
 

 Protokoll 1 (11) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-16 BUN 2021/0032-600 

    

 

  

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

  

Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-02-16 

Tillkännagivet från och med  

Tillkännagivet till och med  

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

  

Underskrift  

 Lisa Kling 

  
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid Bullarsalen alternativt via Teams, kl. 08.30–12.30 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Annica Ejdesör, samordnare SBS, deltar via länk § 23 

Carina Berndtsson, HR-specialist, deltar via länk § 24 

Öyvind Höiberg, controller, deltar via länk § 25 

Annika Vilhelmsson, chef centrala barn och elevhälsan, deltar via 

länk §§ 26-28 

Helen Larsholt, skolchef, deltar via länk §§ 29-31 

Victor Sköld, fastighetsingenjör, deltar via länk §§ 29-31 

Birgitta Sparre, chef kultur och fritid, deltar via länk § 38 

Evelina Lindell, arbetsmarknadschef, deltar via länk § 38 

Lina Magnusson, förvaltningschef 

Niklas Carlén, teknikansvarig,   

Lisa Kling, sekreterare 

 

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 26–28 

  

Sekreterare  

 Lisa Kling 

  

Ordförande  

 Ida Östholm 

  

 



 

 Tanums kommun Protokoll 2 (11) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-16 BUN 2021/0032-600 

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Justerare  

 Ramona Cully 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-16 BUN 2021/0032-600 

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutande ledamöter Ida Östholm, Ordförande (M) 

Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S), deltar via länk, §§ 24-41 

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 

Michael Halvarsson (MP) deltar via länk 

Håkan Elg (C), tjänstgörande ersättare, deltar via länk 

Karin Karlson (L), tjänstgörande ersättare § 23, deltar via länk 

Ramona Cully (S), tjänstgörande ersättare, deltar via länk 

Roar Olsen (SD), tjänstgörande ersättare, deltar via länk 

  

Ersättare  
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Innehåll 

Ärende Sida 

Remiss - Handlingsplan för psykisk hälsa, 2018-2022 6 

Remiss - Samverkan för barns och ungas hälsa 8 

Remiss - Fyrbodals Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 10 
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

 
Val av justerare samt godkännande av närvaro  
 
Ramon Cully (S) valdes att justera protokollet och samtidigt godkändes att teknikansvarig  

Niklas Carlén var närvarande vid sammanträdet. 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

BUN § 26 BUN 2020/0466-620 

Remiss - Handlingsplan för psykisk hälsa, 2018-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan 

huvudmännen på länsövergripande nivå, och 2017 fattade huvudmännen 

beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018- 

2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra 

Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för 

Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för 

vårdsamverkan. Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och 

indikatorer är att sätta ljus på områden där man i Västra Götaland vill bli 

bättre. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla gemensamma 

insatser med tidig samordning, smidiga vårdövergångar samt god 

samverkan. De berörda kommunerna, inklusive Tanums kommun ställde sig 

bakom handlingsplanen för åren 2018-2020. 

 

Arbetsutskottet inom Fyrbodals förbundsdirektion har nu berett ett ärende 

avseende förlängning av den nuvarande handlingsplanen. Kommunerna 

inom Fyrbodal rekommenderas att anta förslag till förlängning av 

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018- 2022.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har gått igenom handlingsplanen som 

föreslås att förlängas. Några förändringar kan konstateras, till exempel har 

sex indikatorer tillkommit, tre indikationer har utgått. Några av de läns-

gemensarnma aktiviteterna har slutförts, men målen är fortsatt aktuella och 

därmed bör förslag till förlängning av Handlingsplan för psykisk hälsa 

2018-2022 antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-26 

Sammanträdesprotokoll Förbundsdirektionen Fyrbodal , 2020-12-10 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022, Det goda livet i Västra 

Götaland 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 

  

att utan förslag på revideringar ställa sig bakom Handlingsplan för psykisk 

hälsa 2018-2022 och  

  

att beslutet justeras omedelbart. 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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BUN § 27 BUN 2020/0467-620 

