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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2021-04-20 
Tillkännagivet från och med  
Tillkännagivet till och med  
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift  

 Lisa Kling 
  
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl. 08.30–13.00 
Mötet ajourneras under § 72, kl. 10:54-11:07. 
 

Ledamöter Se nästa sida. 
Övriga närvarande David Mathiasson, Fritidsbanken Sverige, deltar via länk § 69 

Jessica Jonasson, fritidssamordnare, deltar via länk § 70 
Helen Larsholt, skolchef, deltar via länk §§ 69-76 
Evelina Lindell, arbetsmarknadschef, deltar via länk § 69 
Victor Sköld, fastighetsingenjör, deltar via länk §§ 71-73 
Sara Weststrand, utredare omsorgsförvaltningen, deltar via länk § 78 
Agneta Kullberg, kostchef omsorgsförvaltningen, deltar via länk § 78 
Öyvind Höiberg, controller, deltar via länk §§ 78-80 
Annika Vilhelmsson, chef centrala barn och elevhälsan, deltar via 
länk §§ 81-82 
Annica Bjering, teknikansvaring, §§ 69-81 
Lisa Kling, sekreterare 
Lina Magnusson, förvaltningschef 
 

  
Justeringens plats och tid  
Paragrafer 68–86 
  
Sekreterare  

 Lisa Kling 
  
Ordförande  



 

 Tanums kommun Protokoll 2 (32) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-20 BUN 2021/0136-600 
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 Ida Östholm 
  
Justerare  

 Louise Thunström 
  



 

 Tanums kommun Protokoll 3 (32) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-20 BUN 2021/0136-600 
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutande ledamöter Ida Östholm, Ordförande (M) 
Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S), deltar via länk 
Kristina Frigert (M), deltar via länk 
Agne Andrésen (M), deltar via länk 
Karolina Aronsson Tisell (C), deltar via länk 
Christian Mattsson (L), deltar via länk 
Ida Jakobsson (S), deltar via länk 
Ronny Kallin (S), deltar via länk, §§ 68-72 
Michael Halvarsson (MP), deltar via länk 
Håkan Elg (C), tjänstgörande ersättare, deltar via länk 
Ramona Cully (S), tjänstgörande ersättare §§ 73-86, deltar via länk  
Roar Olsen (SD), tjänstgörande ersättare, deltar via länk 

  
Ersättare Magne de Bruycker (M), ersättare, deltar via länk 

Karin Karlson (L), ersättare, deltar via länk 
Ellika Andersson (S), ersättare, deltar via länk 
Kasar Nader (S), ersättare, deltar via länk 
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BUN § 68  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 
Louise Thunström (S) valdes att justera protokollet.  
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BUN § 69 BUN 2021/0062-370 

Fritidsbankens fortsatta verksamhet 

Sammanfattning av ärendet 
Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek fast för sport- och fritidsutrustning. 
Vem som helst kan låna utrustning för en aktiv fritid, som till exempel 
skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer. 
Utlåningstiden är 14 dagar. Att låna från Fritidsbanken är gratis. De flesta 
artiklarna är skänkta.  Fritidsbanken i Tanum startades 2017 som en ideell 
förening enligt dåvarande riktlinjer.  
 
Fritidsbanken Sverige ställer nu andra krav på huvudmannaskapet för 
anslutna föreningar och det är inte längre önskvärt att en ideell förening 
driver verksamheten. Med anledning av de nya riktlinjerna stod det klart att 
föreningen Fritidsbanken i Tanum inte kommer kunna fortsätta driva 
verksamheten.  Den lokala föreningen har ställt frågan till kommunen om att 
driva vidare Fritidsbanken i kommunal regi och kommunen har även 
erbjudits att ta över den utrustning som finns. 
 
Barn- och utbildningsnämnden kommer vid sammanträdet 2021-04-20 få 
ytterligare information om Fritidbankens verksamhet av verksamhetsledare 
från Fritidsbanken i Sverige, David Mathiasson. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06 
Underlag, Fritidsbankens fortsatta verksamhet, daterat 2021-04-06 
Protokoll från Fritidsbanken Tanums möten, 210114 och 210317  
Skrivelse avseende Fritidsbanken Tanums avveckling, 210405 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att uppdra åt förvaltningschef att se över möjligheterna att starta 
Fritidsbanken i kommunal regi, 
 
att äska medel i kompletteringsbudget 2021 för drift av en Fritidsbank i 
kommunal regi,  
  
att uppdra åt förvaltningschef att i samråd med fastighetsavdelningen ta 
fram förslag på lokalisering av en Fritidsbank, och 
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att uppdra åt förvaltningen att i dialog med Föreningen Fritidsbanken i 
Tanum ta vara på den utrustning som föreningen vill skänka till Tanums 
kommun. 

