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Ida Östholm 

Justerare 
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Beslutande ledamöter Ida Östholm, Ordförande (M) 
Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S) 
Kristina Frigert (M) 
Karolina Aronsson Tisell (C) 
Ida Jakobsson (S) 
Michael Halvarsson (MP) 
Sandra Addforsen (M), tjänstgörande ersättare 
Magne de Bruycker (M), tjänstgörande ersättare 
Håkan Elg (C), tjänstgörande ersättare 
Karin Karlson (L), tjänstgörande ersättare 
Ellika Andersson (S), tjänstgörande ersättare 
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BUN § 59 BUN 2019/0155-600 

Rapport efter genomlysning av öppen fritids- och 
ungdomsverksamhet 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-02-26, i samband med 
internbudget för 2019, att med hjälp av extern utredare, påbörja en 
genomlysning av nämndens verksamheter i syfte att nå en organisatorisk, 
verksamhetsmässig och ekonomisk balans. Hela grundskolan (F-9) 
inklusive elevhälsan och nyanländas lärande prioriterades och man inledde 
med genomlysning av det verksamhetsområdet.  
 
Näst efter grundskolan prioriterades förskolan, men Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade 2020-03-31, § 29 följande: 
- att upphäva det beslut som fattades av BUN 2019-05-28 i den delen 
gällande att förskolan ska prioriteras för genomlysning efter grundskolan, 
- att under våren 2020 inleda genomlysning av verksamheterna inom kultur- 
och fritid och att fritidsgårdarna ska prioriteras i syfte att nå en 
organisatorisk, verksamhetsmässig och ekonomisk balans, samt  
- att anlita KEKS för att genomföra genomlysning av fritidsgårdarna. 
  
Härmed överlämnas resultatet av den genomlysning som genomförts av 
KEKS. Övriga grupper och intressenter har tagit, eller kommer ta del av 
redovisningen vid andra tillfällen. 
  
Efter att Barn- och utbildningsnämnden den 23 juni tagit del av resultatet av 
genomlysningen samt de förslag som skrivits fram, kommer en handlings-
plan arbetas fram och lämnas till Barn- och utbildningsnämnden den 1 
september för ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-03 
Rapport – översyn av Tanums öppna fritids- och ungdomsverksamhet, 
genomförd av Jonas Agdur, KEKS 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att mottaga redovisningen av genomlysningen för kännedom, och  
 
att den 1 september besluta om hur arbetet kommer att fortlöpa utifrån 
genomlysningens resultat och föreslagna åtgärder. 
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Beslutet skickas till 
Chef kultur och fritid  
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BUN § 60 BUN 2020/0207-235 

Förvaltning av Sparvallen 

Sammanfattning av ärendet 
För närvarande är det barn- och utbildningsnämnden som förvaltar 
Sparvallen och driften utförs av tekniska nämnden via ett avtal. Vidare finns 
det ett samverkansavtal med idrottsföreningen Tanums IF som äger 
byggnaderna. Barn- och utbildningsnämnden betalar årligen till tekniska 
nämnden för serviceavtalet. Samverkansavtalet med Tanums IF ger Barn- 
och utbildningsnämnden rätt att disponera lokalerna. Tekniska nämnden 
betalar VA och el för hela anläggningen inklusive byggnaderna.  
De faktiska kostnaderna för att utföra den skötsel som krävs för att hålla 
anläggningen i god kondition överstiger tillgängliga medel som Barn- och 
utbildningsnämnden disponerat.  
  
Sedan Sparvallen invigdes har det inte några investeringar gällande 
underhåll, men för att Sparvallen fortsatt ska kunna vara i ett gott skick och 
en attraktiv anläggning med god tillgänglighet krävs det att anläggningen 
underhålls.  
  
För att få effektivitet och tydlighet gällande ansvar för drift och 
investeringar för Sparvallen, föreslås att ansvarsfördelningen ändras till det 
förhållande som normalt råder mellan tekniska nämnden och barn- och 
utbildningsnämnden i fråga om anläggning och lokalförsörjning, det vill 
säga att tekniska nämnden förvaltar och sköter, och barn- och 
utbildningsnämnden hyr och bedriver verksamhet.  
  
