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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2019-05-28 
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 08.30–12.40 
Mötet ajournerades under § 47, mellan kl. 10:10-10:40 

Ledamöter Se nästa sida. 
Övriga närvarande Öyvind Höiberg, Controller, §§ 46-47 

Lina Magnusson, Förvaltningschef, §§ 46-57 
Sten-Gunnar Axelsson, Chef centrala barn- och elevhälsan, § 49 
Lisa Kling, Sekreterare, §§ 46-57 
 

Justeringens plats och tid  
Paragrafer 47–57 
  
Sekreterare  

 Lisa Kling 
  
Ordförande  

 Ida Östholm 
  
Justerare  

 Louise Thunström 
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Beslutande ledamöter Ida Östholm, Ordförande (M) 
Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S) 
Kristina Frigert (M) 
Karolina Aronsson Tisell (C) 
Christian Mattsson (L) 
Ida Jakobsson (S) 
Ronny Kallin (S) 
Michael Halvarsson (MP) 
Gobben O Haugland (SD), §§ 46-52 
Catarina Bertilsson (M), tjänstgörande ersättare 
Sandra Addforsen (M), tjänstgörande ersättare § 54 
Håkan Elg (C), tjänstgörande ersättare 

  
Ersättare Erik Norderby (C), ersättare 

Karin Karlson (L), ersättare 
Ramona Cully (S), ersättare 
Ellika Andersson (S), ersättare 
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BUN § 47 BUN 2019/0052-606 

Bokslut 2018, förslag till omföringar 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har genom de ekonomiska styrprinciperna, 
principen att över- och underskott för respektive verksamhetsansvarig efter 
bokslutsgenomgång och justering överförs genom det balanserade 
resultatet.  
  
Kultur och fritidschef 362 tkr 
Rektor för Lärcentrum 756 tkr 
Arbetsmarknadschef 219 tkr 
Musikskolan  107 tkr 
Elevhälsan  88 tkr 
Rektor för särskolan 239 tkr 
Fsk 1 Hamburgsund -340 tkr 
Fsk 2 Tanumshede 432 tkr 
Fsk 3 Backa/G-stad 156 tkr 
Fsk 4 F-backa/R-hede 457 tkr 
Sk 1 Backa/Lur 446 tkr 
Sk 2 Tanumshede F-6 769 tkr 
Sk 3 Grebbestad 546 tkr 
Sk 4 F-backa/R-hede -111 tkr 
Sk 5 Tanumskolan 7-9 -643 tkr 
Sk 6 Hamburgsund -923 tkr 
  
Som led i delårsuppföljningen per 30 april ska respektive 
verksamhetsansvarig redovisa hur mycket av det balanserade resultatet som 
tas i anspråk respektive finansieras under 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 3 maj 2019 
Förslag till omföring av det justerade resultatet och sammanställning av 
justeringsposter 
 
Ajournering 
Ajournering begärs. Mötet ajourneras mellan kl. 10:10-10:40. 
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Yrkanden 
Louise Thunström (S) yrkar på nya att-satser enligt följande; 
 
att verksamheterna inte ska få disponera sina överskott och 
 
att verksamheter med underskott ska komma i balans. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer beredningsförslaget mot Louise Thunström förslag var 
för sig, och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Louise 
Thunströms yrkande. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att nämndens verksamheter inte ska få disponera sina överskott och 
 
att de av nämndens verksamheter med underskott ska komma i balans. 

Beslutet skickas till 
Controller  
Verksamhetsansvariga  
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BUN § 48 BUN 2019/0155-600 

Genomlysning av Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-02-26, i samband med 
internbudget för 2019, att med hjälp av extern utredare, under 2019, påbörja 
en genomlysning av nämndens verksamheter i syfte att nå en organisatorisk, 
verksamhetsmässig och ekonomisk balans. Förvaltningen fick uppdrag att ta 
fram förslag till prioriterade områden. Även redovisning av uppdragets 
omfattning samt kostnaden för en extern utredare beslutades att göras till 
nämnden i maj.  
  
Förvaltningen lämnade därför tre förslag till prioriterade områden att inleda 
med i arbetet med att genomlysa nämndens verksamheter.  

• Grundskola årskurs 7-9  
• Nyanländas lärande  
• Elevhälsans organisation och elever i behov av särskilt stöd.  

