
 

 Protokoll 1 (25) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28 BUN 2021/0353-600 

    
 

  

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2021-09-28 
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. 08.30–15.50 
Ledamöter Se nästa sida. 
Övriga närvarande Aron Larsson, projektledare EY, deltar digital § 156 

Liselott Daun, kvalitetssäkrare EY, deltar digital § 156 
Annika Vilhelmsson, avdelningschef centrala barn och elevhälsan, 
deltar digitalt §§ 160 
Tone Brage, avdelningschef MoU, deltar digitalt, § 160 
Annica Ejdesör, verksamhetsutvecklare, deltar digitalt §§ 161-163 
Ulrika Björnberg, skolchef förskola, grundskola, särskola, deltar 
digitalt §§ 161,163 
Helen Larsholt, skolchef gymnasium/vuxenutbildning, deltar digitalt 
§§ 161-162 
Ulrika Hjärling, rektor Grebbestadskolan, deltar digitalt § 161 
Sven-Eric Olsson, rektor Hamburgsundskolan, deltar digitalt § 161 
Sofia Oscarsson, rektor grundsärskolan, deltar digitalt § 161 
Monica Rosenhoff, förskolerektor Hamburgsund, deltar digitalt § 
161 
Ann-Brit Oseland-Karlsson, rektor gymnasium/vuxenutbildningen, 
deltar digitalt § 161-162 
Öyvind Höiberg, Controller, deltar digitalt § 164 
Jonas Nilsson, ungdomsvägledare, deltar digitalt § 169 
Birgitta Sparre, chef kultur och fritid , deltar digitalt § 171 
Camilla Bratt, arbetsledare kultur och fritid, deltar digitalt § 171 
Pia Norgren, administratör kultur och fritid, deltar digitalt § 171 
Annica Bjering, teknikansvarig, §§ 155-162 
Niklas Carlén, teknikansvarig, §§ 163-171 
Lina Magnusson, förvaltningschef 
Lisa Kling, sekreterare 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 
Justeringens plats och tid  
Paragrafer 155–171 
  
Sekreterare  

 Lisa Kling 
  
Ordförande  

 Ida Östholm 
  
Justerare  

 Ida Jakobsson 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutande ledamöter Ida Östholm, Ordförande (M) 
Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S), deltar digitalt §§ 155-162 
Kristina Frigert (M), deltar digitalt 
Erik Norderby (C), deltar digitalt 
Christian Mattsson (L), deltar digitalt 
Ida Jakobsson (S), deltar digitalt 
Ronny Kallin (S), deltar digitalt 
Michael Halvarsson (MP), deltar digitalt 
Karin Karlson (L), tjänstgörande ersättare, deltar digitalt 
Roar Olsen (SD), tjänstgörande ersättare, deltar digitalt 

  
Ersättare  
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 155  

Val av justerare 

Sammanfattning av ärendet 
Ida Jakobsson (S) valdes att justera protokollet.  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 156 BUN 2021/0363-600 

Genomförande av genomlysning efter beslut om 
granskning 

Sammanfattning av ärendet 
Den 15 juni, § 125 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att omgående 
anlita en extern konsult i syfte att granska Barn- och utbildningsnämnden 
och Barn- och utbildningsförvaltningen.  
  
Extern konsult, EY, har inkommit med två olika offerter med förslag till 
frågeställningar som genomlysningen ska belysa och som presenterats för 
Barn- och utbildningsnämnden. Den första offerten lämnades efter nämnd-
ens ordförandes dialog med EY och den andra offerten togs fram efter att 
nämndens ordförande och förste vice ordförande haft ett uppföljande möte 
med EY kring innehåll och genomförande av genomlysningen. Efter dialog 
vid nämndens sammanträde den 31 augusti har samtliga ledamöter i Barn- 
och utbildningsnämnden, under perioden den 7-20 september även givits 
möjligt att inkomma med ytterligare förslag till frågeställningar som ska 
belysas i granskningen.   
  
Den 16 september ankom skrivelse från rektorer i Skolledarförbundet med 
frågor som man vill ska beaktas i genomlysningen. Även övriga fackliga 
parter har givits möjlighet att snarast inkomma med eventuella fråge-
ställningar till genomlysningen.   
  
Den 20 september ankom frågeställningar från två olika ledamöter i Barn- 
och utbildningsnämnden. 
  
De förslag till frågeställningar avseende genomlysningen som inkommit till 
förvaltningen skickas vidare till EY att beakta vid framtagandet av ny offert 
avseende innehåll, genomförande och kostnader. Frågeställningarna delges 
även Barn- och utbildningsnämndens ledamöter som beslutsunderlag inför 
mötet den 28 september, då även projektledare och kvalitetssäkrare från EY 
kommer att delta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-21 
Synpunkter/frågeställningar inför genomlysningen som beslutades av BUN 
2021-06-15 från fackliga parter samt BUN:s ledamöter  
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 Tanums kommun Protokoll 7 (25) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ta emot informationen för kännedom och    
 
att nytt beredningsförslag ska arbetas fram och överlämnas till Barn- och 
utbildningsnämnden för beslut den 19 oktober. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef  
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 Tanums kommun Protokoll 8 (25) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 157 BUN 2021/0010-600 

Information med anledning av corona 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef redogör för aktuell information med anledning av corona.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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 Tanums kommun Protokoll 9 (25) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 158 BUN 2021/0070-664 

Information om Världsarvsgruppen 

Sammanfattning av ärendet 
Den 14 december 2015 beslutade kommunstyrelsen, § 321, att upphäva en 
grupp som benämndes Capo di Ponte-gruppen och entlediga 
representanterna och istället införa en Världsarvsgrupp med uppdrag att 
utveckla världsarvet samt att vara förvaltningsrådets lokala part för 
förankring av världsarvets förvaltningsplan och de handlingsplaner som är 
kopplade till denna. 
  
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ida Östholm är också 
ordförande i Världsarvsgruppen och vid Barn- och utbildningsnämndens 
möte den 28 september kommer information att lämnas avseende 
Världsarvsgruppens arbete. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20 
Utskick till Världsarvsgruppens medlemmar 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 159 BUN 2020/0448-606 

Information avseende placering av ny förskola i 
Rabbalshede 

Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2021-01-26 §8 att av tekniska 
nämnden beställa en förstudie avseende nya lokaler till förskolans 
verksamheter i Rabbalshede. Inför nämnden 2021-08-31, § 133 fanns ett 
beredningsförslag med ett antal områden som nämnden föreslogs att 
förorda. Kort innan nämndens sammanträde den 31 augusti tillkom 
uppgifter om ytterligare placeringsförslag som visade sig vara intressanta att 
gå vidare med och därav beslutade nämnden att återremittera ärendet. 
  
