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

  

Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-11-19 

Datum då anslaget sätts upp  

Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 

  

Underskrift  

 Lisa Kling 

  
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl. 08.30–16:10 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Lina Magnusson, Förvaltningschef, §§ 94-107 

Monica Rosenhoff, Förskolerektor, § 94 

Marianne Edén, Förskolerektor, § 94 

Annelie Hasselgren, Förskolerektor, § 94 

Ulrika Björnberg, Skolchef, §§ 94-98 

Öyvind Höiberg, Controller, § 96 

Malin Norrman, Ekonom, § 96 

Håkan Edman, Konsult, § 97 

Jan-Olof Olsson, Konsult, § 97 

Agneta Kullberg, Kostchef, § 98 

Sara Weststrand, Utredare, ON, § 98 

Birgitta Sparre, Kultur och fritidschef, §§ 99-100 

Lisa Kling, Sekreterare, §§ 94-107 

 

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 94–106 

  

Sekreterare  

 Lisa Kling 

  

Ordförande  

 Ida Östholm 
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Justerare  

 Ida Jakobsson 
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-19 BUN 2019/0310-600 

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutande ledamöter Ida Östholm, Ordförande (M) 

Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S), §§ 94-105 

Gerd Johansson, 2:e vice ordförande (C) 

Kristina Frigert (M) 

Agne Andrésen (M), §§ 93-96 

Karolina Aronsson Tisell (C), deltog ej under § 99 pga. jäv 

Christian Mattsson (L), §§ 94-101 

Ida Jakobsson (S) 

Michael Halvarsson (MP) 

Christian Askros (SD) 

Catarina Bertilsson (M), tjänstgörande ersättare §§ 97-107 

Håkan Elg (C), tjänstgörande ersättare §§ 105-107 

Karin Karlson (L), tjänstgörande ersättare §§ 103-107 

Ramona Cully (S), tjänstgörande ersättare 

Ellika Andersson (S), tjänstgörande ersättare §§ 100-107 

  

Ersättare Sandra Addforsen (M), ersättare 

Roar Olsen (SD), ersättare 
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 Tanums kommun Protokoll 5 (19) 
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

BUN § 94 BUN 2019/0282-600 

Kvalitetsredovisning förskola, 2018-2019 

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 kommunens samlade uppföljning av 

förskoleverksamheten inom Barn- och utbildningsnämnden samt 

beskrivning av planerade åtgärder på kommunnivå för fortsatt utveckling av 

verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelsen daterad 2019-10-25 

Kvalitetsredovisning för verksamheten förskola, läsåret 2018/2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna kvalitetsredovisningen för verksamheten förskola avseende 

läsåret 2018/2019. 

Beslutet skickas till 

Skolchef förskola, grundskola och särskola  
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

BUN § 95 BUN 2019/0281-607 

Rutiner vid praktisk arbetslivsorientering, PRAO 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 juli 2018 infördes obligatorisk prao i grundskolan för årskurs åtta och 

nio med sammanlagt 10 dagar.  

Högstadieskolorna i kommunen har tagit fram rutiner som gäller för 

praon. Praon kan innebära kostnader för elever gällande resor och måltider.  

Måltidsersättningen bör räknas upp med gällande konsumentindex.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-25 

Rutiner för Prao, daterade 2019-09-25, framtagna av rektor för högstadiet i 

Tanumshede och Hamburgsund 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

  

att anta rutiner vid praktisk arbetslivsorientering, PRAO, 

  

att utvärdering delges nämnden i augusti och 

  

att måltidsersättningen räknas upp med gällande konsummentindex. 

Beslutet skickas till 

Skolchef förskola, grundskola och särskola 

Berörda rektorer  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-19  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

BUN § 96 BUN 2019/0081-606 

Delårsuppföljning 10 mån  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 2,8 mkr. Det 

balanserade resultatet uppgår således till 0,6 mkr vid årets slut. 

  

Vid avräkning per november har barnantalet ökat mot budget och barn- och 

utbildningsnämnden får ett ökat budgetanslag med 4,4 mkr genom 

prestationsanslaget. Den största ökningen redovisas inom barnomsorgen 

främst förskolan och inom SFI. För gymnasiet återlämnas bidrag då antalet 

elever är färre än budgetförutsättningarna då några elever har flyttat och 

några väljer studieuppehåll. 

