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Barn- och utbildningsnämndens protokoll 

Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl 08.30–13.45 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Öyvind Höiberg, Controller, §§ 71-74 
Peter Pettersson, LIA-praktikant Barn- och utbildningsförvaltningen 
Helen Larsholt, skolchef/arbetsmarknadschef, §§ 75-76 
Carina Berndtsson, enhetschef Arbetsmarknadsenheten, § 75 
Ann-Brit Oseland Karlsson, rektor gymnasium/vuxenutbildning, § 76 
Annika Vilhelmsson, chef centrala barn och elevhälsan, §§ 77-80 
Camilla Odinger, rektor Tanumskolan 7-9, § 79-80 
Ulrika Björnberg, skolchef, §§ 79-80 
Lina Magnusson, förvaltningschef 
Lisa Kling, sekreterare 

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 71–86 

Sekreterare 
Lisa Kling 

Ordförande 
Louise Thunström 

Justerare 
Erik Norderby 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens 
hemsida (anslagstavlan). 

Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-17 

Tillkännagivet från och med  

Tillkännagivet till och med  

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret  

Nämnd/Styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

Mötets ärendenummer 
BUN 2022/0014-600 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
8d

37
ae

65
-e

fb
c-

4a
b2

-b
f7

c-
93

db
da

8b
f6

ff



 

Nämnd/Styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

Sida 
2 (21) 

Mötets ärendenummer 
BUN 2022/0014-600 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande ledamöter Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S) 
Erik Norderby, 2:e vice ordförande (C) 
Kristina Frigert (M) 
Agne Andrésen (M), §§ 71-78 
Andreas Brage (C) 
Michael Halvarsson (MP) 
Karin Karlson (L), tjänstgörande ersättare 
Ramona Cully (S), tjänstgörande ersättare 
Kasar Nader (S), tjänstgörande ersättare §§ 71-78 
Tyrone Andersson (S), tjänstgörande ersättare 
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Val av justerare 
Paragraf BUN § 71 

Sammanfattning av ärendet 
Utöver ordförande Louise Thunström (S) valdes Erik Norderby (C) att 
justera protokollet.  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
8d

37
ae

65
-e

fb
c-

4a
b2

-b
f7

c-
93

db
da

8b
f6

ff



 

Nämnd/Styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

Sida 
5 (21) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Delårsbokslut per 30 april, tertial 1 
Paragraf BUN § 72 Ärendenummer BUN 2022/0033-606 

Sammanfattning av ärendet 
Nu pågår ekonomi- och verksamhetsuppföljningar för Barn- och 
utbildningsnämndens alla verksamhetsområden.  

Arbetet ska vara klart för överlämning till ekonomikontoret den 19 maj.  
Den 17 maj tar Barn- och utbildningsnämnden del av delårsbokslutet för 
tertial 1.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-10 
Tidplan och anvisningar delårsbokslut 1, daterat 22-05-05 
BUN:s tidplan och anvisningar delårsbokslut 1 
Underlag för delårsbokslut 1 per den 30 april 

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 i samband med delårsbokslut 2 redovisa en fördjupad analys med 
anledning av de ökande skolskjutskostnaderna, 

att uppdra åt förvaltningschef att följa och löpande återrapportera 
sjukfrånvaron, 

att godkänna delårsuppföljningen, 

att överlämna delårsuppföljningen till kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslutet skickas till 
Controller 
Ekonomikontoret  
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Åtgärdsprogram med anledning av negativt balanserat 
resultat 
Paragraf BUN § 73 Ärendenummer BUN 2021/0102-606 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-03-22, § 30 att uppdra åt 
förvaltningen att senast i maj återkomma med ett mer detaljerat 
åtgärdsprogram avseende hur det balanserade underskottet under en 
femårsperiod ska finansieras samt att tillsammans med åtgärdsprogrammet 
även återkomma med en konsekvensbeskrivning utifrån de föreslagna 
åtgärderna. För finansiering av det totala balanserade underskottet (för 
närvarande -4 995 tkr) föreslås effektiviseringsåtgärder under 
femårsperioden enligt nedan: 

