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

  

Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-09-03 

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. 08.30–12.00 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Öyvind Höiberg, Controller, §§ 72-75 

Lisa Kling, Sekreterare, §§72-81 

Lina Magnusson, Förvaltningschef, §§ 72-81 

Mattias Larsson, Utvecklingsledare, § 72 

Annica Ejdesör, Skolutvecklare, § 72 

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 72–78 

  

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) 

Agne Andrésen (M) 

Karolina Aronsson Tisell (C) 

Christian Mattsson (L) 

Ida Jakobsson (S) 

Ronny Kallin (S) 

Michael Halvarsson (MP) 

Sandra Addforsen (M), tjänstgörande ersättare §§ 76-81 

Håkan Elg (C), tjänstgörande ersättare 

Ramona Cully (S), tjänstgörande ersättare §§ 79-81 

Christian Askros (SD), tjänstgörande ersättare 

  

Ersättare Karin Karlson (L), ersättare 

Ellika Andersson (S), ersättare 

Ann-Christin Karlsson (S), ersättare 
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BUN § 72 BUN 2019/0004-600 

Information Barn- och utbildningsnämnden 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Mattias Larsson och Annica Ejdesör informerar om Samverkan för bästa 

skola, SBS. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterat den 19 augusti 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att tacka för informationen.  
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BUN § 73 BUN 2019/0081-606 

Delårsuppföljning 6 månader 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 2 440 tkr för 

2019. Det balanserade resultatet uppgår således till 985 tkr vid årets slut. I 

prognosen ovan ligger ett prestationsanslagstillskott på totalt 4 170 tkr. Den 

största ökningen av volymen redovisas inom verksamheterna barnomsorg 

och vuxenutbildning/SFI vilket bland annat orsakas av ökad inflyttning, 

behov av barnomsorg och fortsatt stort utbildningsbehov inom 

vuxenutbildning/svenska för invandrare. Nästa avräkning av 

prestationsanslaget sker i samband med uppföljningen per augusti 2019.  

  

Barn och utbildningsnämnden har för 2019 fattat beslut om 

effektiviseringsåtgärder på totalt 4 325 tkr. Åtgärderna som ska genomföras 

är dels att verksamheterna inte får använda det balanserade överskottet från 

2018 och att effektiviseringar görs genom minskad personaltäthet inom 

förskola, fritidshem och grundskola för förskoleklass till år årskurs sex. 

  

Verksamheterna har till stor del uppnått dessa effektiviseringsmål. Det 

återstår 940 tkr att effektivisera av de beslutade 4 235 kr och verksamheten 

kommer under hösten att fortsatt arbeta för att nå nämndens krav. Det 

prognostiserade underskottet på 2 440 tkr innefattar nytillkomna 

kostnaderna på 1 500 tkr för 2019, vilka inte var kända i samband med 

fyramånadersuppföljningen. Dessa nytillkomna kostnader är utökade 

kostnader för städ, placering av för elev i grundskolan på annan ort på grund 

av särskilda behov samt statsbidragsminskning inom grundskolan.  

  

För att nå ett balanserat resultat för 2019 behöver de totala 

effektiviseringsåtgärderna uppgå till 5 825 tkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-05 

Underlag uppföljning 6 månader  

Effektiviseringsåtgärder med anledning av prognos bokslut per 4 mån 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att ge verksamheten i uppdrag att under hösten fortsatt arbeta för att nå de 

uppsatta effektiviseringsmålen för 2019, 
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att förvaltningen får i uppdrag att utöver tidigare beslutat 

effektiviseringsmål på 4235 tkr komplettera med ytterligare åtgärder för att 

effektivisera med ytterligare 1500 tkr på grund av kostnadsökningar, och 

  

att överlämna bokslutsprognosen till kommunstyrelse 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret  
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BUN § 74 BUN 2019/0149-606 

Barnomsorg kväll, natt och helg 

Sammanfattning av ärendet 

Den 18 juni beslutade Barn- och utbildningsnämnden följande; 

• att uppdra åt förvaltningen att utreda hur barnomsorg kväll, natt och 

helg kan se och ut vara organiserad,  

• att ta fram vilka kriterier som ska gälla för att vara berättigad en 

sådan verksamhet,  

• att redovisning sker i september 2019 och  

• att kostnader, om erforderliga beslut fattas, tas med i budget 2020. 