Sedan 8 månadersuppföljningen har underskottet ökat med 0,9 mkr. Dessa 

redovisas huvudsakligen till utökade tjänster inom förskola och grundskola, 

ökad kostnad för städ och att elever i gymnasiet har valt dyrare programval 

samtidigt som några gymnasieskolor har ökat sina prislistor inför 

höstterminen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 november 

Delårsuppföljning per 30 oktober 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att verksamheten visar stor restriktivitet gällande inköp och timanställning, 

  

att uppmana förvaltningschefen att vidta åtgärder för att komma i 

ekonomisk balans, 

  

att godkänna delårsuppföljningen och 

  

att överlämna den till kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 

Kommunstyrelsen  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-19  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

BUN § 97 BUN 2019/0155-600 

Redovisning av genomlysning grundskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-05-28, § 48, att det under 

2019 skulle påbörjas en genomlysning av nämndens verksamheter i syfte att 

nå en organisatorisk, verksamhetsmässig och ekonomisk balans och att man 

skulle inleda med genomlysning av hela grundskolan (F-9) och att elev- 

hälsan och nyanländas lärande ingår i denna del. 

  

Munkeby Management EF fick uppdraget att genomföra genomlysningen av 

grundskolan inklusive förskoleklass, skolbarnomsorg samt elevhälsan i syfte 

att nå en organisatorisk, verksamhetsmässig och ekonomisk balans. 

  

Arbetet påbörjades vecka 38 och härmed lämnas en slutredovisning till 

Barn- och utbildningsnämnden. Övriga grupper och intressenter har tagit, 

eller kommer ta del av redovisningen vid andra tillfällen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-08 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att tacka för informationen och 

  

att nämnden beaktar utredningens förslag till insatser i det fortsatta arbetet, i 

syfte att nå en organisatorisk, verksamhetsmässig och ekonomisk balans.  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

BUN § 98 BUN 2019/0153-606 

Kostorganisation Tanums kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kostchef Agneta Kullberg och Sara Weststrand, utredare 

Omsorgförvaltningen informerar om nuvarande kostorganisation samt om 

framtida behov avseende kök och kostorganisation i Tanums kommun. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-08 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

  

att tacka för informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

BUN § 99 BUN 2019/0267-600 

Pristagare 2019, Tanum hyllar 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga ansökningar och nomineringar i de kategorier som Barn- och 

utbildningsnämnden ansvarar för finns sammanställda, och det rör följande 

kategorier: 

• Kulturpris 

• Kulturstipendium 

• Ledarpris 

• Ungdomspris 

  

Studiepris presenteras av förvaltningen. 

  

I genomgången av materialet kan konstateras att samtliga 

nomineringar/ansökningar ligger inom tolkningsramen för priskategoriernas 

reglementen och det är därmed är upp till Barn- och utbildningsnämnden att 

utvärdera och besluta om tilldelning. 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås den 19 november 2019 att utse 

följande pristagare; 

Kulturpris: Malin Sellman 

Kulturstipendium: Maria Doumeni Cronholm 

Ledarpris: Josephine Joling, Hamburgsunds IF 

Ungdomspris: Martin Tollesson 

Studiepris: Elvira Toreld 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-25 

Sammanställning av 2019 års nomineringar inklusive reglementen samt 

respektive ansökan/nominering 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna förslag till mottagare av priser. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Karolina Aronsson Tisell (C) i handläggningen 

av detta ärende. 
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Beslutet skickas till 

Chef kultur- och fritid  
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

BUN § 100  

Information från kontaktpolitiker 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Halvarsson (MP) berättar att han, tillsammans med chef för kultur 

och fritid Birgitta Sparre den 12 november var i Trollhättan på konferens 

avseende offentlig miljö som konstform, Fyrbodalsmodellen och de redogör 

kort för konferensens innehåll.  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-19  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

BUN § 101  

Information från branschråd 

Sammanfattning av ärendet 

Ida Östholm (M) har deltagit på möte med Omsorgsprogrammet, där det 

påtalats att det finns flera gemensamma frågeställningar med 

omsorgsnämnden och att det därav är önskvärt med en representant även 

från omsorgsnämnden, vilket förmedlats till omsorgsnämndens ordförande.  
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

BUN § 102 BUN 2018/0303-606 

Lokalförsörjningsplan, 2020-2029 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastslog 2017 att målsättningen, utifrån en 

lokalförsörjningsplan, är att Tanums kommun ska tillhandahålla 

ändamålsenliga och kostnadseffektiva verksamhetslokaler. En viktig del av 

kommunens långtidsplanering är upprättande av en lokalförsörjningsplan för 

kommunens samlade lokalbehov. Lokalförsörjningsplanen är ett fristående 

strategiskt dokument som syftar till att ge förutsättningar för att med god 

framförhållning kunna planera och strukturera kommunens behov av 

ändamålsenliga lokaler. Underlaget är avsett att användas för att bedöma 

framtida investeringsbehov samt ge en samlad bild av kommunens 

lokalkostnader.  