Beslutet skickas till 
Fritidsbanken Sverige 
Chef kultur och fritid 
Arbetsmarknadschef  
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BUN § 70 BUN 2019/0155-600 

Återkoppling av arbetet utifrån genomlysning av den 
öppna fritids- och ungdomsverksamheten  

Sammanfattning av ärendet 
I mars 2020 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att under våren 2020 
göra en genomlysning av verksamheterna inom kultur och fritid och att 
inleda med fritidsgårdarna. Syftet med genomlysningen var att nå en 
organisatorisk, verksamhetsmässig och ekonomisk balans. Beslutet 
innefattade även att anlita KEKS för genomlysningen. 
Jonas Agdur, KEKS genomförde en översyn av Tanums öppna fritids- och 
ungdomsverksamhet och en rapport presenterades för Barn- och 
utbildningsnämnden i juni 2020. I rapporten lades ett antal förslag till 
åtgärder fram med syfte att den öppna ungdomsverksamheten i Tanums 
kommun skulle kunna övergå till en mer modern och framgångsrik modell, 
som bygger på ungdomars delaktighet och lärande. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade 2020-06-23, § 59 att ta emot redovisningen 
för kännedom och av tjänsteskrivelsen framgick även att nämnden ställde 
sig bakom de åtgärder som föreslogs i rapporten. 
 
I september 2020 beslutade nämnden att uppdra åt kultur och fritidschefen 
att senast den 3 november presentera en handlingsplan med förslag till 
genomförande av åtgärderna som lades fram i rapporten från KEKS, vilket 
också gjordes och vid Barn- och utbildningsnämnden i april 2021 lämnas en 
återrapportering av det arbete som utförts så här långt utifrån den upprättade 
handlingsplanen. 
Nästa återrapportering planeras till nämnden i november 2021 samt i 
samband med den årliga kvalitetsuppföljningen i januari 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-01 
Återrapportering av handlingsplan upprättad av Birgitta Sparre och Jessica 
Jonasson 

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

Beslutet skickas till 
Kultur och fritidschefen  
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BUN § 71 BUN 2021/0168-606 

Information om arbetet med förstudier i samband med 
nybyggnation 

Sammanfattning av ärendet 
Av kommunens lokalförsörjningsplan, antagen av kommunfullmäktige 
2021-02-15, §18.framgår behov av nya lokaler till förskolans verksamheter i 
Tanums kommun.  
  
I kommunala riktlinjer anges att beställande nämnd ska initiera att en 
förstudie genomförs och i tidigare samverkansarbeten med tekniska 
förvaltningen har det framkommit att omfattningen av nybyggnation av 
lokaler behöver klarläggas och att Barn- och utbildningsnämnden eventuellt 
behöver ge ett tydligare uppdrag åt kommunens fastighetsavdelning/ 
tekniska nämnden.  
  
I en förstudie ingår att samverka med fastighetsavdelningen och ansvara för 
samordningen inom förvaltningen samt att samverka med berörda 
fackförbund, informera och genomföra riskbedömningar.  
  
Utifrån att arbetet med de olika områdena i förstudien fortskrider, utvecklas 
också en struktur/modell för hur en förstudie kan genomföras i Tanums 
kommun gällande förskolor men även gällande andra verksamhetslokaler 
inom Barn- och utbildningsförvaltningen. I förstudiearbetet ingår från och 
med januari 2021 också Arbetsmarknadsenheten och dess behov av ny 
lokal.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-13 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 72 BUN 2020/0270-606 

Placering vid nybyggnation av förskola i Bullaren  

Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-15, § 87; 
- att av tekniska nämnden beställa en förstudie avseende nya lokaler till 
förskolans verksamheter i Grebbestad, Fjällbacka och Backa (Bullaren) och 
- att återkoppling gällande tidplan för förstudien görs till Barn- och 
utbildningsnämnden i november eller december 2020. 
I nämnd 2020-11-03 redogjorde fastighetsingenjör Victor Sköld och 
skolchef Helen Larsholt för hur arbetet med förstudien fortskrider, vilket 
bland annat innefattade en processplan med tidsaspekter för olika delar i 
förstudiearbetet samt en presentation av lämpliga områden för 
nybyggnation. I de fyra redovisade områden pågår det arbete som skapar 
förutsättningar för en framtida förskola. 
  
