottet, tillika ordförande, behöver en ny ersättare utses och 
förslaget är att Christian Haneson (L) ska utses till ny ersättare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 

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   

Ordinarie Ersättare 

Pia Källqvist(M)  Agne Andrésen (M) 

Kristina Frigert (M) Christian Haneson (L) 

Louise Thunström (S) Ida Jakobsson (S) 

Erik Norderby (C) Andreas Brage (C) 

Christian Mattson (L) Karin Karlson (L) 
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Ordförande: Pia Källqvist (M) 
1:e vice ordförande: Louise Thunström (S) 
2:e vice ordförande: Erik Norderby (C) 

Beslutet skickas till 
Vald ersättare  
Troman 
Netpublicator  
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Information om svar på skrivelse från Bullaregårdens 
byggnadsförening 
Paragraf BUN § 145 Ärendenummer BUN 2022/0299-376 

Sammanfattning av ärendet 
Den 5 september ankom en skrivelse samt bilagor angående 
uteblivet lönebidrag till Bullaregårdens Byggnadsförening och det angavs 
att det skulle tillsändas Barn- och utbildningsnämnden.  
Den 6 september i samband med nämndsammanträde delgavs nämnden 
muntligt att skrivelsen inkommit och samma dag vidarebefordrades 
skrivelsen och bilagorna till samtliga ledamöter och ersättare i nämnden. 

Förvaltningen har formulerat ett skriftligt svar som delges Barn- och 
utbildningsnämnden den 27 september innan det skickas till Bullaregårdens 
byggnadsförening. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 
Skriftligt svar på skrivelse om uteblivet lönebidrag, 2022-09-20 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ta emot informationen om det skriftliga svaret till Bullaregårdens 
byggnadsförening för kännedom innan det översänds till nyss nämnd 
förening 

Beslutet skickas till 
Akten  
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Fråga om musikundervisning under lektionstid 
Paragraf BUN § 146 Ärendenummer BUN 2022/0360-607 

Sammanfattning av ärendet 
Vid Barn- och utbildningsnämnden den 30 augusti lyfte Michael Halvarsson 
(MP) frågan gällande kulturskolans musikundervisning under lektionstid för 
elever inom Tanums kommun. 

Tillförordnad förvaltningschef ger vid Barn- och utbildningsnämnden den 
27 september en återkoppling och redogörelse kring frågan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-19 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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Information om ändringar i läroplaner, kursplaner och 
skollag från och med 1 juli 2022 
Paragraf BUN § 147 Ärendenummer BUN 2022/0328-607 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ges den 27 september, av ansvariga 
skolchefer, information om ändringar i läroplanerna, kursplanerna samt 
skollagen som tillämpas från och med augusti 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 

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

Beslutet skickas till 
Akten   
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Folkhälsorådet 2022 
Paragraf BUN § 148 Ärendenummer BUN 2022/0034-600 

Sammanfattning av ärendet 
Både ledamöter och tjänstepersoner ges möjlighet att delge aktuell 
information avseende Folkhälsorådet samt nämndens folkhälsoarbete.  
 
Det framförs att ansökningar om utvecklingsmedel för folkhälsa vanligtvis 
ska vara Folkhälsorådet tillhanda senast den 15 oktober, men att inlämnings-
datum har senarelagts detta år med anledning av att den nya 
folkhälsostrategen ska hinna att börja sin tjänst. Barn- och 
utbildningsnämnden kommer vid mötet den 25 oktober besluta i ärendet 
avseende nämndens ansökningar. 

Fråga ställs huruvida ledamöter ska delta på Demokratidagen den 19 
december. Tf förvaltningschef kommer att undersöka frågan och återkoppla 
nästkommande nämnd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-09 

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 

 

Personalföreträdare 
Paragraf BUN § 149 

Sammanfattning av ärendet 
Personalföreträdare hade inget att rapportera.  
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Information från kontaktpolitiker  
Paragraf BUN § 150 

Sammanfattning av ärendet 
Erik Norderby (C) anger att vaktmästeri/transport efterfrågat att han som 
kontaktpolitiker deltar vid en arbetsplatsträff, vilket han avser att göra inom 
kort.   
 