År 2022            500 tkr 
År 2023         1 000 tkr 
År 2024         1 000 tkr 
År 2025         1 250 tkr 
År 2026         1250  tkr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 
Underlag, åtgärdsprogram 2022-2026  

Yrkanden 
Louise Thunström (S) föreslår bifall till beredningsförslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar 

att anta förslag till åtgärdsprogram för perioden 2022-2026 för att finansiera 
det totala balanserade underskottet. 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef  
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Verksamheten pedagogisk omsorg 
Paragraf BUN § 74 Ärendenummer BUN 2022/0082-729 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-12-21, § 220 i samband med 
antagande av internbudget 2022, att det i mars månad 2022 skulle lämnas en 
redogörelse kring verksamheten övrig pedagogisk omsorg.  

Av redogörelsen framgår bland annat att det råder ekonomiska utmaningar, 
dels på grund av ett litet antal barn i verksamheten och dels på grund av att 
verksamheten behöver stärkas upp för att nå upp läroplanens krav för 
förskolan. Ett minskat barnantal tyder på minskad efterfrågan. 

Vidare är det, trots att det gjordes ekonomisk satsning 2020 gällande 
dagbarnvårdarnas löner, mycket svårt att rekrytera personal till 
verksamheten och det är även svårt att få till schemaläggning av vikarie 
inom samma verksamhetsform både vid sjukdom och planerad frånvaro. Det 
innebär att barn som har sin ordinarie barnomsorg inom övrig pedagogisk 
omsorg kan behöva växla till annan verksamhetsform under kortare eller 
längre period vilket ur ett barnperspektiv inte alltid blir en bra lösning. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUN Au 2022-05-10, § 44 
Beslut BUN 2022-03-22, § 31 
Underlag, pedagogisk omsorg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att uppdra åt förvaltningen att undersöka de ekonomiska och 
verksamhetsmässiga förutsättningarna att erbjuda övrig pedagogisk omsorg, 
och 
 
att en redovisning görs till nämnden senast oktober 2022 

Beslutet skickas till 
Controller 
Skolchef förskola, grundskola, grundsärskola  
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Utredning avseende Arbetsmarknadsenhetens 
fortsatta uppdrag och organisation 
Paragraf BUN § 75 Ärendenummer BUN 2022/0171-780 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmarknadsenheten (AME) i Tanumshede är en verksamhet med stor 
bredd. Det innebär att AME har det operativa samordningsansvaret för 
kommunens arbetsmarknadsåtgärder vilket sin tur innebär ansvar för att 
arbeta med en målsättning om egen försörjning för personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden och för personer som lever med försörjningsstöd. 
AME är en av de kommunala enheter som ansvarar för verkställighet av 
beslut om daglig verksamhet och daglig sysselsättning. Det kommunala 
aktivitetsansvaret, KAA, omfattar de ungdomar som inte påbörjar eller 
fullföljer en gymnasieutbildning, vilket också är en del 
av AME:s uppdragsområde.  

AME praktiska verksamheter drivs i första hand på Industrivägen, där finns 
Återbruket (secondhandbutik) med lager, snickeri, mjukvaruproduktion 
samt bilenhet. Verksamheterna Föreningspoolen och 
Natur/kulturminnesvården arbetar över hela kommunen. Hedeträdgården 
finns i anslutning till äldreboendet Hedegården i Tanumshede. Under del av 
året bedrivs strandstäd och på sommaren erbjuds feriepraktik.  