Fastighetsingenjör meddelar den 7 september att de nytillkomna föreslagna 
ytorna har stora höjdskillnader och därav har arkitekt kopplats in för att se 
över möjliga placeringar av en förskola. Det är inte möjligt för arkitekten att 
få fram underlag inför nämndsmötet inför den 28 september, utan nämnden 
kommer få muntlig information i ärendet. Enligt nu gällande tidplan 
kommer ett beredningsförslag presenteras för nämnden inför sammanträdet 
den 30 november. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 

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

Beslutet skickas till 
Skolchef 
Fastighetsingenjör  
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 Tanums kommun Protokoll 11 (25) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 160 BUN 2021/0316-600 

Riktlinje för samverkansorganisation kring barn- och 
ungdomsfrågor i Tanums kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut BUN 2019-03-26, 20 och i rapport avseende ”Implementering av 
modellen SSPF i Tanums kommun” inom Omsorgsförvaltningen beslutad 
av ON 2019-03-28, §37 beskrevs arbetet för övrig förvaltningsövergripande 
organisation kring ungdomsfrågor. Under hösten 2020 inleddes ett arbete 
med att revidera och förtydliga denna organisation. 
  
Det tillsattes en arbetsgrupp med representanter från Omsorgsförvaltningen 
och Barn-och utbildningsförvaltningen. Utifrån arbetsgruppens underlag har 
avdelningschef för socialtjänsten och avdelningschef för centrala barn- och 
elevhälsan sammanställt en riktlinje för samverkansorganisation för barn- 
och ungdomsfrågor. 
  
Riktlinjen beskriver inriktningen för ungdomsarbetet i Tanums kommun och 
innefattar fyra områden. Tanums kommun har goda förutsättningar att 
bedriva en kvalitativ verksamhet för ungdomar. Verksamheten har höga 
ambitioner med fokus på ungdomsinflytande, öppen och mobil ungdoms-
verksamhet samt det strategiska arbete som bedrivs för att nå grupper som 
är i behov av särskilda insatser. 
  
De flesta ungdomar i Tanum mår bra och trivs med sina liv, men 
undersökningar påvisar att det finns ett behov av att öka engagemang och 
viljan att vara med och påverka politiken och samhällsutvecklingen. Genom 
en alltmer föränderlig omgivning, globalisering, digitalisering och högre 
krav utmanas Tanums kommun att forma sin verksamhet efter de 
förändringar som sker av likväl omvärlds- som närvärldsfaktorer. I det 
arbetet är kunskapen och idéerna hos barn och ungdomar ovärderlig. 
Ambitionen med riktlinjen är att skapa en så god samverkan kring 
ungdomsfrågorna att ungdomar i Tanums kommun ges bästa möjliga 
förutsättningar till delaktighet, inflytande och välmående.  
  
Likalydande riktlinje överlämnas till både Omsorgsnämnden och till Barn- 
och utbildningsnämnden för ställningstagande vid respektive nämnds 
sammanträde i september. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-09 
 Förvaltningsövergripande riktlinje för samverkansorganisation kring barn- 
och ungdomsfrågor i Tanums kommun. 
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 Tanums kommun Protokoll 12 (25) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att anta förvaltningsövergripande riktlinje för samverkansorganisation kring 
barn- och ungdomsfrågor i Tanums kommun, samt 
  
att riktlinjen gäller från och med 2021-10-01 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsnämnden  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 161 BUN 2020/0434-610 

Kvalitetsredovisning förskola, grundskola, 
grundsärskola läsåret 2020/2021 

Sammanfattning av ärendet 
I Skollagen 4 kap 3 § anges:  
  
”Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt 
och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen”. Det 
systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras.  
  
Detta dokument innehåller uppföljning av förskolan, grundskolan och 
grundsärskolan inom Barn- och utbildningsnämnden (Skollag 2010:800). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
 
Kvalitetsredovisning för verksamheterna förskola, grundskola och 
grundsärskola läsåret 2020/2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna kvalitetsredovisningen för verksamheterna förskola, 
grundskola och särskola avseende läsåret 2020/2021. 

Beslutet skickas till 
Skolchef för förskola, grundskola och särskola  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 162 BUN 2020/0434-610 

Kvalitetsredovisning gymnasium, gymnasiesärkola, 
vuxenutbildning läsåret 2020/2021 

Sammanfattning av ärendet 
I Skollagen 4 kap 3 § anges:  
  
”Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt 
och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen”. Det 
systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras.  
  
Detta dokument innehåller uppföljning av gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen inom Barn- och 
utbildningsnämnden samt den av huvudman köpta gymnasieutbildningen i 
andra kommuner (Skollag 2010:800). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
 
Kvalitetsredovisning för gymnasieskolan och vuxenutbildningen, läsåret 
2020/2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna kvalitetsredovisningen för gymnasiet, gymnasiesärskolan och 
vuxenutbildningen avseende läsåret 2020/2021.  

Beslutet skickas till 
Skolchef, gymnasium och vuxenutbildning   
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 163 BUN 2021/0134-610 

Information om resultat efter kvalitetsgranskning av 
huvudmannens styrning 

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har genomfört en granskning gällande hur styrning och 
delegering hos ett antal kommunala huvudmän fungerar. Fokus har legat på 
att försöka fånga hur styrning och delegering fungerar generellt och inte i 
den särskilda situation som pandemin inneburit. Skolinspektionen har vid 
flera tillfällen tidigare granskat skolhuvudmäns styrning och sett vissa 
brister. Till exempel så har lokala mål kommit före nationella 
utbildningsmål och det har funnits oklarheter i styrkedjan, bland annat 
gällande ansvar och dialog mellan rektor och huvudman.  
  