Lokalförsörjningsplanen ska användas av nämnder och styrelser i det årliga 

arbetet med en strategisk och ekonomisk plan. För att kunna möta den 

förväntade befolkningstillväxten, den förändrade åldersstrukturen, 

omvärldsförändringar, efterfrågan på bostäder, byggbar mark samt behovet 

av kommunal service i Tanums kommun, måste kommunledningen ha en 

tydlig strategi för hantering av fastigheter och service. Därmed läggs 

grunden för kommunens nuvarande och framtida lokalförsörjning med ett 

helhetsperspektiv vilket utgör underlag för budget- och investeringsplanen.  

  

I enlighet med kommunfullmäktiges målsättning har en 

lokalförsörjningsplan (benämnd LFP) tagits fram under 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-04 

Lokalförsörjningsplan Tanums kommun, 2020-2029, daterad 2019-10-14 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

 

att Hamburgsundskolans status uppdateras i samband med pågående 

utredning och att de behov som framkommer tas i beaktande och förs in i 

lokalförsörjningsplanen och 

 

att ställa sig bakom den föreslagna lokalförsörjningsplanen gällande Barn- 

och utbildningsnämndens verksamhetslokaler (förskolor och grundskolor). 
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Beslutet skickas till 

Controller 

Förvaltningschef 

Skolchef förskola, grundskola, särskola  

Skolchef gymnasium och vuxenutbildning  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

BUN § 103 BUN 2019/0272-600 

Årlig granskning av Barn- och utbildningsnämnden, 
2019 

Sammanfattning av ärendet 

Som ett led i den årliga granskningen av nämnden ska revisionen träffa 

förvaltningsledning samt nämndens presidium och dessförinnan ska 

skriftliga svar överlämnas till revisionen. 

Det övergripande syftet med granskningen är att revisorerna ska få underlag 

för bedömningen av risk- och väsentlighet inför beslut om eventuella 

fördjupade granskningar. Därtill vill revisorerna ha underlag för sin 

ansvarsprövning inför upprättande av revisionsberättelsen avseende 

räkenskapsåret 2019.  

  

De skriftliga svaren överlämnas härmed till nämnden innan de skickas till 

kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-31 

Underlag; Inför kommunrevisionens årliga granskning av Barn- och 

utbildningsnämnden, 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

  

att ställa sig bakom den skrivelse som överlämnas kommunrevisionen inför 

deras arbete med den årliga granskningen avseende år 2019. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen  
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BUN § 104 BUN 2019/0065-600 

Byte av kontaktperson/kontaktpolitiker för 
verksamheten förskola 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 mars 2019, BUN § 28, att 

utse kontaktpersoner för barn- och utbildningsnämndens verksamhets-

områden. För förskolans verksamhet utsågs ledamoten Gobben O Haugland 

(SD) till kontaktperson.  

  

Gobben O Haugland lämnade den 17 juni 2019 in en avsägelse gällande alla 

politiska uppdrag. Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, § 92 att 

entlediga Gobben O Haugland från samtliga uppdrag. Till ny ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden efter Gobben O Haugland utsågs Christian 

Askros (SD) för resterade del av mandatperioden 2019-2022, vilket innebär 

att Christian Askros också föreslås bli ny kontaktperson för förskolans 

verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-29 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att utse Christian Askros till ny kontaktperson för förskolans verksamhet. 

Beslutet skickas till 

Berörd ledamot 

Förskolans rektorer 

Skolchef förskola, grundskola och särskola  
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BUN § 105 BUN 2019/0142-606 

Föräldrakooperativet Krumeluren, initiativ från Michael 
Halvarsson (MP) 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Halvarsson (mp) ville som ett nämndsinitiativ ta upp den skrivelse 

som Föräldrakooperativet Krumeluren skickat till Barn- och 

utbildningsnämnden. Michael Halvarsson berättar att han varit på besök på 

Krumeluren och den information han fick vid besöket kommer han att 

överlämna till ansvarig skolchef.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-11 

Skrivelse från Föräldrakooperativet Krumeluren 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

  

att tacka för informationen. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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BUN § 106 BUN 2019/0062-606 

Delegationsbeslut 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt delegationsordning anmäls härmed; 

  

• Ordförandebeslut avseende studier vid folkhögskola.  

Redogörelse lämnas muntligt vid sittande möte. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-01 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

  

att förklara presenterat beslut för anmält.  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

  

att förklara presenterat beslut för anmält.  