I interkontrollen för 2021 framkommer det en spretig bild av mål och 
uppdrag avseende arbetsmarknadsinsatserna. Samordnare likväl som 
tidigare avdelningschef menar att det saknas tydliga riktlinjer kring vilken 
målgrupp som verksamheten ska ha samt vad politiken vill med 
verksamheten. Vidare finns det inneboende svårigheter i organisationen, 
vilket har visat sig sårbart under de senaste 6 månaderna 
då Arbetsförmedlingens fått ett förändrat uppdrag. Den sammantagna 
effekten är att färre individer deltar i eller är anställda i AME:s 
verksamheter. Verksamheten har i det närmaste halverats och bedrivs för 
närvarande på sparlåga. AME lämnade förslag på en tillfällig åtgärd för att 
kunna prioritera mattransporterna och Barn- och utbildningsnämnden 
fattade beslut om att stänga Återbruket samt snickeriet till och med 2022-
08-31.   

Utifrån ovannämnda förutsättningar ser verksamheten ett behov av 
förändring av organisationen för AME.   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att uppdra åt arbetsmarknadschef att inkomma med förslag till ett förtydligat 
uppdrag för Arbetsmarknadsenheten, förändringar i organisationen och 
lokalisering samt 
 
att förslagen presenteras senast i oktober 2022. 

Beslutet skickas till 
Arbetsmarknadschef  
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Information om SFI 
Paragraf BUN § 76 Ärendenummer BUN 2022/0211-608 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten inom Campus Futura består av gymnasium och kommunal 
vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare.    

I dag är SFI uppdelade i fyra undervisningsgrupper som följer kursplanerna. 
Eleverna kan gå genom SFI olika fort beroende av tidigare skolerfarenhet 
och utbildning. Från och med 1 januari 2022 har SFI en ny kursplan samt ny 
bedömning av elevernas kunskaper. Betygsstegen är godkänt och icke 
godkänt. För att eleven ska uppnå betyget godkänt måste eleven uppnå 
godkända kunskaper inom alla kursens 5 områden: Hörförståelse, 
läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion samt skriftlig 
färdighet. 

SFI har generellt en fluktuation i elevantal under läsåret i och med det 
kontinuerliga intaget av elever, och har tappat i elevantal det senaste läsåret 
i samband med att undervisningen i stor utsträckning har bedrivits via 
distans på grund av pandemin. Verksamheten hade under läsåret 20/21 två 
kurser helt på fjärrundervisning och två kurser med delvis närundervisning 
och delvis fjärrundervisning.   

Från och med 1 augusti 2022 införs krav på en sammanhållen utbildning 
gällande SFI (Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU9). 

Det innebär att kommunerna är skyldiga att erbjuda vissa nyanlända som tar 
del av insatser inom det så kallade etableringsprogrammet en sammanhållen 
utbildning inom Komvux.   

Syftet med den sammanhållna utbildningen är att ge deltagarna sådana 
kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på 
arbetsmarknaden. Utbildningen ska omfatta minst 23 timmars undervisning 
i veckan i genomsnitt och följa en plan som är beslutad av hemkommunen, 
så som introduktionsprogrammen är utformade idag. Idag omfattar 
utbildning 15 timmars undervisning i veckan, enligt nuvarande reglering av 
utbildningsplikten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-10 
Underlag gällande resultat och utbildningsplikt för SFI  
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att mottaga informationen om SFI för kännedom 

Beslutet skickas till 
Skolchef gymnasium och vuxenutbildning  
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Skrivelse från lokal samverkansgrupp avseende  
Barn- och ungdomspsykiatrin  
Paragraf BUN § 77 Ärendenummer BUN 2021/0394-620 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-04-19 §51: 
att konstatera att BUP:s frånvaro får konsekvenser för barn och unga i 
Tanums kommun, 

att uppdra åt förvaltningen att sammanställa en skrivelse ställd till Västra 
Götalandsregionen med anledning av avsaknad av BUP:s 
specialistkompetens. 