  

Av 25 kap 5 § skollagen framgår att: Kommunen ska sträva efter att erbjuda 

omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den 

omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och 

familjens situation i övrigt. 

  

Bestämmelsen i skollagen innebär inte någon rättighet för föräldrar att få 

omsorg på obekväm arbetstid, utan föräldrar har ett eget ansvar för att hitta 

lösningar på omsorgsbehov för sina barn. Omsorg under obekväm arbetstid 

är, till skillnad från förskolan, ingen skolform och har därmed inte samma 

krav som ställs på en sådan verksamhet. Det är upp till varje kommun att 

besluta om i vilka former verksamheten ska bedrivas. 

  

En arbetsgrupp har arbetat med uppdraget enligt ovan, och har kommit fram 

till att barnomsorg under kväll, natt och helg inom Tanums kommun bör 

erbjudas i form av pedagogisk omsorg i förskolelokal, utifrån att denna form 

skulle ge kommunen bäst förutsättningar för efterlevnad av sitt arbetsmiljö- 

och arbetsgivaransvar, ge minskad sårbarhet vid personals frånvaro och 

underlätta vikarieanskaffning, erbjuda god kvalitet, skapa trygghet och 

säkerhet för barnen samt utifrån ekonomiska aspekter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-06 

Skrivelse Barnomsorg kväll, natt och helg, daterad 2019-08-09 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att, om erforderliga beslut fattas, erbjuda barnomsorg kväll, natt och helg i 

form av pedagogisk omsorg i förskolelokal 
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att äska medel för en sådan verksamhet i budget 2020, och  

  

att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med framtagande av rutiner och 

riktlinjer avseende ansökningsförfarande samt bedömning och beslut om 

placering, innefattande de kriterier som ska gälla för att vara berättigad en 

sådan verksamhet. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Controller  
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BUN § 75 BUN 2019/0032-606 

Budget 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens preliminära ram för 2020 uppgår till 348 

331 tkr varav personalkostnaderna uppgår till 237 314 tkr. Inom ramen för 

detta anslag ansvarar barn- och utbildningsnämnden för verksamheterna: 

barnomsorg, utbildning, kultur och fritid samt arbetsmarknad. 

  

Per 31 december 2018 redovisar nämnden ett balanserat resultat på 3 124 

tkr. För 2019 prognostiserar nämnden, enligt 6-månadersuppföljningen, ett 

underskott på 2 440 tkr. Det balanserade resultatet uppgår således till 985 

tkr vid årets slut. Om äskandet i Budget 2020 inte blir tillgodosedd eller 

oförutsedda kostnader uppstår kan Barn-och utbildningsnämnden komma att 

ta överskottet i anspråk. 

  

Antalet barn inom barnomsorgen 1-5 år beräknas till 593 inom 

verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och 

kooperativa förskolor. Antal 6-12 åringar inom fritidshem, pedagogisk 

omsorg (familjedaghem) och kooperativa förskolor beräknas uppgår till 570 

och elever i den samlade skoldagsverksamheten beräknas 261. Grundskolan 

beräknas ha 1 361 elever och gymnasiet beräknas till 405. Sammantaget i 

verksamheterna redovisas en ökning av barn-/elevantalet med totalt 78 

individer. Antal studerande i den kommunala vuxenutbildningen vid Futura 

beräknas till 184 heltidsstuderande vuxna. Detta antal kan komma att ändras 

i samband med volymberäkning per 15 september. 

  

Effektiviseringsområden 

Barn- och utbildningsnämnden har för 2020 i den preliminära ramen från 

Kommunfullmäktige fått ett effektiviseringskrav på 4 000 tkr. Nämnden har 

utöver detta kända kostnads- och intäktsförändringar som sammantaget gör 

att nämnden måste omfördela resurser mellan verksamheterna inom ram. 

Totalt har ca 6,5 mkr fördelats mellan kostnadsökande och 

kostnadsminskade poster. 