Arbetet med detta förslag har föregåtts av ett antal möten mellan 
fastighetsavdelningen och kultur och fritid samt lyfts till tekniska nämndens 
och barn- och utbildningsnämndens presidium. De båda nämnderna har 
likalydande underlag samt förslag till beslut att ta ställning till i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-28 
Möten mellan fastighetsavdelningen och kultur och fritid.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att förvaltningen för Sparvallen i Tanumshede överförs från barn- och 
utbildningsnämnden till tekniska nämnden, 
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att kostnaderna för förvaltningen av Sparvallen regleras genom hyresavtal, 
samt  
 
att överförandet ska ske senast 1 januari 2021.  

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidschef  
Fastighetschef  
Förvaltningschefer för tekniska samt barn- och utbildning  
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BUN § 61 BUN 2020/0227-601 

Internkontrollplan 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Den 3 juni 2020 antog kommunstyrelsen anvisningar för nämndernas arbete 
med internkontroll. Anvisningarna innehåller riskanalyser och områden som 
varje nämnd särskilt ska kontrollera under innevarande år.  
  
Senast i augusti ska barn- och utbildningsnämnden anta en 
internkontrollplan där det framgår vilka områden som ska granskas 
kommungemensamt samt vilket/vilka områden som är nämndens eget/egna.  
Det ska av planen framgå vilken funktion/person som ansvarar för 
granskningen, men då anvisningarna från kommunstyrelsen kom nära inpå 
att underlaget skickas till nämnd för beslut, har det angivits att 
förvaltningschef utser den person/funktion som ansvarar för granskningen.  
I internkontrollplanen ska det även framgå när granskningarna ska vara 
klara och redovisas åter till barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-08 
Förslagen internkontrollplan för Barn- och utbildningsnämnden 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anta föreslagen internkontrollplan för 2020. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen   
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BUN § 62 BUN 2019/0032-606 

Ändring i 2020 års attestliggare 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritid har behov av att förändra attestanter och ersättare. Även 
för Campus Futura behöver en förändring ske, då ansvarsförhållanden 
mellan interkommunal ersättning och den egna verksamheten på Futura 
ändras.  
Attest innebär att säkerställa att den ekonomiska transaktionen är 
kontrollerad och godkänd. Ersättare attesterar när ordinarie attestant inte är 
närvarande.  
  
Förteckningen visar behöriga kontoansvariga (beslutsattestanter) och 
ersättare för respektive verksamhetsområde inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-05 
Förteckning över kontoansvariga och ersättare, reviderad 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna förteckning över kontoansvariga och ersättare för kultur- och 
fritids samt Campus Futuras verksamhetsområden. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef 
Skolchef och rektor Campus Futura 
Controller 
Ekonom  
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BUN § 63 BUN 2020/0211-606 

Anmälan av statsbidrag till nämnd 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt delegationsordningen nr 12:5 ska en sammanställning över ansökan 
om statsbidrag anmälas till nämnden två gånger per år, i juni och i januari, 
som härmed överlämnas till nämnden. 
I sammanställningen redovisas de statsbidrag som förvaltningen ansökt om 
under perioden 1 januari – 16 juni 2020. En statsbidragsansökan kan avse 
olika perioder, både det första halvåret, andra halvåret eller helår.  
Ett statsbidrag kan också ha sökts under 2019 men avse 2020. I sådant fall 
är de dock inte med i denna sammanställning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-12 
Sammanställning statsbidrag våren 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att förklara de under 2020 hittills ansökta statsbidragen för anmälda.   
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BUN § 64 BUN 2020/0021-600 

Delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt delegationsordningen punkt 14:9 anmäls; 
  

• kompletterande uppgifter i yttrande till Barn- och elevombudet, 
daterat 2020-06-11, 
 

• yttrande till Skolinspektionen med anledning av kvalitetsgranskning 
av kommunala huvudmäns styrning genom delegering och 
uppföljning av delegering inom grundskolans organisation, daterad 
2020-05-28 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-15 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 65 BUN 2020/0228-606 

Beställning av förstudie, Hamburgsundskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Av kommunens lokalförsörjningsplan som antogs av tekniska nämnden den 
28 maj 2020, och som överlämnats till kommunfullmäktige med förslag till 
beslut att anta uppbyggnad av densamma, så framgår att Hamburgsund-
skolan, den äldre delen A, B, C där låg- och mellanstadiet håller till är 
uppförd 1960. Högstadiedelen D och E uppfördes 1992 och byggdes till 
2001. Hamburgsundskolan har visat sig ha bristande konstruktion samt 
fuktskador som pågått under en längre tid. Sammantaget innebär detta att 
det föreligger behov av omfattande åtgärder gällande hela 
Hamburgsundskolan, det vill säga både för låg- mellan-, och högstadie-
delen. 
  