Den lokala samverkansgruppen (före detta Närsjukvårdsamverkan) har tagit 
fram en gemensam skrivelse som fastställdes den 12 maj och skickades 
vidare till Västra Götalandsregionen. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer få ta del av skrivelsen den 17 maj 
och Omsorgsnämnden kommer göra detsamma den 19 maj.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-10 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom föreliggande skrivelse avseende brister i tillgänglighet 
och samverkan på BUP-mottagningen Strömstad/Tanum 

Beslutet skickas till 
Vårdsamverkan Fyrbodal  Vi
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Skrivelse från lokal samverkansgrupp avseende 
logopedmottagningen i NU-sjukvården 
Paragraf BUN § 78 Ärendenummer BUN 2022/0226-624 

Sammanfattning av ärendet 
Den lokala samverkansgruppen, före detta Närsjukvårdsgruppen, i Tanum 
har i skrivelse påtalat konsekvenserna av att logopedmottagningarna i NU-
sjukvården, sedan i april 2019, inte längre utför språkutredningar på barn 
över 6 år.   

Detta innebär att ingen verksamhet inom Fyrbodals hälso- och sjukvård 
utreder språkliga svårigheter hos skolbarn. När det inte går att få remiss till 
en logopedmottagning inom NU-sjukvårdens område, hänvisas man till 
annan vårdgivare utifrån det fria vårdvalet. För barnen och deras 
vårdnadshavare innebär det en kraftigt försämrad tillgänglighet till vården, 
med ökad tidsåtgång och långa resor. Hos de mottagningar som inte har en 
åldersgräns har kötiderna ökat i takt med ett större inflöde av remisser. En 
redan tidigare orimligt lång väntetid har nu blivit så lång att det i vissa fall 
kan kännas meningslöst att fortsätta köa.  

Den lokala samverkansgruppen vill med skrivelsen påtala vilka ändringar 
och konsekvenser detta medföljer för våra barn- och ungdomar samt deras 
familjer. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16 
Skrivelse angående att logopedmottagningen i NU-sjukvården inte längre 
utför språkutredningar på barn över 6 år, beslutad 2022-05-12 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom föreliggande skrivelse avseende logopedmottagningen 
inom NU-sjukvården. 

Beslutet skickas till 
Vårdsamverkan Fyrbodal  
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Information om trygghetsskapande åtgärder inom 
Barn-och utbildningsförvaltningen 
Paragraf BUN § 79 Ärendenummer BUN 2021/0488-629 

Sammanfattning av ärendet 
I december 2021 och i mars 2022 har Barn- och utbildningsnämnden 
informerats om det pågående trygghetsarbetet som genomförs inom barn-
och utbildningsförvaltningens verksamheter och även om det arbete som 
gjorts på en mer övergripande nivå. 
 
Representanter från Barn- och utbildningsförvaltningen kommer på nytt att 
informera om det fortsatta arbetet kring trygghet som för närvarande 
genomförs både på enskilda skolenheter samt på vissa skolskjutslinjer.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 21 december 2021 att uppdra 
åt förvaltningschefen att ta fram en handlingsplan för det förebyggande och 
främjande arbetet med trygghet inom Barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter, och att handlingsplanen redovisas till nämnden senast i maj 
månad 2022. 
Kommunens trygghetssamordnare kommer vara involverad i framtagandet 
av Barn- och utbildningsnämndens handlingsplan så att den går i linje med 
den kommunövergripande handlingsplanen/strategin. En arbetsgrupp, som 
trygghetssamordnare är sammankallande till, kommer att arbeta med 
handlingsplanen och förvaltningen får därför återkomma i ett senare skede 
då handlingsplanen har arbetats fram.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-29 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar  

att ta emot informationen för kännedom 

Beslutet skickas till 
Akten  
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Nämndinitiativ från Miljöpartiet 
Paragraf BUN § 80 Ärendenummer BUN 2022/0224-607 

Sammanfattning av ärendet 
Via mejl den 15 maj ankom från Michael Halvarsson, Miljöpartiet, 
nämndinitiativ inför Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 17 
maj. Nämndinitiativet avser situationen på Tanumskolan, främst ifråga om 
högstadiet.  