Tanum kommun var en av kommunerna som var med i Skolinspektionens 
granskning. Den 17 maj 2021 kom den övergripande rapporten och av den 
framgår att förbättringar skett. Skolchefens funktion att bevaka att nationella 
mål efterlevs och rollen som en länk mellan huvudman och rektor är viktig. 
Det fanns dock utvecklingsområden att förbättra för de flesta deltagande 
kommunerna och för Tanums kommuns del identifierades ett 
utvecklingsområde. 
Barn- och utbildningsnämnden kommer vid mötet den 28 september få en 
genomgång av granskningsrapporten både på en övergripande nivå och vad 
som framkommit gällande Tanums kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-09 
Skolinspektionens rapport: Huvudmannens styrning genom tydlighet i 
delegering och uppföljning 
Skolinspektionens beslut Tanum, 201125 
Svar efter kvalitetsgranskning, 210517 
Skolinspektionens uppföljningsbeslut Tanums kommun, 210607 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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 Tanums kommun Protokoll 16 (25) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 164 BUN 2021/0102-606 

Delårsbokslut 2 per den 31 augusti 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -10 880 tkr 
för 2021. Det balanserade resultatet uppgår således till -11 187 tkr vid årets 
slut. I prognosen ovan ligger ett prestationsanslagstillskott på totalt 660 tkr. 
Den största ökningen av volymen redovisas inom verksamheten förskola. 
  
I det prognostiserade underskottet ovan inräknas kostnader orsakad av 
insatser på grund av Coronapandemin med 8 150 tkr. Tar man hänsyn till 
dessa kostnader, redovisar nämnden ett underskott på -2 730 tkr.  
  
De verksamheter som redovisar de största budgetavvikelserna är 
barnomsorgen med -4 020 tkr, grundskolan med -5 180 tkr och grund- och 
gymnasiesärskolan med -2 100 tkr. Arbetsmarknadsenheten redovisar ett 
prognostiserat överskott på 250 tkr och Kultur och fritid prognostiserar ett 
överskott på 260 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20 
Ekonomisk redovisning tertial 2, inklusive bilagor, 2021-09-20 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningschef i uppdrag att tillse att de ekonomiska styrprinciperna 
följs av samtliga chefer i förvaltningen, 
  
att utreda skolskjutskostnaderna löpande under hösten. 
  
att godkänna delårsuppföljningen, 
  
att överlämna delårsuppföljningen till kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Controller 
Ekonom 
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 Tanums kommun Protokoll 17 (25) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 165 BUN 2021/0215-600 

Information från styrgrupp, 2021-09-15 

Sammanfattning av ärendet 
Den 15 september hölls ett styrgruppsmöte avseende Hedegården och 
Hamburgsundskolan. Barn- och utbildningsnämnden delges härmed 
minnesanteckningar från mötet samt utredning ifråga om renovering och 
nybyggnad Hamburgsund-skolan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20 
Minnesanteckningar, styrgruppsmöte 2021-09-15  
Förstudie - Utredning renovering och nybyggnad Hamburgsundskolan, 
inom befintlig detaljplan, 2021-09-10 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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 Tanums kommun Protokoll 18 (25) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 166  

Information från branschråd 

Sammanfattning av ärendet 
Inget att rapportera ifrån något branschråd.  
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 Tanums kommun Protokoll 19 (25) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 167 BUN 2019/0065-600 

Verksamheternas kontaktpolitiker inom Barn- och 
utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-03-26, § 28 att utse 
kontaktpersoner för nämndens verksamhetsområden och av beslutet framgår 
att det i uppdraget ingår: 
  

• att man sätter sig in i hur verksamheten fungerar i stort genom 
regelbunden kontakt/regelbundna besök (max 16 timmar per år), 

• att man sätter sig in i lagar, förordningar, reglementen med mera 
som styr verksamheten man är kontaktperson för (be ansvarig chef 
om hjälp med att få fram erforderlig information), 

• att man innan verksamhetsbesöken avtalar tid med ansvarig chef, 
• att man är nämndens företrädare gentemot verksamheten (ej 

partiets), 
• att man till nämnden, är den politiker som har en ökad kunskap om 

den verksamhet som man är kontaktperson för och 
• att man till nämnden redogör på lämpligt sätt. 

 
Ledamöter som gjort verksamhetsbesök under mandatperioden har 
efterfrågat en typ av ”frågebatteri” som stöd vid verksamhetsbesöken och 
vid arbetsutskottets möte den 21 september fördes diskussion kring vilka 
frågeställningar som kan vara relevanta, både utifrån kontaktpersonernas 
och från verksamheternas perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 
Beslut BUN 2019-03-26, § 28 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt arbetsutskottet att tillsammans med förvaltningen ta fram 
information och rutiner som ett stöd för genomförande av 
verksamhetsbesöken och 
 
att underlaget presenteras för Barn- och utbildningsnämnden för beslut den 
30 november. 
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 Tanums kommun Protokoll 20 (25) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter  
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 Tanums kommun Protokoll 21 (25) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 168 BUN 2021/0122-600 

Information om nämndens folkhälsoarbete 

Sammanfattning av ärendet 
Vid Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-26 angavs att de verksamheter 
som beviljats folkhälsomedel, på nämnderna framgent under ärendet 
”Folkhälsorådet” kan redogöra för sitt arbete ifråga om folkhälsoinsatserna. 
  
Vid Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-16 framfördes att nämndens 
folkhälsoarbete ska lyftas fram i samband med kommande 
delårsuppföljningar. 
  
Härmed lämnas en redogörelse av det hittills genomförda arbetet utifrån de 
av Barn- och utbildningsnämnden antagna målen för folkhälsa 2021 samt 
arbetet utifrån de beviljade folkhälsomedlen för 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20 
 
Redovisning av folkhälsoinsatser delårsbokslut 2 per den 31 augusti 2021 
samt redovisning av folkhälsoinsatser för 2021 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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 Tanums kommun Protokoll 22 (25) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 169 BUN 2020/0073-373 

Redovisning av LUPP-rapporten 2020 

Sammanfattning av ärendet 
LUPP står får lokal uppföljning av ungdomspolitiken och det är 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF:s som utformat 
själva undersökningen. 
  
LUPP-undersökningen i Tanums kommun genomfördes under hösten 2020 
och insamling av uppgifter gjordes via en webbenkät för alla elever på de 
båda högstadieskolorna, Tanumskolan och Hamburgsundskolan samt för 
eleverna på IM. Insamlingen har skötts av kommunen och analys samt 
sammanställning har gjorts av Enkätfabriken på uppdrag av Tanums 
kommun.  
  
LUPP är en enkät som ska ge kommuner, stadsdelar eller regioner kunskap 
om ungas situation. MUCF erbjuder enkäten för att stötta kommuner i 
utvecklingen av ungdomspolitiken. Meningen är att beslut som berör unga i 
kommuner ska bygga på aktuell kunskap om ungas situation, erfarenheter 
och åsikter. Lupp-enkäten erbjuds inom tre åldersgrupper: högstadiet 13-16 
år, gymnasiet 16-19 år och unga vuxna 19-25 år. 
  