Under processens gång har synpunkter inkommit kring de redovisade 
områden i Backa samt frågor kring alternativ tomt i Backa, som inte tas upp 
i mark- och planberedskap för förskolor. Även frågan kring vilken 
lokalisering som är bäst i fråga om Backa eller Östad har kommit upp. 
Tekniska förvaltningen har utifrån detta redogjort för alternativ tomt på 
Naverstad-Backa 1:8, Smeberg 1:44, Smeberg S:2 samt tagit fram underlag 
för tomten Östad 1:77, Östad 1:78, Östad 1:9 i Östad.  
  
I det underlag som följer med denna tjänsteskrivelse redogörs för Musland 
1:9 samt Smeberg 1:47 som tillsammans skapar område B1, Östad 1:77, 
Östad 1:78, Östad 1:9 som tillsammans skapar område Ö9 samt Naverstad-
Backa 1:8, Smeberg 1:44, Smeberg S:2.  
  
Det område som bedöms vara det bästa utifrån läge, infrastruktur och ur 
verksamhetsperspektiv är del av fastigheten MUSLAND 1:9 samt 
SMEBERG 1:47 som tillsammans skapar område B1. Även trafik-
situationen medger det området som mest lämpligt utifrån befintlig 
infrastruktur samt att möjligheten till gång- och cykelväg mellan skola och 
förskola är stor. Det finns också flera redovisade fördelar med att sam-
lokalisera skola och förskola inom samma område.  
Övriga tomter är fortsatt aktuella utifrån att det idag inte finns en detaljplan 
på förordad tomt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-01 
Underlag placering av ny förskola i Bullaren, 2021-04-01 
Teknisk bedömning Naverstad-Backa, daterad 2020-11-26 
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Yrkanden 
Louise Thunström (S) och Michael Halvarsson (MP) yrkar:  
 
att fortsätta utreda omådet som utgör Ö9 (Östad 1:77, Östad 1:78, Östad 
1:9), 
  
att i nuläget inte utreda B4 (tomten Naverstad-Backa 1:8, Smeberg 1:44, 
Smeberg S:2) samt 
 
att fortsätta utreda utreda tomten på del av fastigheten Musland 1:9 samt 
Smeberg 1:47 som tillsammans skapar område B1. 
 
Ajournering 
Ajournering begärs av Karolina Aronsson Tisell (C). Mötet ajourneras 
mellan kl. 10:54-11:07. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer fråga på beredningsförslaget och S och MP:s yrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt beredningsförslaget. 
 
Votering begärs av Michael Halvarsson (MP) och votering verkställs. 
Ordförande förklarar för tänkt omröstningsordning. 
JA-röst = beredningsförslaget 
NEJ-röst = socialdemokraternas och miljöpartiets yrkande 
Nämnden godkänner tänkt omröstningsordning. 
 
Med 7 JA-röster och 4 NEJ-röster finner ordförande att nämnden beslutar 
enligt beredningsförslaget. 
Se omröstningsförteckning i slutet av protokollet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar   
 
att förorda att placering av ny förskola i Bullaren lokaliseras i Backa utifrån 
de fördelar som lyfts fram med placering i närheten av befintlig grundskola, 
 
att uppdra åt tekniska nämnden att ytterligare utreda tomten på del av 
fastigheten Musland 1:9 samt Smeberg 1:47 som tillsammans skapar 
område B1, 
 
att uppdra åt tekniska nämnden att ytterligare utreda tomten Naverstad-
Backa 1:8, Smeberg 1:44, Smeberg S:2 som ett möjligt alternativ för 
placering av förskola i Bullaren samt 
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att området som utgör Ö9 (Östad 1:77, Östad 1:78, Östad 1:9) i nuläget inte 
utreds vidare som ett alternativ för placering av förskola i Bullaren. 

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

Beslutet skickas till 
Skolchef 
Fastighetsingenjör 
Tekniska nämnden 
Kommunstyrelsen   



Skriftlig reservation från miljöpartiet i Tanum 

Ärendenummer BUN 2020/0270-606  

Angående beslut  i Barn- och utbildningsnämnden 

210420, ärende 5, placering vid nybyggnation av 

förskola i Bullaren. 

Miljöpartiet (mp) anser att beslutets fyra att-

satser vilar på svag grund och leder den fortsatta 

planeringen av förskola i Bullaren i fel riktning. 

Vi förordar i första hand område Ö9, Östad, det område som majoriteten inte 

vill utreda vidare. Ö9 ägs av kommunen. Östad är Bullarens centralort, som 

expanderar tack vare privata initiativ men där kommunen inte är en drivande 

kraft. Det är önskvärt och rimligt att kommunens långsiktiga investeringar, som 

i en förskola, bidrar till Östads förmåga att ge privat och offentlig service. Fler 

barnfamiljer får gångavstånd till förskolan jämfört med andra alternativ. 