Det uppmärksammades att det behöver utses nya kontaktpolitiker för 
verksamhetsområdena förskola, pedagogisk omsorg samt centrala barn- och 
elevhälsan då det skett förändringar gällande de förtroendevalda. 
Ärende kommer att beredas och tas till Barn- och utbildningsnämnden för 
beslut den 25 oktober.  
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Information från branschråd 
Paragraf BUN § 151 

Sammanfattning av ärendet 
Inget att rapportera från något branschråd, men det uppmärksammades att 
ny representant behöver utses till branschråden för Vård och omsorg samt 
Bygg då det skett förändringar gällande de förtroendevalda. 
Ärende kommer att beredas och tas till Barn- och utbildningsnämnden för 
beslut den 25 oktober.  
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Kvalitetsredovisning  för utbildningsverksamheterna, 
läsåret 2021/2022 
Paragraf BUN § 152 Ärendenummer BUN 2021/0429-607 

Sammanfattning av ärendet 
Detta dokument innehåller uppföljning av förskolan, grundskolan och 
grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen 
samt den av huvudman köpta gymnasieutbildningen i andra kommuner 
(Skollag 2010:800). 

Den 27 september delges Barn- och utbildningsnämnden kvalitets-
redovisningen för utbildningsverksamheterna för läsåret 2021/2022 och det 
planeras även att det ska hållas gemensamma kvalitetsdialoger vid 
efterföljande nämndsammanträden under hösten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-14 
Kvalitetsredovisning läsåret 2021/2022  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna kvalitetsredovisningen för utbildningsverksamheterna 
avseende läsåret 2021/2022 

Beslutet skickas till 
Akten 
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Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: QKGkbGCqwhACFtX9olcJnQ

LISA KLING

2022-09-28 10:25
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IDA JAKOBSSON

2022-09-28 11:07
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PIA KÄLLQVIST
Barn- och utbildningsnämndens ordförande

2022-09-28 17:36

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

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

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
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https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Barn- och utbildningsnämndens protokoll 


Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl 08.30–14:30 


Ledamöter Se nästa sida. 


Övriga närvarande Öyvind Höiberg, controller, §§ 137-138 
Malin Johansson, HR-specialist, § 139 
Ulrika Björnberg, skolchef, §§ 147, 152 
Ann-Brit Oseland Karlsson, rektor tillika tf skolchef för 
gymnasium/vuxenutb, §§ 147, 152 
Annica Ejdesör, kvalitetsstrateg, § 152 
Irene Andersson, personalföreträdare 
Marie Johansson, personalföreträdare 
Cecilia Qvick, personalföreträdare 
Helen Larsholt, tf förvaltningschef 
Lisa Kling, sekreterare 


Justeringens plats och tid  


Paragrafer 137–152 


Sekreterare 
Lisa Kling 


Ordförande 
Pia Källqvist 


Justerare 
Ida Jakobsson 


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


Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-09-27 


Tillkännagivet från och med  


Tillkännagivet till och med  


Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret  


Nämnd/Styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 


Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-27 


Mötets ärendenummer 
BUN 2022/0017-600 
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Mötets ärendenummer 
BUN 2022/0017-600 


 


Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 


 


Beslutande ledamöter Pia Källqvist, Ordförande (M) 
Erik Norderby, 2:e vice ordförande (C) 
Kristina Frigert (M) 
Agne Andrésen (M) 
Andreas Brage (C) 
Ida Jakobsson (S) 
Eva Andersson (SD) 
Christian Haneson (L), tjänstgörande ersättare 
Karin Karlson (L), tjänstgörande ersättare 
Kasar Nader (S), tjänstgörande ersättare 
Tyrone Andersson (S), tjänstgörande ersättare 


   







 


Nämnd/Styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 


Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-27 


Sida 
3 (22) 


Mötets ärendenummer 
BUN 2022/0017-600 
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 


 


Val av justerare 
Paragraf BUN § 137 


Sammanfattning av ärendet 
Utöver ordförande Pia Källqvist (M) valdes Ida Jakobsson (S) att justera 
protokollet.  
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Delårsbokslut, tertial 2 per den 31 augusti 
Paragraf BUN § 138 Ärendenummer BUN 2022/0033-606 


Sammanfattning av ärendet 
Nämnden prognostiserar ett budgetöverskott på helår med 2,4 mnkr, i 
överskott ingår pandemirelaterade kostnader genom ökad korttidsfrånvaro 
med -1,5 mkr under årets åtta första månader. Detta innebär att nämnden 
inte beräknar ytterligare kostnader under hösten. 