Vid Barn- och utbildningsnämnden den 28 september delges resultatet av 
LUPP-undersökningen 2020. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20 
LUPP, Tanums kommun 2020 

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

Beslutet skickas till 
Ungdomsvägledaren 
Avdelningscheferna  
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 Tanums kommun Protokoll 23 (25) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 170 BUN 2021/0364-606 

Utvecklingsmedel för folkhälsa 2022 

Sammanfattning av ärendet 
Det är möjligt för Barn- och utbildningsnämnden att ansöka om 
utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser hos Folkhälsorådet i Tanums 
kommun för arbete som ska bedrivas under 2022. Ansökan ska lämnas till 
Folkhälsorådet senast den 15 oktober 2021. Det finns tre prioriterade 
utvecklingsområden, vilka nämnders folkhälsomål och ansökningar ska utgå 
ifrån. 

• Jämlik hälsa och hållbar utveckling 
• Barn och ungas uppväxtvillkor 
• Goda levnadsvanor 

  
Följande folkhälsomål föreslås vara Barn- och utbildningsnämndens egna 
mål för 2022: 

• Verksamheterna inom Barn- och utbildningsförvaltningen ska arbeta 
med att förbättra hälsan hos barn, elever, ungdomar, besökare och 
deltagare  

• Verksamheterna inom Barn- och utbildningsförvaltningen ska arbeta 
för ökad delaktighet och inflytande.  

  
Inom ramen för nämndens egna mål har förvaltningen identifierat områden 
som bedöms uppfylla kriterierna och som man avser att söka utvecklings-
medel för inför 2022, se nedan:  

• Ungdomsprojektet – På väg mot goda val 
• Uppmuntran i coronapandemins spår 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 
Ansökan om utvecklingsmedel samt bilagor från de aktuella 
verksamhetsområdena 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om utvecklingsmedel för 
folkhälsoinsatser enligt föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Folkhälsorådet  
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 Tanums kommun Protokoll 24 (25) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 171 BUN 2020/0323-764 

Bidragsnormer för föreningslivet i Tanums kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 § 28 att fastställa bidragsnormer 
för föreningslivet i Tanums kommun. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade 2020-11-03, § 113 att göra en översyn av nuvarande bidrags-
normer. I samband med översynen genomfördes även en utredning av det 
totala stödet till föreningar i Tanums kommun 2020 samt en jämförelse med 
stödet 2019. Utredningen visade även på särskilda frågor att beakta vid 
revideringen.   
  
I arbetet med revideringen har Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
tillsammans med tjänstepersoner utgjort en arbetsgrupp. I de reviderade 
normerna har vissa villkor och definitioner förtydligats. En prioriteringslista 
har tagits fram som ska gälla vid fler ansökningar än budgeten tillåter. 
Förtydligande har gjorts avseende övriga bidrag, lönebidrag, arrangörs-
bidrag samt anläggnings- och lokalbidrag där beslut om beviljande av medel 
är delegerat till kultur- och fritidschefen.  
Bidraget som tidigare benämndes som övriga bidrag/investeringar har 
ändrats till att enbart benämnas som Övriga bidrag och ett förtydligande 
kring syftet med bidraget har gjorts. Förändring har gjorts avseende TUPP 
(Tanums ungdomsprojektpeng), som är ett bidrag som fritidsgården delar ut 
för att arrangera kultur- och fritidsevenemang. Detta har flyttats till den 
öppna ungdomsverksamheten.  
  
Efter att Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31, § 131 beslutade om en 
återremittering har ytterligare förtydliganden gjorts och därtill har de 
föreslagna bidragsnormerna skickats på remiss till en organisation som 
arbetar med idrott och föreningar både på regional och lokal nivå.  
  
Revideringarna förslås att gälla från och med 2022-01-01 till och med 2024-
12-31, samt att en översyn årligen görs av Barn- och utbildnings-nämnden 
som också föreslås kunna besluta om justeringar.  Härmed överlämnas de 
reviderande bidragsnormerna för antagande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-13 
Bidragsnormer för föreningslivet i Tanums kommun 
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 Tanums kommun Protokoll 25 (25) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta bidragsnormerna för föreningslivet i Tanums kommun, 
 
att de ska gälla från och med 2022-01-01 till och med 2024-12-31, samt 
  
att Barn- och utbildningsnämnden årligen ser över normerna och beslutar 
om justeringar. 

Reservationer 
Michael Halvarsson (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Chef kultur och fritid 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
04

a0
f3

d6
-8

2c
7-

4d
c4

-a
f5

2-
d5

95
05

fd
3f

b2



Reservation från Miljöpartiet angående punkt 17, § 171 
 
Barn- och utbildningsnämnden 210928 
 
A. Miljöpartiet anser att vissa formuleringar i texten ”Bidragsnormer för föreningslivet i 
Tanums kommun” inte speglar vad politiken vill och inte tydligt anger hur normerna ska 
tillämpas. Partiet anser att första stycket under rubriken ”Prioriteringar av bidrag” bör ha 
följande lydelse: 
’Utgångspunkten för att kommunen ska kunna stötta föreningslivet är att årsbudgeten för 
föreningsbidrag inte överskrids. Denna består av delanslag för respektive bidragsform. I 
slutet av året kan omfördelning mellan bidragsformerna komma att göras om någon/några 
av dessa verkar visa överskott vid årets slut’. 
 
B. Partiet anser att kravet på att lokal förening ska vara ansluten till riksorganisation eller 
paraplyorganisation (sidan 5) är exkluderande och diskriminerande. Lokal förening utan 
sådan tillhörighet kan ha en väl som värdefull och engagerande verksamhet. Det kan också 
vara ett medvetet val för att exempelvis undvika belastande formella strukturer. Värdet i att 
ingå i ett större sammanhang bör avgöras av den lokala föreningens medlemmar. 
Kravet bör strykas. 