I kommunala riktlinjer anges att beställande nämnd ska initiera att en 
förstudie genomförs och i det här fallet handlar det om att Barn- och 
utbildningsnämnden behöver beställa genomförande av en förstudie 
gällande Hamburgsundskolan. I förstudien föreslås även att utreda 
lokalisering och dimensionering av tillagningskök i den södra 
kommundelen. 
  
Den 10 juni ska ett styrgruppsmöte hållas avseende Hamburgsundskolan 
och därmed kan beslutsunderlaget komma att kompletteras inför ett 
ställningstagande av Barn- och utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-08 
Redogörelse av Patrik Törnros samt Thomas Jansson, 2020-06-23   

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
  
att av tekniska nämnden beställa en förstudie för ombyggnation av 
Hamburgsundskolan och Hamburgsundskolans kök. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden  
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BUN § 66 BUN 2019/0153-606 

Inriktning avseende kostorganisationen i Tanums 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 
I maj 2019 beslutade omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
att en utredning av den kommunala kostorganisationen skulle genomföras. 
Detta utifrån en risk för att den inte fungerar ändamålsenligt. En styrgrupp 
samt en arbetsgrupp tillsattes. Styrgruppen består av ordförande och 
förvaltningschef inom respektive nämnd/förvaltning. Arbetsgruppen av två 
tjänstepersoner från varje förvaltning. 
  
I utredningsarbetet har en nulägesbeskrivning av kommunens 
kostverksamhet gjorts och den visar att verksamheten är relativt sett 
splittrad organisatoriskt och att det finns stora skillnader i förutsättningar för 
arbetet med mat och måltider. Exempel är: 
  

• De största tillagningsköken finns inom omsorgsförvaltningen, de 
flesta tillagningsköken finns inom barn- och utbildnings- 
förvaltningen.  

• De flesta portioner som omsorgsförvaltningens kök tillagar går till 
barn- och utbildningsförvaltningens skolor, samtidigt som de 
portioner som går till omsorgsförvaltningens verksamheter till stor 
del levereras till verksamheter där behov av måltider finns dygnet 
runt.  

• Inom omsorgsförvaltningen arbetar kostenheten renodlat med mat 
och måltider. Det innebär att det finns en kostchef samt enhetschefer 
inom köken som har utbildning inom livsmedelsområdet/ 
måltidshantering.  

• Inom barn- och utbildningsförvaltningen är kostverksamheten till 
stor del integrerad i de pedagogiska verksamheterna. Det innebär att 
till exempel en förskolechef utöver drift av den pedagogiska 
verksamheten har ansvar för att driva tillagningskök och då till viss 
del egentligen behöver ha kompetens motsvarande den som en 
enhetschef inom kostenheten har. 

• I samband med verksamhetsuppföljningar har det framkommit att 
verksamheterna uppfyller de politiskt beslutade målen i olika hög 
grad, till exempel när det gäller inköp av ekologiska livsmedel.  

  
Utifrån en samlad bedömning av det som framkommit i kostutredningen har 
styrgruppen enats om att kommunens kostorganisation bör organiseras mer 
enhetligt än idag genom att en nämnd får ansvaret.  
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För att det ska vara möjligt krävs ett omfattande arbete och beslutsfattande 
på flera organisatoriska nivåer parallellt med en god facklig samverkan. 
Eftersom flera av de berörda verksamheterna arbetar med barn är det av stor 
vikt att en barnkonsekvensanalys genomförs och utgör en del av 
beslutsunderlaget. 
  