Om det funnits en fördjupad översiktsplan för Östad, en så kallad FÖP, hade 

utredarna bakom de nuvarande förslagen haft en lättare uppgift och i FÖP-en 

kunnat tolka kommunens viljeinriktning angående utvecklingen i området. 

Vi motsätter oss helt att ta flera tusen kvadratmeter av Backa skolas 

nuvarande skolområde för ny förskola. Alternativet den tänkta tomten på 

fastigheterna Naverstad-Backa 1:8, Smedberg 1:44 och Smedberg S:2 är en 

hundbitet tokig idè utan barn- och elevperspektiv. Uterummet kring Backa 

skola har varit en av skolans främsta tillgångar i decennier. Förädlingen av 

detsamma har i första hand kunnat ske med hjälp av skolans föräldraförening. 

Tanums kommun har inte bidragit med särskilt mycket. Men när den agerar, då 

handlar det om att inskränka uteytor, som moduler på bollplan eller som den 

nu föreslagna förskolan på skogsyta eller som i Hamburgsund omvandla 

utemiljö till bussangöring. 

Argumentet om fördel i samlokalisering förskola/skola används inte i andra 

delar av kommunen och saknar relevans även i Bullaren. 

I sista hand kan område B1 övervägas. 

För miljöpartiet de gröna i Tanum 

Michael Halvarsson 
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BUN § 73 BUN 2021/0042-606 

Återrapportering av fördjupad förstudie avseende 
förskola i Grebbestad 

Sammanfattning av ärendet 
Grebbestad har en underkapacitet vad gäller förskoleplatser och med Ängen 
2 täcks behovet precis, men det finns inget utrymme för ytterligare utökning 
av barn. Senaste åren har Grebbestadsområdet haft ökad nybyggnation 
vilket kan indikera på att behovet av platser kan komma att öka ytterligare.  
  
Med ovanstående information som grund beslutade Barn- och 
utbildningsnämnden 2021-02-16, § 31 att uppdra åt förvaltningschefen att 
inleda arbetet med en fördjupad förstudie för framtida behov av 
förskoleplatser i Grebbestad och att återrapportering i ärendet sker på Barn- 
och utbildningsnämndens sammanträde den 16 mars 2021.  
  
Arbetet med en fördjupad förstudie inleddes för att se över framtida behov 
av platser i förhållande till de redan befintliga lokalerna och framtida 
möjliga lösningar.  
  
Kostnadsberäkningar har tagits fram för olika alternativ gällande byggnation 
och drift på befintlig projektering. De olika alternativen bygger dels på att 
fyra avdelningar byggs i två etapper och dels på en byggnation av fyra 
avdelningar i en etapp. I samtliga beräkning finns ett tillagningskök på 400 
portioner medräknat.  
  
I beräkningar har även underlag för byggnation av konceptförskola A tagits 
fram, men på grund av anslutning till befintlig byggnad och detaljplanens 
utformning ser Tekniska förvaltningen det alternativet som orealistiskt och 
det har därför uteslutits. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06 
Underlag avseende Grebbestads förskoleområde 2021-04-01 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att förorda en nybyggnation med avdelning 3-6 med ett tillagningskök i en 
etapp, i underlaget kallat alternativ 2, på Ängenområdet i Grebbestad. 
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Beslutet skickas till 
Skolchef 
Fastighetsingenjör 
Tekniska nämnden  
Kommunstyrelsen  



 

 Tanums kommun Protokoll 15 (32) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-20  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 74 BUN 2021/0155-607 

Inriktningsbeslut gällande nationell idrottsutbildning 

Sammanfattning av ärendet 
I Sverige finns det finns två varianter av idrottsutbildningar inom 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan: riksidrottsgymnasier, RIG, och 
nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU. Dessa riktar sig till elever som 
vill kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning. 
Riksidrottsgymnasier (RIG) är riksrekryterande vilket innebär att elever från 
hela landet kan söka och de betraktas då som förstahandssökande och blir 
också mottagna i första hand. De nationellt godkända idrottsutbildningarna 
(NIU) är lokala eller regionala, vilket innebär att sökande utanför 
hemkommunen eller samverkansområdet betraktas som andrahandssökande 
och de blir således mottagna i andra hand. Som elev mottagen i andra hand 
minskar chanserna för antagning då de flesta platser fylls av de som är 
mottagna och antagna i första hand. 
 