Michael Halvarsson 
Miljöpartiet de gröna Tanum 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: MsKAWGrC2PhZhsNsrbiTNA

IDA JAKOBSSON

2021-09-30 09:28

Serienummer: wryY4PmKiaq3oXkZTUDFSA

Ida Östholm

2021-10-01 10:23

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

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

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
_Protokoll Bun 2021-09-28_.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2021-09-30 08:57 Underskriftsprocessen har startat
2021-09-30 08:57 Underskriftsprocessen har startat
2021-09-30 08:57 En avisering har skickats till Ida Östholm
2021-09-30 08:57 En avisering har skickats till Ida Jakobsson
2021-09-30 09:24 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ida Jakobsson
2021-09-30 09:28 IDA JAKOBSSON har signerat dokumentet _Protokoll Bun 2021-09-28_.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

MsKAWGrC2PhZhsNsrbiTNA)
2021-09-30 09:28 Alla dokument har undertecknats av Ida Jakobsson
2021-10-01 08:57 Meddelande har skickats till mottagaren (Ida Östholm)
2021-10-01 10:23 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Ida Östholm
2021-10-01 10:23 Ida Östholm har signerat dokumentet _Protokoll Bun 2021-09-28_.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

wryY4PmKiaq3oXkZTUDFSA)
2021-10-01 10:23 Alla dokument har undertecknats av Ida Östholm

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2021-09-28 
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. 08.30–15.50 
Ledamöter Se nästa sida. 
Övriga närvarande Aron Larsson, projektledare EY, deltar digital § 156 


Liselott Daun, kvalitetssäkrare EY, deltar digital § 156 
Annika Vilhelmsson, avdelningschef centrala barn och elevhälsan, 
deltar digitalt §§ 160 
Tone Brage, avdelningschef MoU, deltar digitalt, § 160 
Annica Ejdesör, verksamhetsutvecklare, deltar digitalt §§ 161-163 
Ulrika Björnberg, skolchef förskola, grundskola, särskola, deltar 
digitalt §§ 161,163 
Helen Larsholt, skolchef gymnasium/vuxenutbildning, deltar digitalt 
§§ 161-162 
Ulrika Hjärling, rektor Grebbestadskolan, deltar digitalt § 161 
Sven-Eric Olsson, rektor Hamburgsundskolan, deltar digitalt § 161 
Sofia Oscarsson, rektor grundsärskolan, deltar digitalt § 161 
Monica Rosenhoff, förskolerektor Hamburgsund, deltar digitalt § 
161 
Ann-Brit Oseland-Karlsson, rektor gymnasium/vuxenutbildningen, 
deltar digitalt § 161-162 
Öyvind Höiberg, Controller, deltar digitalt § 164 
Jonas Nilsson, ungdomsvägledare, deltar digitalt § 169 
Birgitta Sparre, chef kultur och fritid , deltar digitalt § 171 
Camilla Bratt, arbetsledare kultur och fritid, deltar digitalt § 171 
Pia Norgren, administratör kultur och fritid, deltar digitalt § 171 
Annica Bjering, teknikansvarig, §§ 155-162 
Niklas Carlén, teknikansvarig, §§ 163-171 
Lina Magnusson, förvaltningschef 
Lisa Kling, sekreterare 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28 BUN 2021/0353-600 
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 
Justeringens plats och tid  
Paragrafer 155–171 
  
Sekreterare  


 Lisa Kling 
  
Ordförande  


 Ida Östholm 
  
Justerare  


 Ida Jakobsson 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28 BUN 2021/0353-600 
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


Beslutande ledamöter Ida Östholm, Ordförande (M) 
Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S), deltar digitalt §§ 155-162 
Kristina Frigert (M), deltar digitalt 
Erik Norderby (C), deltar digitalt 
Christian Mattsson (L), deltar digitalt 
Ida Jakobsson (S), deltar digitalt 
Ronny Kallin (S), deltar digitalt 
Michael Halvarsson (MP), deltar digitalt 
Karin Karlson (L), tjänstgörande ersättare, deltar digitalt 
Roar Olsen (SD), tjänstgörande ersättare, deltar digitalt 


  
Ersättare  
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
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BUN § 155  


Val av justerare 


Sammanfattning av ärendet 
Ida Jakobsson (S) valdes att justera protokollet.  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 156 BUN 2021/0363-600 


Genomförande av genomlysning efter beslut om 
granskning 


Sammanfattning av ärendet 
Den 15 juni, § 125 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att omgående 
anlita en extern konsult i syfte att granska Barn- och utbildningsnämnden 
och Barn- och utbildningsförvaltningen.  
  
Extern konsult, EY, har inkommit med två olika offerter med förslag till 
frågeställningar som genomlysningen ska belysa och som presenterats för 
Barn- och utbildningsnämnden. Den första offerten lämnades efter nämnd-
ens ordförandes dialog med EY och den andra offerten togs fram efter att 
nämndens ordförande och förste vice ordförande haft ett uppföljande möte 
med EY kring innehåll och genomförande av genomlysningen. Efter dialog 
vid nämndens sammanträde den 31 augusti har samtliga ledamöter i Barn- 
och utbildningsnämnden, under perioden den 7-20 september även givits 
möjligt att inkomma med ytterligare förslag till frågeställningar som ska 
belysas i granskningen.   
  
Den 16 september ankom skrivelse från rektorer i Skolledarförbundet med 
frågor som man vill ska beaktas i genomlysningen. Även övriga fackliga 
parter har givits möjlighet att snarast inkomma med eventuella fråge-
ställningar till genomlysningen.   
  
Den 20 september ankom frågeställningar från två olika ledamöter i Barn- 
och utbildningsnämnden. 
  
De förslag till frågeställningar avseende genomlysningen som inkommit till 
förvaltningen skickas vidare till EY att beakta vid framtagandet av ny offert 
avseende innehåll, genomförande och kostnader. Frågeställningarna delges 
även Barn- och utbildningsnämndens ledamöter som beslutsunderlag inför 
mötet den 28 september, då även projektledare och kvalitetssäkrare från EY 
kommer att delta.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-21 
Synpunkter/frågeställningar inför genomlysningen som beslutades av BUN 
2021-06-15 från fackliga parter samt BUN:s ledamöter  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ta emot informationen för kännedom och    
 
att nytt beredningsförslag ska arbetas fram och överlämnas till Barn- och 
utbildningsnämnden för beslut den 19 oktober. 


Beslutet skickas till 
Förvaltningschef  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 157 BUN 2021/0010-600 


Information med anledning av corona 


Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef redogör för aktuell information med anledning av corona.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20 


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


Beslutet skickas till 
Akten  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 158 BUN 2021/0070-664 


Information om Världsarvsgruppen 


Sammanfattning av ärendet 
Den 14 december 2015 beslutade kommunstyrelsen, § 321, att upphäva en 
grupp som benämndes Capo di Ponte-gruppen och entlediga 
representanterna och istället införa en Världsarvsgrupp med uppdrag att 
utveckla världsarvet samt att vara förvaltningsrådets lokala part för 
förankring av världsarvets förvaltningsplan och de handlingsplaner som är 
kopplade till denna. 
  