  

Verksamhetens behov och äskanden 

Barn-och utbildningsförvaltningen har beskrivit ett verksamhetsbehov med 

resursförstärkning och utifrån detta behov har Barn- och 

utbildningsnämnden äskat en komplettering till den av kommunfullmäktigen 

angivna preliminära ram för verksamhetsåret 2020. Totalt uppgår äskandet 

till 900 tkr vilket avser barnomsorg vid obekväm arbetstid, kvälls- och 

helgöppet. 
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Investeringsbudget 

Barn- och utbildningsnämnden presenterar i tabell samtliga 

investeringsområden som är aktuella under perioden 2020-2021. Förstudier 

föreslås göras för förskolor i Grebbestad, Fjällbacka och Bullaren samt även 

för arbetsmarknadsenheten lokalbehov. Kommunägd paviljong flyttas från 

Hedeskolan till Rabbalshede och paviljong för förskolan etableras i 

Fjällbacka i avvaktan på nybyggnation. Hedegårdens förskola avvecklas och 

marken återställs. Hamburgsundskolan renoveras och byggs till enligt 

tidigare beslut i budget 2018. 

  

Nämnden kommer som resultat av genomförda och planerade investeringar 

att begära kompensation för ökade driftskostnader under 2020. Särskild 

redovisning av framtagna driftskostnader per objekt redovisas i skrivelsen 

Budget 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-06 

Budget 2020 inklusive bilaga, daterad 2019-09-03 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna förslag till driftsbudget för 2020, 

  

att godkänna förslag till investeringsbudget för perioden 2020-2022 och 

  

att översända det till kommunstyrelsen. 

Reservationer 

Socialdemokraterna (S) genom Louise Thunström, och Miljöpartiet (MP) 

genom Michael Halvarsson reserverar sig muntligen mot beslutet. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret 

Förvaltningschef  
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BUN § 76 BUN 2018/0304-600 

Sammanträdesdagar 2019 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med beredningsarbetet inför kommande nämndsmöten under 

hösten 2019 har det upptäckts behov av att göra ändringar, enligt nedan; 

  

Det ordinarie nämndsmötet som är inplanerat den 8 oktober, behöver flyttas 

till den 15 oktober med start kl. 08:30.  

  

Ett extra nämndsmöte behöver hållas den 1 oktober, mellan kl. 08:30-10:00 

för att ta upp ärendet delårsbokslut per augusti. Samma dag den 1 oktober 

behöver ett extra Au-möte läggas in mellan kl. 10:00-14:00 inklusive lunch.  

  

Det ordinarie Au-mötet den 17 september kvarstår, men på annan tid, för att 

bereda ärendet delårsbokslut per augusti. Tänkt tid för detta Au-möte är kl. 

15:00-16:30. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-12 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

  

att det ordinarie nämndsmötet den 8 oktober flyttas till den 15 oktober med 

start kl. 08:30, 

  

att ett extra nämndsmöte hålls den 1 oktober, mellan kl. 08:30-10:00 för att 

ta upp ärendet delårsbokslut per augusti,  

  

att den 1 oktober förlägga ett extra Au-möte kl. 10:00-14:00 inklusive lunch, 

och   

  

att det ordinarie Au-mötet den 17 september kvarstår för att bereda ärendet 

delårsbokslut per augusti, kl. 15:00-16:30.  

Beslutet skickas till 

Akten 

Webredaktionen  
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BUN § 77 BUN 2019/0062-606 

Delegationsbeslut 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan om beslut i allmänna ärenden; 

  

• Två st. skolskjutsbeslut. Redogörelse sker muntligt vid sittande 

möte. 

  

• Remissvar Kulturstrategi Västra Götaland, 2020-2023 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19 

Remissvar avseende Kulturstrategi Västra Götaland, 2020-2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att förklara presenterade ordförandebeslut för anmälda.  
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BUN § 78  

Information från Folkhälsorådet 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsorådets ordförande, Louise Thunström informerar om; 

 

• att det den 6 september kommer att vara en utbildningsdag kring 

folkhälsa, då det bland annat kommer belysas hur kommunernas 

arbete fortskrider utifrån att Barnkonventionen blir svensk lag 2020, 

 

• att sista dag för ansökan om utvecklingsmedel är den 15 oktober och 

att nämnderna dessförinnan ska ha prioriterat verksamheternas 

ansökningar och 

 

• att Barn- och utbildningsnämnden kommande år kan behöva 

konkretisera sina folkhälsomål.  

  

 