Ungdomar bosatta i Tanum kan söka fritt inom Fyrbodals samverkans-
område vilket innebär att de blir förstahandssökande och mottagna i första 
hand. Det gäller oavsett gymnasieprogram och inriktningar. För de 
ungdomar som önskar läsa en utbildning som inte finns inom Fyrbodal kan 
det uppstå hinder då de söker utanför samverkansområdet och därmed 
tappar möjligheten till förstahandsmottagning. Utbildningsutbudet inom 
Fyrbodal är dock stort och speglar i stort det nationella, vilket gör att de 
flesta av våra ungdomar kan få sina behov tillgodosedda.  
 
Emellertid ges inte alla idrottsutbildningar inom ramen för NIU inom 
Fyrbodal vilket gör att vi riskerar få en grupp ungdomar som inte kan 
fortsätta med sin elitidrottssatsning. För att dessa elever ska tas emot i första 
hand krävs ett samverkansavtal mellan hemkommunen och anordnande 
huvudman där hemkommunen åtar sig att betala för eleven om denne antas i 
första hand 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att sökande till nationella idrottsutbildningar utanför samverkansområdet 
ska ges möjlighet att tas emot som förstahandssökande genom att 
samverkansavtal med anordnare upprättas. 
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutet skickas till 
Skolchef gymnasium och vuxenutbildning  
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BUN § 75 BUN 2020/0460-607 

Information om beslutade ersättningsdagar läsåret 
2020/2021 

Sammanfattning av ärendet 
Den 14 december tog krisledningsnämnden beslut om att stänga samtliga 
skolenheter inom grundskolan och gymnasium mellan datumen 15–18 
december, totalt 4 skoldagar. Den 16 december togs ytterligare beslut om 
stängning av skolenhet grundsärskola åk 6–9. Stängningen gällde under 17–
18 december, totalt 2 skoldagar. Beslut om stängning grundade sig på en 
sammanvägd bedömning där vikten av att förebygga smitta beaktats, liksom 
god arbetsmiljö för personal och elever. Förskoleklass har inte skolgång på 
fredagar vilket betyder att elever i förskoleklass ska ersättas med tre 
skoldagar.  
  
Skolplikt ska fullgöras i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 
 (skollagen, 7 kap 4 §). Gymnasieskolan omfattas inte av skolplikt. Enligt 
skolförordningen 3 kap, 2 § ska läsåret ha minst 178 dagar och minst 12 
lovdagar. Enligt gymnasieförordningen 3 kap, 1–2 §§ ska ett läsår i 
gymnasieskolan vara 40 veckor och minst 178 dagar.  
  
I ett tidigare beslut från den 1 mars 2021 har skolchef för grundskola och 
skolchef för gymnasiet beslutat att den 17 mars skulle vara en 
ersättningsdag för samtliga elever i grundskola och gymnasium. Årskurs F-6 
hade undervisning i skolan och årskurs 7–9 samt gymnasiet hade 
distansundervisning.  
  
För de resterande dagarna som ska ersättas har skolchef för grundskola och 
skolchef för gymnasiet den 15 mars 2021 beslutat att: 
  
Den 14 maj blir en ersättningsdag för samtliga elever i årskurs 1–9 i 
grundskolan och för samtliga elever i gymnasiet.  
  
Den 10–11 juni blir två ersättningsdagar för samtliga elever i årskurs F-9 i 
grundskolan, årskurs 6-9 i grundsärskolan och för samtliga elever i 
gymnasiet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-09 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ta emot informationen för kännedom. 

Beslutet skickas till 
Skolchef förskola, grundskola, särskola   



 

 Tanums kommun Protokoll 19 (32) 
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 76 BUN 2021/0148-604 

Redovisning av kränkande behandling inom förskola 
och skola, kvartal 1 

Sammanfattning av ärendet 
I Skollagen 6 kap 10 § anges:  
  
”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett 
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i 
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En 
rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit 
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 
anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt 
utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 
förhindra kränkande behandling i framtiden” (Skollag 2010:800). 
  
Sammanställning av anmälningar ska enligt delegationsordningen redovisas 
till nämnd fyra gånger per år. Redovisning av inkomna anmälningar under 
första kvartalet kommer att göras på Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 20 april.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-01 

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

Beslutet skickas till 
Skolchef förskola, grundskola och särskola 
Skolchef gymnasium och vuxenutbildning  
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BUN § 77 BUN 2020/0417-106 

Information om förstudie inför eventuell upphandling 
av skoltrafik 

Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-08, § 130 att teckna en 
överenskommelse med Västtrafik om att ingå i en förstudie inför en 
eventuell upphandling om skoltrafik 2024 utifrån att nuvarande avtal för 
skoltrafiken i Tanums kommun löper ut i juni 2024, och därför behöver 
handlas upp på nytt. Om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att upphandla 
skoltrafiken behöver denna upphandling samordnas med upphandlingen av 
den allmänna trafiken i kommunen. Västtrafik har därför bjudit in Tanums 
kommun att delta i arbetet med att genomföra en förstudie inför 
upphandling av skoltrafiken. Om Västtrafik ska genomföra upphandlingen 
åt kommunen behöver Västtrafik få beslut om detta senast den 1 september.  
  