Remiss - Samverkan för barns och ungas hälsa  

Sammanfattning av ärendet 

Västkoms styrelse beslutade den 24 november att ställa sig bakom 

överenskommelsen om barns och ungas hälsa. Syftet med överens-

kommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, 

samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Målgruppen är 

barn och unga till och med 20 år som behöver samordnade insatser och 

tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom Västra 

Götalandsregionen (VGR) och kommunerna. Behov av stöd, vård och 

behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, 

samordnande, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och 

komplexa problem senare i livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan 

stolarna. 

  

Under 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överens-

kommelse om samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR 

för barn och unga. Dels överenskommelse om Trygg och säker vård för barn 

och unga som vårdas utanför hemmet, dels Västbus - Samverkan för barn 

och ungas bästa. I samband med beredningen av de båda förslagen blev det 

allt tydligare att likheterna mellan uppdragen var många, vilket ledde till att 

de båda överenskommelserna slagits samman till en. 

  

Arbetsutskottet inom Fyrbodals förbundsdirektion har nu berett ärendet och 

föreslog direktionen besluta att rekommendera kommunerna att anta förslag 

till Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Överenskommelsen 

avser tidsperioden 2021-01-01 – 2023-12-31. 

 

Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. 

Preciseringar och förtydliganden har gjorts i avtal och överenskommelser på 

länsnivå, vilka reglerar ansvarsfördelningen mellan VGR:s hälso- och 

sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst 

  

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit del av överenskommelse och 

konstaterar att arbetet i stor utsträckning redan genomförs på det sätt som 

framgår av överenskommelsen, och anser att arbetet ska fortskrida på 

samma sätt och att kommunen därför bör ställa sig bakom Samverkan för 

barn och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen. 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-16  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-26 

Sammanträdesprotokoll, förbudsdirektionen Fyrbodal, 2020-12-10 

Samverkan för barn och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 

  

att utan förslag till revideringar, anta överenskommelsen avseende 

Samverkan för barn och ungas hälsa, och  

  

att beslutet justeras omedelbart 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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BUN § 28 BUN 2020/0428-620 

Remiss - Fyrbodals Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 

2018–2020, finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention ska tas fram och syftet med en sådan handlingsplan är att 

med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i 

Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och 

regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan 

inkluderas.  

En partsgemensam arbetsgrupp har arbetat fram en handlingsplan för 

suicidprevention och denna skickades i november 2019 på remiss till 

huvudmännen, och Barn- och utbildningsnämnden hade också tillfälle att 

yttra sig. Synpunkterna har omhändertagits av arbetsgruppen. 

  

Styrgruppen för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa, 

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och SRO har ställt sig bakom 

handlingsplanen. VästKoms styrelse beslutade vid sitt möte 2020-09-01 att 

ställa sig bakom handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 och man 

rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att 

ta beslut om handlingsplanen. 

  

Barn- och utbildningsnämnden samt Omsorgsnämnden har givits tillfälle att 

yttra sig över denna remissversion, på samma sätt som för handlingsplan för 

psykisk hälsa 2018-2022 och överenskommelse om samverkan för barn och 

unga 2021-01-01 - 2023-12-31. Chef för den centrala barn- och elevhälsan 

har stämt av remissversionerna med ansvarig chef inom Omsorgs-

förvaltningen och bedömningen är att kommunen bör ställa sig bakom även 

denna plan utan förslag på revideringar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-05 

Handlingsplan suicidprevention, Det goda livet i Västra Götaland, 2020-

2025  

Tjänsteskrivelse och sammanträdesprotokoll Fyrbodal, 2020-10-29 

Förslag till ställningstagande från Västkom, 2020-08-11  
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 

  

att utan förslag på revideringar ställa sig bakom Handlingsplan för 

suicidprevention 

  

att beslutet justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 