De verksamheter som redovisar största negativa budgetavvikelser är grund- 
och särskolan med -1,2 respektive -0,6 mnkr samt kultur och fritid med -0,2 
mnkr. Övriga verksamheter redovisar överskott mot budget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 17 maj, § 72 att det i samband 
med delårsbokslut per den 31 augusti ska redovisas en fördjupad analys med 
anledning av de ökande skolskjutskostnaderna samt att följa och löpande 
återrapportera sjukfrånvaron. Barn- och utbildningsnämnden kommer i 
samband med redovisningen av delårsbokslut för tertial 2 ta del av de 
särskilda redovisningarna ifråga om skolskjutskostnaderna samt 
sjukfrånvaron. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 
Barn- och utbildningsnämndens rapport delårsbokslut 2, samt bilagor, 
daterad 2022-09-20 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge tillförordnad förvaltningschef i uppdrag att tillse att de ekonomiska 
styrprinciperna följs av samtliga chefer i förvaltningen, 


att godkänna delårsuppföljningen, 
 
att överlämna delårsuppföljningen till kommunstyrelsen,  
 
att ta emot analysen utifrån de ökande skolskjutskostnaderna för kännedom 
samt 
 
att ta emot rapporten avseende sjukfrånvaron för kännedom 
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Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
Controller 
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Fördelning av arbetsmiljöupppgifter 
Paragraf BUN § 139 Ärendenummer BUN 2022/0353-102 


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.  
 
Mot bakgrund av ovan nämnda behöver Barn- och utbildningsnämnden 
besluta att uppdra till ordföranden att delegera arbetsmiljöuppgifter till en 
namngiven person, i det här fallet tillförordnad förvaltningschef Helen 
Larsholt.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-08 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med omedelbar verkan uppdra till ordföranden att delegera 
arbetsmiljöuppgifter till tillförordnad förvaltningschef Helen Larsholt, enligt 
Tanums kommuns riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 


Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Tillförordnad förvaltningschef 
HR-specialist  
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Remissvar avseende äskande från Samordnings-
förbundet Väst, inför 2023 
Paragraf BUN § 140 Ärendenummer BUN 2022/0247-780 


Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Väst handlar om en finansiell samordning mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, 
Strömstad, Tanum och Uddevalla. Före den 30 november varje år ska 
Samordningsförbundet Väst fastställa budget och dessförinnan ska styrelsen 
ha samrått med förbundsmedlemmarna. I november 2020 godkände 
styrelsen verksamhetsplan med budget 2021, med verksamhetsinriktning till 
och med 2023. 
 
För 2023 äskar Samordningsförbundet Väst totalt 11 000 000 kr. Tanums 
kommuns andel uppgår till 229 625 kr varav Barn- och utbildningsnämnden 
bidrar med halva beloppet. Förbundets äskande inför verksamhetsåret 2023 
innebär 9 341 kr för Barn- och utbildningsnämndens del. Medlen finansieras 
inom befintlig ram.  


Stöd till förbundet ger möjlighet till att de samordnade resurserna kan 
användas i större omfattning samt för gemensamma bedömningar och 
insatser. Syftet är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete, få ökade möjlighet att uppnå egen försörjning samt 
uppnå ökad hälsa och livskvalitet.  Barn- och utbildningsnämnden föreslår 
att Tanums kommun bifaller Samordningsförbundet Västs äskande om 9341 
kr för utökad budget verksamhetsåret 2023.  


Utvecklad ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet Väst verkar utifrån lagen om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). De insatser som förbundet 
finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamheter. 
Samordningsförbundens främsta uppgift är att verka för en effektiv 
rehabilitering för enskilda såväl som för att samhällets resurser används på 
ett effektivt sätt. 


Samordningsförbundets budget utgör en ram och begränsningar för vad som 
kan finansieras. Medlemsavgiften för Tanums kommun baseras på 
kommunens befolkningsunderlag av personer mellan 16-64 år per den 1 
november det år val har ägt rum.  
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Tidigare år har Samordningsförbundet Väst kunnat använda tidigare 
överskott för att finansiera en ökad verksamhet. För att kunna bedriva 
samma verksamhet 2023 som under 2022 krävs ett ökat anslag från 
parterna. Medel för finansiell samordning styrs enligt Lag (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 5 § och det innebär att  
Försäkringskassan ska bidra med hälften av medlen till den finansiella 
samordningen och den eller de regioner som deltar ska bidra med en 
fjärdedel av medlen och den eller de kommuner som deltar med en 
fjärdedel. Om flera kommuner deltar i finansiell samordning inom ett 
samordningsområde, ska dessa tillsammans anses utgöra en part.  