Efter att nämnden i december fattade beslutet om att ingå i förstudien har 
kommunen den 11 mars, tillsammans med ytterligare två kommuner, 
deltagit i ett inledande möte med Västtrafik. Därefter har kommunen 
deltagit i ett första kommunmöte den 17 mars och ett andra möte den 8 april. 
  
Förvaltningschef kommer vid Barn- och utbildningsnämnden i april ge 
information i ärendet och representant från Västtrafik har bjudits in till 
Barn- och utbildningsnämnden i maj för att informera ytterligare inför att 
Barn- och utbildningsnämnden juni ska kunna ta ställning till huruvida 
Västtrafik ska genomföra upphandlingen av skoltrafiken åt kommunen eller 
ej. Om Västtrafik ska genomföra upphandlingen behöver Barn-och 
utbildningsnämnden även ta ställning till huruvida skoltrafiken ska vara 
öppen eller stängd. Att skoltrafiken är öppen innebär att allmänresenärer kan 
åka med skoltrafiken såsom med ordinarie kollektivtrafik. Om skoltrafiken 
är stängd tillåts endast skolskjutsberättigade elever i grundskola och 
grundsärskola åka med.   
  
Se tidsaxel för 2021 avseende förstudie för skoltrafiken nedan; 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-09 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 78 BUN 2019/0153-606 

Återkoppling gällande arbetet med förändring av 
kostorganisationen 

Sammanfattning av ärendet 
I oktober 2020 fick förvaltningen i uppdrag att ta fram det underlag som 
behövs för att Barn- och utbildningsnämnden ska kunna besluta om förslag 
på förändring av kostorganisationen.  
 
Utredare Sara Weststrand och kostchef Agneta Kullberg från 
omsorgsförvaltningen lämnar information om hur arbetet fortskrider.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-29 

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

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden   
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BUN § 79 BUN 2021/0127-606 

Kompletteringsbudget 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden äskar om komplettering i budget för 
nedanstående dels för utökat driftsanslag, dels för utökat investeringsanslag. 
  
Ökat driftsanslag  
Anslag för Framtidens vårdinformationsmiljö     560 tkr 
Anslag för Fritidsbanken                                      530 tkr 
Totalt att äska till driftsbudgeten                   1090 tkr 
 
 
Investeringsutrymme 
Byggnation Hamburgsund                               10 000 tkr 
Tillgänglighetsanpassning Hamburgsund             900 tkr 
Totalt att äska för investeringar                   10 900 tkr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06 
Underlag för drift- och investeringsanslag för 2021 

Yrkanden 
Louise Thunström (S) gör ett tilläggsyrkande; att äska 800 tkr från 
kommunfullmäktige som ersättning för extra kostnader för skolskjuts med 
anledning av ändrade ramtider.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer fråga på socialdemokraternas tilläggsyrkande om att äska 
800 tkr från kommunfullmäktige som ersättning för extra kostnader för 
skolskjuts med anledning av ändrade ramtider, och finner att nämnden 
besluter enligt beredningsförslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att begära komplettering i driftsbudgeten för 2021 med totalt 1 090 tkr och 
  
att utöka investeringsbudgeten med 10 900 tkr.  

Reservationer 
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen till beslutet. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Controller  



 

                             Reservation till ärende 11, BUN 2021/0127-606 (§ 79) 

 

På grund av ändrade ramtider för Tanumskolan och Hamburgsundsskolan behöver en utökning av 
skolskjutstrafiken ske. Detta innebär en rätt omfattande extrakostnad för Barn och 
utbildningsnämnden på ca 800 tkr. Nämnden fick i budget 2021 extra medel för att stötta barn i 
behov av stöd. Den ramförstärkningen måste nu användas för att finansiera skolskjutsar, något vi 
inte kände till när budget för 2021 antogs. 

 

Med anledning av elevers behov av stöd och att vi måste arbeta aktivt med att motverka negativa 
effekter på barn och ungdomar pga Corona, anser vi att Barn och utbildningsnämnden ska äska 
medel för de utökade skolskjutsarna i kompletteringsbudget 2021. 