I nämndinitivivet framförs att det mot bakgrund av att Miljöpartiet uppfattar 
situationen på Tanumskolan som krisartat negativ vill partiet: 

- att nämnden som beslutsärende 17 maj diskuterar situationen på 
Tanumsskolan, särskilt högstadiet, och fattar erforderliga beslut 

- att rektor för låg- och mellanstadiet samt högstadiet deltar 

- att förvaltningsledningen redovisar sitt svar på de klagomål som inkommit 
från föräldrar 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16 
Mejl med nämndinitiativ från Miljöpartiet, 2022-05-15 

Yrkanden 
Louise Thunström (S) föreslår att nämndinitiativet från Miljöpartiet 
återupptas vid kommande Barn- och utbildningsnämnd i juni. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att nämndinitiativet från Miljöpartiet återupptas vid kommande Barn- och 
utbildningsnämnd i juni 

Beslutet skickas till 
Skolchef för förskola, grundskola och grundsärskola 
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Information avseende dialogmöte med samverkans- 
teamet och omsorgsnämndens arbetsutskott 
Paragraf BUN § 81 

Sammanfattning av ärendet 
Det lämnas en kort redogörelse från det gemensamma dialogmötet som 
hölls den 10 maj mellan barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 
omsorgsnämndens arbetsutskott och samverkansteamet som arbetar med 
elever med problematisk skolfrånvaro. 

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

 

Anmälan av delegationsbeslut  
Paragraf BUN § 82 Ärendenummer BUN 2022/0031-600 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt delegationsordningen punkt 1:17 anmäls härmed: 

• att skolchef för förskola, grundskola, grundsärskola, den 3 maj 
beviljat två elever möjlighet att fullgöra skolplikten på annat sätt än 
vad som anges i skollagen under perioden 7 november till och med 
den 9 december 2022,  

Enligt delegationsordningen punkt 11:9 anmäls härmed: 

• att yttrande avseende inkommen överklagan av åtgärdsprogram den 
27 april skickats till Skolväsendets överklagandenämnd, 
 

• att yttrande avseende anmälan om kränkande behandling den 22 
april skickats till Barn- och elevombudet (BEO) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-06 

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

Beslutet skickas till 
Akten  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
8d

37
ae

65
-e

fb
c-

4a
b2

-b
f7

c-
93

db
da

8b
f6

ff



 

Nämnd/Styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

Sida 
18 (21) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

 

Information från styrgruppsmöte, 2022-04-29 
Paragraf BUN § 83 Ärendenummer BUN 2021/0215-600 

Sammanfattning av ärendet 
Den 29 april hölls ett styrgruppsmöte avseende detaljplan för Ängens 
förskola. 
Barn- och utbildningsnämnden delges härmed minnesanteckningar från 
mötet samt det underlag som bifogades anteckningarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-06 
Minnesanteckningar, styrgruppsmöte 2022-04-29 samt bilaga 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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Folkhälsorådet 2022 
Paragraf BUN § 84 Ärendenummer BUN 2022/0034-600 

Sammanfattning av ärendet 
Louise Thunström (S) meddelar att nästa folkhälsoråd hålls den 30 maj.  
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Information från branschråd 
Paragraf BUN § 85 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inte hållits något branschråd och därmed finns inget att rapportera.  
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Personalföreträdare 
Paragraf BUN § 86 

Sammanfattning av ärendet 
Personalföreträdare redogör för att personal uttrycker oro över 
rekryteringsläget gällande lärare och lyfter särskilt fram svårigheten att 
rekrytera NO-lärare. Vidare framförs att personal inom skolverksamheterna 
brottas med en känsla av otillräcklighet och det finns farhågor att personal 
söker sig från kommunen men också från läraryrket. 