Beslutsunderlag 
Remissvar/yttrande daterad 2022-09-06 
Samordningsförbundet Västs samråd om budget enligt § 23 i Lag 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, daterad 
2022-05-17   


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att föreslå kommunstyrelsen bifalla Samordningsförbundet Västs äskande 
ifråga om utökad budget med 9341 kr för år 2023 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Anmälan av delegationsbeslut  
Paragraf BUN § 141 Ärendenummer BUN 2022/0031-600 


Sammanfattning av ärendet 
Enligt delegationsordningen punkt 7:5 anmäls härmed att det under perioden 
2022-07-07 till och med 2022-09-07 har fattats 27 st beslut om 
inackorderingsbidrag. 


Enligt delegationsordningen punkt 7:6, anmäls härmed att det under 
perioden 2022-07-06 till och med 2022-09-14 har fattats 256 st beslut om 
skolkort samt 8 st beslut om kontantbidrag. 


Enligt delegationsordningen punkt 4:5 anmäls härmed att det under perioden 
2022-03-21 till och med 2022-09-12 har fattats 23 st beslut om skolskjuts 
utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter (avser elever placerade i 
annan skolenhet än den kommunen skulle placerat eleven i samt elever inom 
friskola i kommunen under förutsättning att beslutet inte medför merkostnad 
för kommunen). 


Enligt delegationsordningen punkt 14:1 anmäls härmed att det 2022-09-19 
av Barn- och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande fattats beslut i 
brådskande ärende avseende utbildning i hemmet eller annan lämplig plats, 
särskild undervisning, under perioden 2022-09-19 till och med 2022-10-11.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 


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


Beslutet skickas till 
Akten  
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Anläggnings- och lokalbidrag  - särskilda avtal 
(avtalsföreningar) 2022 
Paragraf BUN § 142 Ärendenummer BUN 2022/0359-376 


Sammanfattning av ärendet 
Enligt bidragsnormer som antogs av kommunfullmäktige 2022-09-19, § 115 
ska anläggnings- och lokalbidrag till föreningar med särskilda avtal regleras 
i tvååriga avtal. Avtalet ska 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 (ungdoms-
verksamheten). Maximalt bidrag som kan beviljas är upp till 70 % av 
godkända driftskostnader för respektive förening samt en skälighetsnivå i 
förhållande till godkänd ungdomsverksamhet.  


Inom ramen för föreningsbidrag har kultur och fritid reserverat anslag om 
1,299 mkr enligt fördelningskriterierna. För närvarande är det nio föreningar 
som uppfyller kriterierna och som är berättigade till särskilt avtal avseende 
anläggnings- och lokalbidrag. Underlaget för nya avtal har beräknats utifrån 
föreningarnas driftskostnader för år 2021.   


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-26 
Fördelningskriterier daterade 2022-09-26  
Bidragsnormer – ”Stöd till föreningar och arrangemang i Tanums 
kommun”, 2022-09-19 


Yrkanden 
Christian Haneson (L) yrkar bifall till beredningsförslaget.  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att upprätta särskilda anläggnings- och lokalbidrag avseende år 2022 till de 
föreningar som framgår av fördelningskriterierna. 


Beslutet skickas till 
Föreningsutvecklare 
Respektive förening  
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Val av ny representant till Folkhälsorådet under 
resterande del av mandatperioden 2019-2022 
Paragraf BUN § 143 Ärendenummer BUN 2022/0358-600 


Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd ska utse två representanter till Folkhälsorådet. 


Ida Jakobsson (S) och Ida Östholm (M) är sedan tidigare utsedda 
representanter från Barn- och utbildningsnämnden.  


Ida Östholm (M) har skriftligt avsagt sig uppdragen som förtroendevald i 
Barn- och utbildningsnämnden samt Arne Joelssons minnesfond. Därmed 
behöver en ny representant utses och Pia Källqvist (M) föreslås bli Barn- 
och utbildningsnämndens andra representant i Folkhälsorådet under 
resterande delen av mandatperioden 2019-2022.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  


att utse Pia Källqvist (M) till Barn- och utbildningsnämndens andra 
representant i Folkhälsorådet under resterande del av mandatperioden 2019-
2022.  