 

För Socialdemokraterna i Tanum 

Louise Thunström 
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BUN § 80 BUN 2021/0049-606 

Fördelning av statsbidraget tillfällig förstärkning av 
statligt stöd till skolväsendet 2021, den sk 
Skolmiljarden 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 
1 miljard kronor under 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever 
får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. 
  
Skolorna behöver inte ansöka om pengarna, utan de betalas ut till alla 
kommuner och därefter är det upp till varje kommun att själv bestämma hur 
pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. 
  
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag. Stödet betalas ut vid två tillfällen under 
2021. Hälften av pengarna betalas ut i februari och den andra hälften betalas 
ut i juni. Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående 
skolor. 
  
För Tanums kommun uppgår stödet till 1 087 000 kronor för 2021. 
Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska 
fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis 
inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. 
  
Förvaltningen föreslår att hela anslaget ska användas inom grundskolan 
vilket innebär att även friskolan Resö med 15 elever får ett bidrag med totalt 
12 300 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att hela anslaget ska användas inom grundskolan vilket innebär att även 
friskolan på Resö med 15 elever får ett bidrag med totalt 12 300 kronor. 
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Beslutet skickas till 
Controller 
Skolchef förskola, grundskola, särskola  
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BUN § 81 BUN 2021/0119-610 

Information om samverkansavtal avseende 
Familjecentralen Eken 

Sammanfattning av ärendet 
Familjecentralen är en verksamhet där mödrahälsovård, barnhälsovård, 
öppen förskola och socialtjänstens förebyggande verksamhet samverkar och 
är samlokaliserade.  
  
Ett samverkansavtal avseende familjecentralen tecknas mellan parterna som 
nämns ovan, och ska säkra samverkan, skapa långsiktighet, kontinuitet och 
kvalitet. Avtalet reglerar verksamhetens ledningsstruktur, innehåll, 
respektive parts ansvarsområde av gemensamma resurser. Avtalet upprättas 
efter de lokala förutsättningar och de behov målgruppen har. 
  
Parterna är införstådda med att villkor och förutsättningar för den 
verksamhet som avtalet avser kan komma att förändras till följd av ny 
lagstiftning, beslut inom respektive huvudman eller annat. Skulle sådana 
förändringar uppkomma har parterna skyldighet att snarast informera övriga 
avtalsparter om detta. Ändringar och tillägg till avtalet ska skriftligen 
godkännas av parterna för att vara gällande.  
  
I det nya avtalet som nu undertecknats av samtliga parter så har 
verksamheters namn ändrats så att det stämmer med nuläget och det har 
gjorts förtydliganden kring ekonomi och finansiering samt mål och 
uppföljning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-01 

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

Beslutet skickas till 
Chef centrala barn- och elevhälsan  
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BUN § 82 BUN 2020/0432-620 

Information om elevhälsans uppdrag 

Sammanfattning av ärendet 
Den 12 april kallades Barn- och utbildningsnämndens presidium till ett möte 
avseende elevhälsan. Ledamöterna gavs inför mötet möjlighet att inkomma 
med frågor.  
Frågor som inlämnades av ledamöter och frågor som verksamhets-
företrädare önskade att ta upp, framgår av dagordningen som bifogas denna 
tjänsteskrivelse. 
  
Vid Barn- och utbildningsnämnden den 20 april kommer verksamhets-
företrädare redogöra för svaren på några av de frågor som diskuterades vid 
presidiemötet, och några av frågorna kommer tas upp vid nästkommande 
nämnd i maj. Inför nämnden i maj kommer övriga ledamöter också beredas 
möjlighet att inkomma med frågor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-13 
Dagordning presidiemöte elevhälsafrågor 2021-04-12 

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

Beslutet skickas till 
Akten   
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BUN § 83 BUN 2021/0110-610 

Medborgarförslag om barn i äldrevården (Fjällbacka 
service) 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om barn i äldrevården har skickats in. Förslaget tar 
avsteg i en programserie som sänts på TV där 4-åringar deltog i gemen-
samma aktiviteter med äldre på ett särskilt boende.  
Medborgarförslaget syftar bland annat till stärka samhörigheten och 
förbättra livskvaliteten hos alla parter samt ta tillvara på kunskap och 
kulturminnen, föra berättelser vidare om hur det var förr. I förslaget anges 
att det särskilda boendet Fjällbacka service och skolan har lokaler i samma 
byggnad, vilket gör att det redan finns möjligheter att utöka gemensamma 
aktiviteter. 
  