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ida Östholm är också 
ordförande i Världsarvsgruppen och vid Barn- och utbildningsnämndens 
möte den 28 september kommer information att lämnas avseende 
Världsarvsgruppens arbete. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20 
Utskick till Världsarvsgruppens medlemmar 


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


Beslutet skickas till 
Akten  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 159 BUN 2020/0448-606 


Information avseende placering av ny förskola i 
Rabbalshede 


Sammanfattning av ärendet 
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2021-01-26 §8 att av tekniska 
nämnden beställa en förstudie avseende nya lokaler till förskolans 
verksamheter i Rabbalshede. Inför nämnden 2021-08-31, § 133 fanns ett 
beredningsförslag med ett antal områden som nämnden föreslogs att 
förorda. Kort innan nämndens sammanträde den 31 augusti tillkom 
uppgifter om ytterligare placeringsförslag som visade sig vara intressanta att 
gå vidare med och därav beslutade nämnden att återremittera ärendet. 
  
Fastighetsingenjör meddelar den 7 september att de nytillkomna föreslagna 
ytorna har stora höjdskillnader och därav har arkitekt kopplats in för att se 
över möjliga placeringar av en förskola. Det är inte möjligt för arkitekten att 
få fram underlag inför nämndsmötet inför den 28 september, utan nämnden 
kommer få muntlig information i ärendet. Enligt nu gällande tidplan 
kommer ett beredningsförslag presenteras för nämnden inför sammanträdet 
den 30 november. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 


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


Beslutet skickas till 
Skolchef 
Fastighetsingenjör  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 160 BUN 2021/0316-600 


Riktlinje för samverkansorganisation kring barn- och 
ungdomsfrågor i Tanums kommun 


Sammanfattning av ärendet 
Beslut BUN 2019-03-26, 20 och i rapport avseende ”Implementering av 
modellen SSPF i Tanums kommun” inom Omsorgsförvaltningen beslutad 
av ON 2019-03-28, §37 beskrevs arbetet för övrig förvaltningsövergripande 
organisation kring ungdomsfrågor. Under hösten 2020 inleddes ett arbete 
med att revidera och förtydliga denna organisation. 
  
Det tillsattes en arbetsgrupp med representanter från Omsorgsförvaltningen 
och Barn-och utbildningsförvaltningen. Utifrån arbetsgruppens underlag har 
avdelningschef för socialtjänsten och avdelningschef för centrala barn- och 
elevhälsan sammanställt en riktlinje för samverkansorganisation för barn- 
och ungdomsfrågor. 
  
Riktlinjen beskriver inriktningen för ungdomsarbetet i Tanums kommun och 
innefattar fyra områden. Tanums kommun har goda förutsättningar att 
bedriva en kvalitativ verksamhet för ungdomar. Verksamheten har höga 
ambitioner med fokus på ungdomsinflytande, öppen och mobil ungdoms-
verksamhet samt det strategiska arbete som bedrivs för att nå grupper som 
är i behov av särskilda insatser. 
  
De flesta ungdomar i Tanum mår bra och trivs med sina liv, men 
undersökningar påvisar att det finns ett behov av att öka engagemang och 
viljan att vara med och påverka politiken och samhällsutvecklingen. Genom 
en alltmer föränderlig omgivning, globalisering, digitalisering och högre 
krav utmanas Tanums kommun att forma sin verksamhet efter de 
förändringar som sker av likväl omvärlds- som närvärldsfaktorer. I det 
arbetet är kunskapen och idéerna hos barn och ungdomar ovärderlig. 
Ambitionen med riktlinjen är att skapa en så god samverkan kring 
ungdomsfrågorna att ungdomar i Tanums kommun ges bästa möjliga 
förutsättningar till delaktighet, inflytande och välmående.  
  
Likalydande riktlinje överlämnas till både Omsorgsnämnden och till Barn- 
och utbildningsnämnden för ställningstagande vid respektive nämnds 
sammanträde i september. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-09 
 Förvaltningsövergripande riktlinje för samverkansorganisation kring barn- 
och ungdomsfrågor i Tanums kommun. 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att anta förvaltningsövergripande riktlinje för samverkansorganisation kring 
barn- och ungdomsfrågor i Tanums kommun, samt 
  
att riktlinjen gäller från och med 2021-10-01 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Omsorgsnämnden  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 161 BUN 2020/0434-610 


Kvalitetsredovisning förskola, grundskola, 
grundsärskola läsåret 2020/2021 


Sammanfattning av ärendet 
I Skollagen 4 kap 3 § anges:  
  
”Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt 
och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen”. Det 
systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras.  
  
Detta dokument innehåller uppföljning av förskolan, grundskolan och 
grundsärskolan inom Barn- och utbildningsnämnden (Skollag 2010:800). 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
 
Kvalitetsredovisning för verksamheterna förskola, grundskola och 
grundsärskola läsåret 2020/2021 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna kvalitetsredovisningen för verksamheterna förskola, 
grundskola och särskola avseende läsåret 2020/2021. 


Beslutet skickas till 
Skolchef för förskola, grundskola och särskola  







 


 Tanums kommun Protokoll 14 (25) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 162 BUN 2020/0434-610 


Kvalitetsredovisning gymnasium, gymnasiesärkola, 
vuxenutbildning läsåret 2020/2021 


Sammanfattning av ärendet 
I Skollagen 4 kap 3 § anges:  
  
”Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt 
och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen”. Det 
systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras.  
  
Detta dokument innehåller uppföljning av gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen inom Barn- och 
utbildningsnämnden samt den av huvudman köpta gymnasieutbildningen i 
andra kommuner (Skollag 2010:800). 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
 
Kvalitetsredovisning för gymnasieskolan och vuxenutbildningen, läsåret 
2020/2021 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna kvalitetsredovisningen för gymnasiet, gymnasiesärskolan och 
vuxenutbildningen avseende läsåret 2020/2021.  


Beslutet skickas till 
Skolchef, gymnasium och vuxenutbildning   
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 163 BUN 2021/0134-610 


Information om resultat efter kvalitetsgranskning av 
huvudmannens styrning 


Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har genomfört en granskning gällande hur styrning och 
delegering hos ett antal kommunala huvudmän fungerar. Fokus har legat på 
att försöka fånga hur styrning och delegering fungerar generellt och inte i 
den särskilda situation som pandemin inneburit. Skolinspektionen har vid 
flera tillfällen tidigare granskat skolhuvudmäns styrning och sett vissa 
brister. Till exempel så har lokala mål kommit före nationella 
utbildningsmål och det har funnits oklarheter i styrkedjan, bland annat 
gällande ansvar och dialog mellan rektor och huvudman.  
  