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Val av ny ersättare i Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott  
Paragraf BUN § 144 Ärendenummer BUN 2018/0347-600 


Sammanfattning av ärendet 
Ida Östholm (M) har skriftligt avsagt sig uppdragen som förtroendevald i 
Barn- och utbildningsnämnden samt Arne Joelssons minnesfond. Ida 
Östholm var ordförande i både Barn- och utbildningsnämnden och Arne 
Joelssons minnesfond. 


Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-19 att entlediga Ida Östholm (M) 
från sitt uppdrag i Barn- och utbildningsnämnden samt Arne Joelssons 
minnesfond, och att till ny ledamot tillika ordförande i Barn- och 
utbildningsnämnden samt Arne Joelssons minnesfond utse Pia Källqvist (M) 
för resterande del av mandatperioden 2019-2022.  
Det är Barn- och utbildningsnämnden som utser ledamöter och ersättare i 
nämndens arbetsutskott. Då Pia Källqvist (M) blir ordinarie ledamot i 
arbetsutskottet, tillika ordförande, behöver en ny ersättare utses och 
förslaget är att Christian Haneson (L) ska utses till ny ersättare. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 


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   


Ordinarie Ersättare 


Pia Källqvist(M)  Agne Andrésen (M) 


Kristina Frigert (M) Christian Haneson (L) 


Louise Thunström (S) Ida Jakobsson (S) 


Erik Norderby (C) Andreas Brage (C) 


Christian Mattson (L) Karin Karlson (L) 
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Ordförande: Pia Källqvist (M) 
1:e vice ordförande: Louise Thunström (S) 
2:e vice ordförande: Erik Norderby (C) 


Beslutet skickas till 
Vald ersättare  
Troman 
Netpublicator  
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Information om svar på skrivelse från Bullaregårdens 
byggnadsförening 
Paragraf BUN § 145 Ärendenummer BUN 2022/0299-376 


Sammanfattning av ärendet 
Den 5 september ankom en skrivelse samt bilagor angående 
uteblivet lönebidrag till Bullaregårdens Byggnadsförening och det angavs 
att det skulle tillsändas Barn- och utbildningsnämnden.  
Den 6 september i samband med nämndsammanträde delgavs nämnden 
muntligt att skrivelsen inkommit och samma dag vidarebefordrades 
skrivelsen och bilagorna till samtliga ledamöter och ersättare i nämnden. 


Förvaltningen har formulerat ett skriftligt svar som delges Barn- och 
utbildningsnämnden den 27 september innan det skickas till Bullaregårdens 
byggnadsförening. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 
Skriftligt svar på skrivelse om uteblivet lönebidrag, 2022-09-20 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ta emot informationen om det skriftliga svaret till Bullaregårdens 
byggnadsförening för kännedom innan det översänds till nyss nämnd 
förening 


Beslutet skickas till 
Akten  
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Fråga om musikundervisning under lektionstid 
Paragraf BUN § 146 Ärendenummer BUN 2022/0360-607 


Sammanfattning av ärendet 
Vid Barn- och utbildningsnämnden den 30 augusti lyfte Michael Halvarsson 
(MP) frågan gällande kulturskolans musikundervisning under lektionstid för 
elever inom Tanums kommun. 


Tillförordnad förvaltningschef ger vid Barn- och utbildningsnämnden den 
27 september en återkoppling och redogörelse kring frågan 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-19 


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


Beslutet skickas till 
Akten  
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Information om ändringar i läroplaner, kursplaner och 
skollag från och med 1 juli 2022 
Paragraf BUN § 147 Ärendenummer BUN 2022/0328-607 


Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ges den 27 september, av ansvariga 
skolchefer, information om ändringar i läroplanerna, kursplanerna samt 
skollagen som tillämpas från och med augusti 2022. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20 


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


Beslutet skickas till 
Akten   
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Folkhälsorådet 2022 
Paragraf BUN § 148 Ärendenummer BUN 2022/0034-600 


Sammanfattning av ärendet 
Både ledamöter och tjänstepersoner ges möjlighet att delge aktuell 
information avseende Folkhälsorådet samt nämndens folkhälsoarbete.  
 
Det framförs att ansökningar om utvecklingsmedel för folkhälsa vanligtvis 
ska vara Folkhälsorådet tillhanda senast den 15 oktober, men att inlämnings-
datum har senarelagts detta år med anledning av att den nya 
folkhälsostrategen ska hinna att börja sin tjänst. Barn- och 
utbildningsnämnden kommer vid mötet den 25 oktober besluta i ärendet 
avseende nämndens ansökningar. 