De båda nämnderna har inte gemensamma datum för sammanträden, vilket 
leder till att återkoppling till respektive nämnd behöver ske vid olika 
tillfällen. Barn och utbildningsnämnden har sammanträde 6 oktober, 
omsorgsnämnden har sammanträde 26 september. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-08 
Beslut BUN 2020-05-05, § 42 
Beslut BUN 2020-02-25, § 13 
Beslut BUN 2019-05-28, § 51 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med omsorgsförvaltningen ta 
fram ett underlag för hur kommunens kostorganisation kan organiseras 
under en nämnd, förslagsvis omsorgsnämnden,  
  
att en successiv omställning görs i riktning mot att köket på Fjällbacka 
service enbart ska tillaga mat till äldreomsorgens verksamheter i södra 
kommundelen, 
  
att en successiv omställning görs i riktning mot att maten på förskolor och 
skolor i södra kommundelen ska lagas i ett gemensamt tillagningskök för 
1000 portioner, samt 
  
att en redovisning av underlagets olika delar lämnas till Barn- och 
utbildningsnämnden den 6 oktober 2020. 

Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden  
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BUN § 67 BUN 2019/0373-600 

Information från förvaltningen till BUN 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Lina Magnusson informerar om; 
 

• statsbidragen läxhjälp samt personalförstärkningar inom elevhälsan 
 

• de kommunala sommarjobben 2020, 
 

• den utökade feriepraktiken 2020, 
 

• förstärkning med personal via fritidsgårdarna, två kvällar i 
veckan under nio veckors tid sommaren 2020, 
 

• tidsplan gällande arbetet med budget 2021. Ett första budgetförslag 
ska vara ekonomikontoret tillhanda 14 september. Extra 
arbetsutskott kommer hållas den 30 juni samt föreslås att hållas den 
25 augusti och extra nämnd föreslås hållas den 8 september. 
 

• skriftlig sammanställning överlämnas avseende föreningslivets 
påverkan i tider som präglas av Covid-19.  
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BUN § 68 BUN 2019/0254-600 

Sammanträdesdagar 2020 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med redovisning av tidplan avseende nämndens arbete med 
budget 2021 föreslås att det hålls extra arbetsutskott den 25 augusti samt 
extra nämnd den 8 september. 

Beslutsunderlag 
Tidplan avseende arbetet med budget 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att det hålls ett extra arbetsutskott den 25 augusti och ett extra nämndsmöte 
den 8 september med anledning av arbetet med budget 2021.  
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BUN § 69 BUN 2020/0245-607 

Nämndinitiativ från Miljöpartiet avseende förlängd 
skoltid i förskoleklass och tidigare skolår 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöpartiet i Tanum vill att antalet dagar per veckor i förskoleklass utökas 
från minimitidens 15 timmar per vecka till 25 timmar per vecka. Syftet är att 
skapa bättre grundläggande matematik- och skrivfärdigheter. Tidiga insatser 
är överlägsna senare som sommarskola från årskurs 8. Tidiga insatser driver 
resultaten genom hela skolperioden och är ett av målen med den 
"genomlysning" av grundskolan som genomfördes 2019. 
 
Miljöpartiet föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att planera för föreslagen förändring. Den bör också få i uppdrag att 
visa hur skoltiden under övriga tidiga skolår kan förlängas med några 
veckor per läsår. En medföljande länk utgör forskningsbaserad bakgrund till 
förslaget, som också är kopplat till vad pedagoger i kommunens grundskolor 
ser bland barn i tidiga skolår. 

Beslutsunderlag 
Skriftligt nämndinitiativ från Michael Halvarsson, Miljöpartiet, daterat 
2020-06-16 
Muntlig redogörelse vid Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-23. 

Yrkanden 
Louise Thunström (S) yrkar bifall till beredningsförslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningen att bereda initiativet och återkomma till nämnden 
med förslag till hantering senast den 6 oktober 2020.  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-23  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 70  

Information från branschråd 

Sammanfattning av ärendet 
Inga branschråd har hållits.  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-23  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 71  

Information om nämndens folkhälsoarbete 

Sammanfattning av ärendet 
Louise Thunström, Folkhälsorådets ordförande, önskar återkoppling 
gällande YAM både till nämnden och till folkhälsorådet i höst. 
 
Folkhälsorådets ordförande redogör för både föreslagna och vidtagna 
åtgärder både på kort och lång sikt som kommuninvånarna ska erbjudas med 
anledning av Coronapandemin. 
 
Förvaltningschef Lina Magnusson redogör för arbetet med värdegrunds- 
frågor och den samordning av insatser som utförs.  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-23  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 72  

Information från kontaktpolitiker 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsbesök har inte utförts av kontaktpolitiker, men ordförande 
påminner om möjligheten att använda sig av de digitala möjligheter som 
finns att tillgå.  
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