Tanum kommun var en av kommunerna som var med i Skolinspektionens 
granskning. Den 17 maj 2021 kom den övergripande rapporten och av den 
framgår att förbättringar skett. Skolchefens funktion att bevaka att nationella 
mål efterlevs och rollen som en länk mellan huvudman och rektor är viktig. 
Det fanns dock utvecklingsområden att förbättra för de flesta deltagande 
kommunerna och för Tanums kommuns del identifierades ett 
utvecklingsområde. 
Barn- och utbildningsnämnden kommer vid mötet den 28 september få en 
genomgång av granskningsrapporten både på en övergripande nivå och vad 
som framkommit gällande Tanums kommun. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-09 
Skolinspektionens rapport: Huvudmannens styrning genom tydlighet i 
delegering och uppföljning 
Skolinspektionens beslut Tanum, 201125 
Svar efter kvalitetsgranskning, 210517 
Skolinspektionens uppföljningsbeslut Tanums kommun, 210607 


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


Beslutet skickas till 
Akten  
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 164 BUN 2021/0102-606 


Delårsbokslut 2 per den 31 augusti 


Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -10 880 tkr 
för 2021. Det balanserade resultatet uppgår således till -11 187 tkr vid årets 
slut. I prognosen ovan ligger ett prestationsanslagstillskott på totalt 660 tkr. 
Den största ökningen av volymen redovisas inom verksamheten förskola. 
  
I det prognostiserade underskottet ovan inräknas kostnader orsakad av 
insatser på grund av Coronapandemin med 8 150 tkr. Tar man hänsyn till 
dessa kostnader, redovisar nämnden ett underskott på -2 730 tkr.  
  
De verksamheter som redovisar de största budgetavvikelserna är 
barnomsorgen med -4 020 tkr, grundskolan med -5 180 tkr och grund- och 
gymnasiesärskolan med -2 100 tkr. Arbetsmarknadsenheten redovisar ett 
prognostiserat överskott på 250 tkr och Kultur och fritid prognostiserar ett 
överskott på 260 tkr. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20 
Ekonomisk redovisning tertial 2, inklusive bilagor, 2021-09-20 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningschef i uppdrag att tillse att de ekonomiska styrprinciperna 
följs av samtliga chefer i förvaltningen, 
  
att utreda skolskjutskostnaderna löpande under hösten. 
  
att godkänna delårsuppföljningen, 
  
att överlämna delårsuppföljningen till kommunstyrelsen för kännedom. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Controller 
Ekonom 
 
  







 


 Tanums kommun Protokoll 17 (25) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 165 BUN 2021/0215-600 


Information från styrgrupp, 2021-09-15 


Sammanfattning av ärendet 
Den 15 september hölls ett styrgruppsmöte avseende Hedegården och 
Hamburgsundskolan. Barn- och utbildningsnämnden delges härmed 
minnesanteckningar från mötet samt utredning ifråga om renovering och 
nybyggnad Hamburgsund-skolan. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20 
Minnesanteckningar, styrgruppsmöte 2021-09-15  
Förstudie - Utredning renovering och nybyggnad Hamburgsundskolan, 
inom befintlig detaljplan, 2021-09-10 


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


Beslutet skickas till 
Akten  







 


 Tanums kommun Protokoll 18 (25) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 166  


Information från branschråd 


Sammanfattning av ärendet 
Inget att rapportera ifrån något branschråd.  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 167 BUN 2019/0065-600 


Verksamheternas kontaktpolitiker inom Barn- och 
utbildningsnämnden 


Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-03-26, § 28 att utse 
kontaktpersoner för nämndens verksamhetsområden och av beslutet framgår 
att det i uppdraget ingår: 
  


• att man sätter sig in i hur verksamheten fungerar i stort genom 
regelbunden kontakt/regelbundna besök (max 16 timmar per år), 


• att man sätter sig in i lagar, förordningar, reglementen med mera 
som styr verksamheten man är kontaktperson för (be ansvarig chef 
om hjälp med att få fram erforderlig information), 


• att man innan verksamhetsbesöken avtalar tid med ansvarig chef, 
• att man är nämndens företrädare gentemot verksamheten (ej 


partiets), 
• att man till nämnden, är den politiker som har en ökad kunskap om 


den verksamhet som man är kontaktperson för och 
• att man till nämnden redogör på lämpligt sätt. 


 
Ledamöter som gjort verksamhetsbesök under mandatperioden har 
efterfrågat en typ av ”frågebatteri” som stöd vid verksamhetsbesöken och 
vid arbetsutskottets möte den 21 september fördes diskussion kring vilka 
frågeställningar som kan vara relevanta, både utifrån kontaktpersonernas 
och från verksamheternas perspektiv. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 
Beslut BUN 2019-03-26, § 28 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt arbetsutskottet att tillsammans med förvaltningen ta fram 
information och rutiner som ett stöd för genomförande av 
verksamhetsbesöken och 
 
att underlaget presenteras för Barn- och utbildningsnämnden för beslut den 
30 november. 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 168 BUN 2021/0122-600 


Information om nämndens folkhälsoarbete 


Sammanfattning av ärendet 
Vid Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-26 angavs att de verksamheter 
som beviljats folkhälsomedel, på nämnderna framgent under ärendet 
”Folkhälsorådet” kan redogöra för sitt arbete ifråga om folkhälsoinsatserna. 
  
Vid Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-16 framfördes att nämndens 
folkhälsoarbete ska lyftas fram i samband med kommande 
delårsuppföljningar. 
  
Härmed lämnas en redogörelse av det hittills genomförda arbetet utifrån de 
av Barn- och utbildningsnämnden antagna målen för folkhälsa 2021 samt 
arbetet utifrån de beviljade folkhälsomedlen för 2021. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20 
 
Redovisning av folkhälsoinsatser delårsbokslut 2 per den 31 augusti 2021 
samt redovisning av folkhälsoinsatser för 2021 


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


Beslutet skickas till 
Akten  







 


 Tanums kommun Protokoll 22 (25) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 169 BUN 2020/0073-373 


Redovisning av LUPP-rapporten 2020 


Sammanfattning av ärendet 
LUPP står får lokal uppföljning av ungdomspolitiken och det är 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF:s som utformat 
själva undersökningen. 
  
LUPP-undersökningen i Tanums kommun genomfördes under hösten 2020 
och insamling av uppgifter gjordes via en webbenkät för alla elever på de 
båda högstadieskolorna, Tanumskolan och Hamburgsundskolan samt för 
eleverna på IM. Insamlingen har skötts av kommunen och analys samt 
sammanställning har gjorts av Enkätfabriken på uppdrag av Tanums 
kommun.  
  