  
Efter redogörelse föreslås att arbetet ska inledas med genomlysning av hela 
grundskolan (F-9) och att elevhälsan och nyanländas lärande ingår i denna 
del. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 3 maj 2019 

Yrkanden 
Louise Thunström (S) yrkar att näst efter genomlysning av hela grundskolan 
(F-9), ska förskolan prioriteras. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar på beredningsförslaget inklusive Louise Thunströms 
tilläggsyrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
beredningsförslaget med Louise Thunströms tilläggsyrkande. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att arbetet med genomlysning av nämndens verksamheter inleds med hela 
grundskolan (F-9) och att förskolan därefter ska prioriteras.  
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef   
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BUN § 49 BUN 2018/0325-604 

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF) 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden (huvudmannen) efterfrågade under hösten 
2018, en överblick över hur många elever det finns i kommunen som är i 
stora behov av särskilt stöd. I detta sammanhang avsågs elever med grava 
diagnoser, ibland flera, där också andra förvaltningar och myndigheter är 
inblandade. Huvudmannen önskade också kunskap om hur rektorerna 
organiserar stödet till dessa elever.  
  
Den 18 december 2018, § 87 beslutade Barn- och utbildningsnämnden 
följande;  

• att uppdra åt förvaltningen att skyndsamt utreda hur många elever 
det finns i kommunen som har stora skolsvårigheter utifrån allvarlig 
funktionsvariation,  

• att uppdra åt förvaltningen att utreda hur olika skolor organiserar 
undervisningen för dessa elever samt hur skolorna samarbetar internt 
och externt med detta,  

• att uppdra åt förvaltningen att ge förslag på hur undervisningen kan 
ske på bästa sätt för dessa elever och  

• att identifiera de ekonomiska konsekvenserna som utredningen 
medför.  
 

Chef för centrala barn- och elevhälsan fick uppdraget att göra utredningen, 
och den överlämnades till Barn- och utbildningsnämnden för beslut den 30 
april, men ärendet bordlades till kommande sammanträde i maj måna 
 
Vid sammanträdet framförs att arbetsutskottets framlagda förslag från 
den 14 maj, om att området elevhälsan ska prioriteras i det kommande 
arbetet med genomlysningen av förvaltningens verksamheter, inte längre är 
relevant, då området kommer att ingå vid genomlysningen av hela 
grundskolan (F-9).  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 6 maj 2019 
Protokollsutdrag BUN § 40, 2019-04-30 
Utredning, daterad 3 april 2019 och reviderad den 17 april, skriven av  
Sten-Gunnar Axelsson, chef centrala barn och elevhälsan 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att detta område kommer att ingå vid genomlysningen av hela grundskolan 
(F-9), 
 
att förvaltningen som en del i en systematisk återkoppling fortsättningsvis 
rapporterar till nämnden kring elevers måluppfyllelse samt elevers behov av 
särskilt stöd samt 
 
att tacka för informationen avseende grundskolornas arbete med elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 
  

Beslutet skickas till 
Chef centrala barn och elevhälsan  
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BUN § 50 BUN 2019/0075-606 

Ekonomisk ersättning vid studier på folkhögskolans 
allmänna kurs 

Sammanfattning av ärendet 
Från Grebbestad folkhögskola har frågan kommit till Barn- och 
utbildningsförvaltningen huruvida det finns beslut om att kommunen står för 
kostnaderna för skollunch, skolmaterial/litteratur och mindre summor i de 
fall studieresor ingår i utbildningen för de som läser in behörighet 
motsvarande gymnasienivå på folkhögskolans allmänna kurs, och som är 
under 20 år och folkbokförda i Tanums kommun. 
  
Det finns inget sådant beslut för taget av Barn- och utbildningsnämnden i 
Tanums kommun. Det är olika hur olika kommuner hanterar dessa 
kostnadsersättningar, dels om kommunen ersätter, dels vilka kostnader som 
kommunen beviljar ersättning för och det är av stor vikt att beslut fattas 
kring detta. 
  
För en del elever passar folkhögskolans utbildning dem bättre och det ger de 
eleverna en möjlighet att få behörighet till vidare studier eller inträda på 
arbetsmarknaden. Det är inte reglerat att kommunen ska ersätta kostnader 
vid studier på folkhögskola. Anledningen till att det ändå görs är för att det 
bedöms vara av värde för den enskilde som en möjlig väg att inträda på 
arbetsmarknaden eller till vidare studier på yrkeshögskola eller högskola/ 
universitet, vilket är gynnsamt för kommunen. 
  