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021, § 6 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Den 3 
mars beslutade kommunstyrelsen, § 58 att medborgarförslaget överlämnas 
till kommunchefen för beredning och förslag till beslut, samt att kommun-
chefen uppdras att hämta in yttrande från omsorgsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden 
samt att samordna förslag till beslut. 
  
Härmed ges Barn- och utbildningsnämnden information om det inkomna 
medborgarförslaget och förvaltningen avser att ta fram ett yttrande för 
beslut i Barn- och utbildningsnämnden senast 15 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-29 

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

Beslutet skickas till 
Skolchef förskola, grundskola. särskola  
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BUN § 84 BUN 2021/0010-600 

Information med anledning av corona 

Sammanfattning av ärendet 
Det är av vikt att Barn- och utbildningsnämnden hålls informerade gällande 
coronapandemins påverkan på nämndens olika verksamheter och därav 
kommer Barn- och utbildningsnämnden vid sammanträdet den 20 april 
delges aktuell information samt information från lägesrapporteringarna för 
veckorna 10-14, som förvaltningschefen avlämnat till säkerhetssamordnaren 
i kommunen för vidare inrapportering till Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 85 BUN 2021/0111-314 

Information om yttrande avseende detaljplan för 
Hamburgsund 13:21 med flera, Hamburgsunds 
centrum, bussangöring och skola 

Sammanfattning av ärendet 
Ett yttrande har den 31 mars överlämnats till Miljö- och byggnadsnämnden 
utifrån att förvaltningen tagit del av planbeskrivningen för Hamburgsunds 
centrum, bussangöring och skola. Härmed överlämnas yttrandet tillsammans 
med planbeskrivningen till Barn- och utbildningsnämnden för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-09 
Yttrande till Miljö- och byggnadsnämnden daterat 2021-03-29 
Planbeskrivning för Hamburgsund 13:21 med flera, Hamburgsunds 
centrum, bussangöring och skola 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 86 BUN 2021/0134-610 

Inrättande av informationsärende till Barn- och 
utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
I genomlysningen av grundskolan som genomfördes av Munkby 
Management med slutrapport daterad 2019-11-19, så identifierades ett antal 
utvecklingsområden, däribland Styrkedjan, från politik till verksamhets-
resultat – gemensam målbild. För att bidra till gemensam målbild har ett 
arbete påbörjats på olika plan. Bland annat har nämnden informerats om 
förändringar i lag och förordning och om implementering av ändrade kurs- 
och ämnesplaner samt att det varit vissa teman då verksamheter lämnat 
fördjupad information. Även processer inom projektet Samverkan för bästa 
skola och det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå går i linje 
med detta utvecklingsområde. Som exempel på detta fick nämnden den 16 
mars 2021 en utbildning av docent och legitimerad psykolog vid Karlstads 
universitet, Lars Svedberg, som syftade till att ge en samsyn samt ökad 
tydlighet i fråga om ansvarighet och roller och då med tanke på 
rollfördelning mellan nämnd, skolchef och övriga funktioner inom 
styrkedjan samt utifrån aktuell juridik.  
  
För att hålla Barn- och utbildningsnämnden uppdaterad kring frågor och 
juridik som styr utbildningsverksamheterna och för att arbeta med en 
gemensam målbild avser förvaltningen att införa en ny rutin innebärande att 
vid varje nämndsmöte ha ett sådant informationsärende. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-06 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att vid varje nämndssammanträde ta emot förvaltningens presentation av 
aktuell information gällande utbildningsverksamheterna. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 



BUN 2021-04-20 Upprops- och voteringslista

Namn Parti Uppdrag Ersättare i tjänst 
JA NEJ JA NEJ Avstår JA NEJ Avstår JA NEJ Avstår

Ida Östholm M Ordförande x x
Louise Thunström S 1:e vice ordförande x x
Gerd Johansson C 2:e vice ordförande x
Kristina Frigert M Ledamot x x
Agne Andrésen M Ledamot x x
Karolina Aronsson Tisell C Ledamot x x
Christian Mattsson L Ledamot x x
Ida Jakobsson S Ledamot x x
Ronny Kallin S Ledamot x §§ 68-72 x
Michael Halvarsson MP Ledamot x x
Christian Askros SD Ledamot x
Sandra Addforsen M Ersättare x
Magne de Bruycker M Ersättare x
Håkan Elg C Ersättare x Tjänstgör x
Erik Norderby C Ersättare x
Karin Karlson L Ersättare x
Ramona Cully S Ersättare x Tjänstgör §§ 73-86
Ellika Andersson S Ersättare x
Kasar Nader S Ersättare x
Roar Olsen SD Ersättare x Tjänstgör x

5 = § 72 Ärendenr ÄrendenrNärvarande
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