LUPP är en enkät som ska ge kommuner, stadsdelar eller regioner kunskap 
om ungas situation. MUCF erbjuder enkäten för att stötta kommuner i 
utvecklingen av ungdomspolitiken. Meningen är att beslut som berör unga i 
kommuner ska bygga på aktuell kunskap om ungas situation, erfarenheter 
och åsikter. Lupp-enkäten erbjuds inom tre åldersgrupper: högstadiet 13-16 
år, gymnasiet 16-19 år och unga vuxna 19-25 år. 
  
Vid Barn- och utbildningsnämnden den 28 september delges resultatet av 
LUPP-undersökningen 2020. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-20 
LUPP, Tanums kommun 2020 


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


Beslutet skickas till 
Ungdomsvägledaren 
Avdelningscheferna  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 170 BUN 2021/0364-606 


Utvecklingsmedel för folkhälsa 2022 


Sammanfattning av ärendet 
Det är möjligt för Barn- och utbildningsnämnden att ansöka om 
utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser hos Folkhälsorådet i Tanums 
kommun för arbete som ska bedrivas under 2022. Ansökan ska lämnas till 
Folkhälsorådet senast den 15 oktober 2021. Det finns tre prioriterade 
utvecklingsområden, vilka nämnders folkhälsomål och ansökningar ska utgå 
ifrån. 


• Jämlik hälsa och hållbar utveckling 
• Barn och ungas uppväxtvillkor 
• Goda levnadsvanor 


  
Följande folkhälsomål föreslås vara Barn- och utbildningsnämndens egna 
mål för 2022: 


• Verksamheterna inom Barn- och utbildningsförvaltningen ska arbeta 
med att förbättra hälsan hos barn, elever, ungdomar, besökare och 
deltagare  


• Verksamheterna inom Barn- och utbildningsförvaltningen ska arbeta 
för ökad delaktighet och inflytande.  


  
Inom ramen för nämndens egna mål har förvaltningen identifierat områden 
som bedöms uppfylla kriterierna och som man avser att söka utvecklings-
medel för inför 2022, se nedan:  


• Ungdomsprojektet – På väg mot goda val 
• Uppmuntran i coronapandemins spår 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-14 
Ansökan om utvecklingsmedel samt bilagor från de aktuella 
verksamhetsområdena 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om utvecklingsmedel för 
folkhälsoinsatser enligt föreliggande förslag. 


Beslutet skickas till 
Folkhälsorådet  







 


 Tanums kommun Protokoll 24 (25) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


BUN § 171 BUN 2020/0323-764 


Bidragsnormer för föreningslivet i Tanums kommun 


Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 § 28 att fastställa bidragsnormer 
för föreningslivet i Tanums kommun. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade 2020-11-03, § 113 att göra en översyn av nuvarande bidrags-
normer. I samband med översynen genomfördes även en utredning av det 
totala stödet till föreningar i Tanums kommun 2020 samt en jämförelse med 
stödet 2019. Utredningen visade även på särskilda frågor att beakta vid 
revideringen.   
  
I arbetet med revideringen har Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
tillsammans med tjänstepersoner utgjort en arbetsgrupp. I de reviderade 
normerna har vissa villkor och definitioner förtydligats. En prioriteringslista 
har tagits fram som ska gälla vid fler ansökningar än budgeten tillåter. 
Förtydligande har gjorts avseende övriga bidrag, lönebidrag, arrangörs-
bidrag samt anläggnings- och lokalbidrag där beslut om beviljande av medel 
är delegerat till kultur- och fritidschefen.  
Bidraget som tidigare benämndes som övriga bidrag/investeringar har 
ändrats till att enbart benämnas som Övriga bidrag och ett förtydligande 
kring syftet med bidraget har gjorts. Förändring har gjorts avseende TUPP 
(Tanums ungdomsprojektpeng), som är ett bidrag som fritidsgården delar ut 
för att arrangera kultur- och fritidsevenemang. Detta har flyttats till den 
öppna ungdomsverksamheten.  
  
Efter att Barn- och utbildningsnämnden 2021-08-31, § 131 beslutade om en 
återremittering har ytterligare förtydliganden gjorts och därtill har de 
föreslagna bidragsnormerna skickats på remiss till en organisation som 
arbetar med idrott och föreningar både på regional och lokal nivå.  
  
Revideringarna förslås att gälla från och med 2022-01-01 till och med 2024-
12-31, samt att en översyn årligen görs av Barn- och utbildnings-nämnden 
som också föreslås kunna besluta om justeringar.  Härmed överlämnas de 
reviderande bidragsnormerna för antagande. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-13 
Bidragsnormer för föreningslivet i Tanums kommun 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-28  
    


 


    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    


 


 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta bidragsnormerna för föreningslivet i Tanums kommun, 
 
att de ska gälla från och med 2022-01-01 till och med 2024-12-31, samt 
  
att Barn- och utbildningsnämnden årligen ser över normerna och beslutar 
om justeringar. 


Reservationer 
Michael Halvarsson (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 


Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Chef kultur och fritid 







Reservation från Miljöpartiet angående punkt 17, § 171 
 
Barn- och utbildningsnämnden 210928 
 
A. Miljöpartiet anser att vissa formuleringar i texten ”Bidragsnormer för föreningslivet i 
Tanums kommun” inte speglar vad politiken vill och inte tydligt anger hur normerna ska 
tillämpas. Partiet anser att första stycket under rubriken ”Prioriteringar av bidrag” bör ha 
följande lydelse: 
’Utgångspunkten för att kommunen ska kunna stötta föreningslivet är att årsbudgeten för 
föreningsbidrag inte överskrids. Denna består av delanslag för respektive bidragsform. I 
slutet av året kan omfördelning mellan bidragsformerna komma att göras om någon/några 
av dessa verkar visa överskott vid årets slut’. 
 
B. Partiet anser att kravet på att lokal förening ska vara ansluten till riksorganisation eller 
paraplyorganisation (sidan 5) är exkluderande och diskriminerande. Lokal förening utan 
sådan tillhörighet kan ha en väl som värdefull och engagerande verksamhet. Det kan också 
vara ett medvetet val för att exempelvis undvika belastande formella strukturer. Värdet i att 
ingå i ett större sammanhang bör avgöras av den lokala föreningens medlemmar. 
Kravet bör strykas. 


Michael Halvarsson 
Miljöpartiet de gröna Tanum 
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