För elever under 20 år som läser på folkhögskola uppstår en extra kostnad 
jämfört med om eleven skulle studera på gymnasieskola då eleven själv får 
stå för läromedel och skollunch vid studier på folkhögskola. Detta kan göra 
att individen/familjen avvaktar en meningsfull sysselsättning av ekonomiska 
skäl.  De elever som är över 20 år är berättigade till studiemedel och 
förväntas stå för kostnader för lunch och läromedel då de erhåller högre 
belopp, än de som är under 20 år.  
  
Villkor för studiemedel och olika bidrag varierar för olika kurser och åldrar. 
Studiemedel från CSN kan sökas från och med andra halvåret det år den 
sökande fyller 20 år vid studier på gymnasienivå. På eftergymnasiala 
utbildningar kan studiebidrag sökas tidigare än vid 20 års ålder. Studiemedel 
består vanligtvis av en bidragsdel på 3164 kronor/månaden och en lånedel 
på 7280 kronor/månaden. Studiebidrag från CSN, 1250 kronor/månad, får 
alla som studerar, dock längst till och med utgången av vårterminen det år 
eleven fyller 20 år. 
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För att en elev ska vara berättigad till ekonomisk ersättning från Tanums 
kommun ska eleven vara folkbokförd i Tanums kommun, ha en ofullständig 
gymnasieutbildning samt vara inskriven och studera 
på folkhögskolans allmänna kurs. Ersättning ska inte betalas ut till elever 
som börjar på folkhögskola före det år eleven fyller 18 år och gäller som 
längst till och med utgången av vårterminen det år eleven fyller 20 år. 
Stödet ska avse skollunch enligt Tanums kommuns budget för skolmåltid i 
grundskolan motsvarande 35 kr per lunch och sammanlagda utgifter för 
kopiering, läromedel och studiebesök maximalt 1000 kr/termin. Ersättning 
för skollunch ska ske på underlag av en av folkhögskolan inskickad 
närvarorapport. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 29 april 2019 
Information om allmänna kurser vid Grebbestads folkhögskola: 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att elev, folkbokförd i Tanums kommun, som läser på folkhögskolans 
allmänna kurs kan ansöka om kostnadsersättning för skollunch och 
sammanlagda utgifter för kopiering, läromedel och studiebesök, med max 
1000 kr/termin och 
  
att kostnadsersättningar kan betalas ut från och med det år eleven fyller 18 
och som längst till och med vårterminen det året eleven fyller 20 år. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef  
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BUN § 51 BUN 2019/0153-606 

Kostorganisation Tanums kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2018-09-11, i samband med 
inriktningsbeslut avseende kök vid Ängens förskola i Grebbestad, också 
beslut om att tillsätta en utredning för att kartlägga kapacitet och framtida 
behov för kommunens samtliga kök i samarbete med omsorgsnämnden. 
Detta utredningsarbete inleds härmed.  
  
I Tanums kommun hanteras leverans av mat till skola, barnomsorg, 
äldreomsorg och funktionshinderverksamhet av kommunens egna 
kostorganisation.  Barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden har 
ansvar för olika delar av kostorganisationen.  
  
Regelverket som rör mat och måltider i de kommunala verksamheterna är 
omfattande. Det rör sig främst om skollagen, skolans styrdokument, 
socialtjänstlagen, LSS samt gällande livsmedelslagstiftning. 
  
Utöver lagstiftningen är mat och måltider också ett politiskt fokusområde i 
kommunen. Det finns verksamhetsmål och kvalitetsgarantier som rör 
måltiderna inom bland annat äldreomsorgen. Utgångspunkten i detta är 
delaktigheten för den enskilde matgästen och hens upplevelse av måltiden 
som helhet. Inom förskoleverksamheterna förs barnens utveckling och 
lärande, delaktighet och inflytande fram och ska beaktas i förhållande till 
hur köken organiseras. Det finns också miljömål kopplat till matinköp. 
  
I dagsläget finns det en risk för att den kommunala kostorganisationen inte 
fungerar ändamålsenligt. Med anledning av det bör en utredning göras för 
att beskriva verksamheten och hur den ska organiseras för att leva upp till 
gällande kvalitetskrav, kapacitetskrav och övriga förutsättningar nu och 
framåt. Eftersom ansvaret är fördelat mellan två nämnder bör utredningen 
hanteras i samverkan mellan de båda berörda förvaltningarna, vilket innebär 
att omsorgsnämnden har samma förslag att ta ställning till på sin nämnd den 
16 maj. 
 
Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 maj enas 
nämnden om nytt förslag till beslut, enligt följande; 
 

• att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med 
omsorgsförvaltningen, med hjälp av en extern utredare, genomföra 
en utredning av kommunens kostorganisation, 
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• att i utredningen ta hänsyn till barns utveckling, lärande, delaktighet 
och inflytande samt 

• att beslut fattat av Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-11, § 63, 
gällande att uppdra åt förvaltningen att se över i vilken mån 
förskolebarnens utveckling och lärande, delaktighet och inflytande 
kan tillgodoses även om maten fullt ut inte lagas i anslutning till 
varje förskoleavdelning upphävs i och med detta beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 3 maj 2019 
Beslut från Barn- och utbildningsnämnden, 2018-09-11 § 63 

Beslutsgång 
Ordförande frågar på beredningsförslaget och det nya förslaget var för sig, 
och finner att Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt det nya 
förslaget.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med omsorgsförvaltningen, 
med hjälp av en extern utredare, genomföra en utredning av kommunens 
kostorganisation, 
 
att i utredningen ta hänsyn till barns utveckling, lärande, delaktighet och 
inflytande samt 
 
att beslut fattat av Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-11, § 63, 
gällande att uppdra åt förvaltningen att se över i vilken mån förskolebarnens 
utveckling och lärande, delaktighet och inflytande kan tillgodoses även om 
maten fullt ut inte lagas i anslutning till varje förskoleavdelning, upphävs i 
och med detta beslut. 

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden  
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BUN § 52 BUN 2018/0292-600 

Medborgarförslag om badbuss och gratis 
simundervisning till kommunens elever under 
sommaren 

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag om badbuss och gratis simundervisning har inkommit till 
barn- och utbildningsförvaltningen den 23 oktober 2018 för beredning och 
beslut, efter att förslaget behandlats av kommunfullmäktige. 
Medborgarförslaget är inlämnat av Karin Johansson, Tanumshede. 
Förslagsställaren skriver i medborgarförslaget att elever i åk 6 ska kunna 
simma 200 meter för att bli godkända (i Idrott och hälsa) och då skulle det 
underlätta och bli billigare för kommunen om de lärde sig simma på 
sommaren. Vidare anges att man då inte behöver frisätta lärare eller annan 
personal till att köra eleverna fram och tillbaka och inte heller behöver 
personal vara med på simundervisningen. Medborgarförslaget innebär mer 
konkret en badbuss och gratis simundervisning till kommunens elever under 
sommaren och att bussen kan utgå från Bygdegården (i Tanumshede) och 
köra till Grunnevattnet, och mellan Östad till Sundshult för de elever som 
bor där.  
  
Barn- och utbildningsnämnden bedömer att en prioritering behöver göras 
såtillvida att resurser i första hand ska läggas på den verksamhet som är 
lagstadgad, dvs. det ansvar som åvilar nämnden enligt skollagen 
innefattande simundervisning i kursplanen för Idrott och hälsa, istället för 
att erbjuda gratis simundervisning och badbuss under sommaren. Att barn 
har fritidssysselsättning under sommaren kan också betraktas ligga inom 
ramen för föräldraansvaret. 
  
Av utredningsunderlaget och av den diskussion som förs finns inget som 
pekar mot att det, som anges i medborgarförslaget, skulle bli billigare 
för kommunen om man införde en badbuss och gratis simundervisning till 
kommunens elever under sommaren, utan tvärtom. Då det till antalet är få 
elever som inte når kunskapsmålen för Idrott och hälsa utifrån bristande 
simföråga, så finns det av det skälet inte heller tillräckliga incitament att 
införa badbuss och gratis simundervisning för kommunens elever under 
sommaren. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 2019-04-29 
Utredningsunderlag, daterat 2019-05-02 
Beslut KF 2018-10-15, § 114 
Medborgarförslag daterat 14 september 2018 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att avslå medborgarförslaget om badbuss och gratis simundervisning till 
kommunens elever under sommaren. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren  
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BUN § 53 BUN 2018/0237-601 

Övrig pedagogisk omsorg 
(familjedaghemsverksamhet) i Tanums kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden fattade den 9 september 2018 beslut om;   

• att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för fortsatt 
övrig pedagogisk omsorgsverksamhet i Tanum kommun i ett 
långsiktigt perspektiv,  

• att det i direktiven till utredningen framgår att den övriga 
pedagogiska verksamheten är ett önskat alternativ inom 
barnomsorgen, 

• att förvaltningen anlitar en extern konsult för framtagande av 
utredningen och 

• att utredningen presenteras för nämnden senast i december 2018. 
  