Fråga ställs huruvida ledamöter ska delta på Demokratidagen den 19 
december. Tf förvaltningschef kommer att undersöka frågan och återkoppla 
nästkommande nämnd. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-09 


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


Beslutet skickas till 
Akten  
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Personalföreträdare 
Paragraf BUN § 149 


Sammanfattning av ärendet 
Personalföreträdare hade inget att rapportera.  
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Information från kontaktpolitiker  
Paragraf BUN § 150 


Sammanfattning av ärendet 
Erik Norderby (C) anger att vaktmästeri/transport efterfrågat att han som 
kontaktpolitiker deltar vid en arbetsplatsträff, vilket han avser att göra inom 
kort.   
 
Det uppmärksammades att det behöver utses nya kontaktpolitiker för 
verksamhetsområdena förskola, pedagogisk omsorg samt centrala barn- och 
elevhälsan då det skett förändringar gällande de förtroendevalda. 
Ärende kommer att beredas och tas till Barn- och utbildningsnämnden för 
beslut den 25 oktober.  
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Information från branschråd 
Paragraf BUN § 151 


Sammanfattning av ärendet 
Inget att rapportera från något branschråd, men det uppmärksammades att 
ny representant behöver utses till branschråden för Vård och omsorg samt 
Bygg då det skett förändringar gällande de förtroendevalda. 
Ärende kommer att beredas och tas till Barn- och utbildningsnämnden för 
beslut den 25 oktober.  
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Kvalitetsredovisning  för utbildningsverksamheterna, 
läsåret 2021/2022 
Paragraf BUN § 152 Ärendenummer BUN 2021/0429-607 


Sammanfattning av ärendet 
Detta dokument innehåller uppföljning av förskolan, grundskolan och 
grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen 
samt den av huvudman köpta gymnasieutbildningen i andra kommuner 
(Skollag 2010:800). 


Den 27 september delges Barn- och utbildningsnämnden kvalitets-
redovisningen för utbildningsverksamheterna för läsåret 2021/2022 och det 
planeras även att det ska hållas gemensamma kvalitetsdialoger vid 
efterföljande nämndsammanträden under hösten. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-14 
Kvalitetsredovisning läsåret 2021/2022  


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 


att godkänna kvalitetsredovisningen för utbildningsverksamheterna 
avseende läsåret 2021/2022 


Beslutet skickas till 
Akten 





		Barn- och utbildningsnämndens protokoll

		Innehåll

		Val av justerare

		Sammanfattning av ärendet



		Delårsbokslut, tertial 2 per den 31 augusti

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Barn- och utbildningsnämndens beslut

		Beslutet skickas till



		Fördelning av arbetsmiljöupppgifter

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Barn- och utbildningsnämndens beslut

		Beslutet skickas till



		Remissvar avseende äskande från Samordnings-förbundet Väst, inför 2023

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Barn- och utbildningsnämndens beslut

		Beslutet skickas till



		Anmälan av delegationsbeslut

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Barn- och utbildningsnämndens beslut

		Beslutet skickas till



		Anläggnings- och lokalbidrag  - särskilda avtal (avtalsföreningar) 2022

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Yrkanden

		Barn- och utbildningsnämndens beslut

		Beslutet skickas till



		Val av ny representant till Folkhälsorådet under resterande del av mandatperioden 2019-2022

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Barn- och utbildningsnämndens beslut

		Beslutet skickas till



		Val av ny ersättare i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Barn- och utbildningsnämndens beslut

		Beslutet skickas till



		Information om svar på skrivelse från Bullaregårdens byggnadsförening

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Barn- och utbildningsnämndens beslut

		Beslutet skickas till



		Fråga om musikundervisning under lektionstid

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Barn- och utbildningsnämndens beslut

		Beslutet skickas till



		Information om ändringar i läroplaner, kursplaner och skollag från och med 1 juli 2022

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Barn- och utbildningsnämndens beslut

		Beslutet skickas till



		Folkhälsorådet 2022

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Barn- och utbildningsnämndens beslut

		Beslutet skickas till



		Personalföreträdare

		Sammanfattning av ärendet



		Information från kontaktpolitiker

		Sammanfattning av ärendet



		Information från branschråd

		Sammanfattning av ärendet



		Kvalitetsredovisning  för utbildningsverksamheterna, läsåret 2021/2022

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Barn- och utbildningsnämndens beslut

		Beslutet skickas till
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