Lise-Lotte Bengtsson, Skoljuridik AB utsågs till extern utredare och 
utredningen överlämnades till Barn- och utbildningsnämnden den 18 
december 2018 och samtidigt fattades följande beslut; 

• att uppdra åt Barn- och utbildningsförvaltningen att skyndsamt 
undersöka möjligheterna till att förändra förutsättningarna för 
familjedaghemspersonal gällande till exempel startbidrag, total 
årsarbetstid, omkostnadsersättning, utbildningsinsats, ersättning för 
materialkostnader samt att deras egna barn räknas som placerade i 
verksamheten. 

  
Härmed ges en kort rapport till Barn- och utbildningsnämnden kring vilka 
åtgärder som vidtagits så här långt. 
 
Dagbarnvårdarna blir numera erbjudna ett startbidrag på 5000 kr för inköp 
av pedagogiskt material (annars är det 2000/år som är avsatt för ändamålet). 
Det finns också utrymme att, vid behov, finansiera grundinventarier såsom 
vagnar och matsstolar med mera. Dessa inventarier kan tas över från andra 
dagbarnvårdare som avslutat sina tjänster, så det är inte alltid behövligt. 
Vidare har det bestämts att dagbarnvårdarna ska ha tillgång till egen iPad 
och arbetstelefon om så önskas.  
Två nyanställningar i Tanumshede har gjorts den här terminen, så totalt 
finns det nu åtta dagbarnvårdare i kommunen. Rekryteringsläget är fortsatt 
svårt. Dock inkom nyligen två ansökningar på de tjänster som legat ute. 
  
Förvaltningen fick uppdrag att bland annat se över årsarbetstiden, vilket 
HR-specialist Carina Berndtsson arbetar med.   
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Att undersöka de övriga punkterna gällande möjlighet till ersättning för 
hyra, höjd omkostnadsersättning, utbildningsinsats och placering av egna 
barn kvarstår.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 29 april 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att tacka för informationen 

Beslutet skickas till 
Ansvariga chefer pedagogisk omsorg  
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BUN § 54 BUN 2019/0062-606 

Delegationsbeslut 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälan om delegationsbeslut enligt nedan: 
  
Beslut om lönebidrag Grebbestads IF under perioden 190101 - 191231.  
 
Beslut om lönebidrag Konstnärernas kollektivverkstad under perioden 
190101 - 191231.  
 
Beslut om lönebidrag Bullarens GoIF under perioden 190101 - 191231. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, den 20 maj 2019 
Delegationsbeslut enligt ovan 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 55  

Information från branschråd 

Sammanfattning av ärendet 
Karolina Aronsson Tisell (C) redogör för branschråd för barnskötar- och 
elevassistent, som hölls den 10 maj 2019, och anger bland annat att det går 
bra för barnskötar- och elevassistentutbildningen. Skolan, eleverna och 
branschen har en samsyn och en bra dialog om utmaningar och möjligheter.   
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BUN § 56  

Information från Folkhälsorådet 

Sammanfattning av ärendet 
Louise Thunström (S) informerar från Folkhälsorådets möte den 7 maj 2019 
och anger bland annat; 
 

• att nya folkhälsomål har antagits, 
• hur gången är gällande nämnders ansökan om folkhälsomedel, 
• att Folkhälsorådet beviljat utvecklingsmedel för Barn- och 

utbildningsnämndens ansökan avseende YAM, 
• att det för verksamheterna, finns utvecklingsmedel att ansöka innan 

sommaren, utifrån att en planerad insats inte kommer att 
genomföras, samt 

• att Irma Nordin redovisade Välfärdsbokslutet för 2018 och att delar 
av det också bör redovisas till Barn- och utbildningsnämnden.  
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BUN § 57  

Information från kontaktperson/kontaktpolitiker 

Sammanfattning av ärendet 
Inga verksamhetsbesök har genomförts. 
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