Personalföreträdarnas information går i linje med det som skolchef för 
förskola, grundskola och grundsärskola skrev fram i sin rapport avseende 
delårsbokslut 1. 
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Barn- och utbildningsnämndens protokoll 


Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl 08.30–13.45 


Ledamöter Se nästa sida. 


Övriga närvarande Öyvind Höiberg, Controller, §§ 71-74 
Peter Pettersson, LIA-praktikant Barn- och utbildningsförvaltningen 
Helen Larsholt, skolchef/arbetsmarknadschef, §§ 75-76 
Carina Berndtsson, enhetschef Arbetsmarknadsenheten, § 75 
Ann-Brit Oseland Karlsson, rektor gymnasium/vuxenutbildning, § 76 
Annika Vilhelmsson, chef centrala barn och elevhälsan, §§ 77-80 
Camilla Odinger, rektor Tanumskolan 7-9, § 79-80 
Ulrika Björnberg, skolchef, §§ 79-80 
Lina Magnusson, förvaltningschef 
Lisa Kling, sekreterare 


Justeringens plats och tid  


Paragrafer 71–86 


Sekreterare 
Lisa Kling 


Ordförande 
Louise Thunström 


Justerare 
Erik Norderby 


ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens 
hemsida (anslagstavlan). 


Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 


Sammanträdesdatum 2022-05-17 


Tillkännagivet från och med  


Tillkännagivet till och med  


Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret  


Nämnd/Styrelse 
Barn- och utbildningsnämnden 


Dokumenttyp 
Protokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-05-17 


Mötets ärendenummer 
BUN 2022/0014-600 
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Mötets ärendenummer 
BUN 2022/0014-600 


 


Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 


 


Beslutande ledamöter Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S) 
Erik Norderby, 2:e vice ordförande (C) 
Kristina Frigert (M) 
Agne Andrésen (M), §§ 71-78 
Andreas Brage (C) 
Michael Halvarsson (MP) 
Karin Karlson (L), tjänstgörande ersättare 
Ramona Cully (S), tjänstgörande ersättare 
Kasar Nader (S), tjänstgörande ersättare §§ 71-78 
Tyrone Andersson (S), tjänstgörande ersättare 
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Mötets ärendenummer 
BUN 2022/0014-600 


 


Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 


 


Val av justerare 
Paragraf BUN § 71 


Sammanfattning av ärendet 
Utöver ordförande Louise Thunström (S) valdes Erik Norderby (C) att 
justera protokollet.  
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Delårsbokslut per 30 april, tertial 1 
Paragraf BUN § 72 Ärendenummer BUN 2022/0033-606 


Sammanfattning av ärendet 
Nu pågår ekonomi- och verksamhetsuppföljningar för Barn- och 
utbildningsnämndens alla verksamhetsområden.  


Arbetet ska vara klart för överlämning till ekonomikontoret den 19 maj.  
Den 17 maj tar Barn- och utbildningsnämnden del av delårsbokslutet för 
tertial 1.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-10 
Tidplan och anvisningar delårsbokslut 1, daterat 22-05-05 
BUN:s tidplan och anvisningar delårsbokslut 1 
Underlag för delårsbokslut 1 per den 30 april 


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 i samband med delårsbokslut 2 redovisa en fördjupad analys med 
anledning av de ökande skolskjutskostnaderna, 


att uppdra åt förvaltningschef att följa och löpande återrapportera 
sjukfrånvaron, 


att godkänna delårsuppföljningen, 


att överlämna delårsuppföljningen till kommunstyrelsen för kännedom. 


Beslutet skickas till 
Controller 
Ekonomikontoret  
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Åtgärdsprogram med anledning av negativt balanserat 
resultat 
Paragraf BUN § 73 Ärendenummer BUN 2021/0102-606 


Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-03-22, § 30 att uppdra åt 
förvaltningen att senast i maj återkomma med ett mer detaljerat 
åtgärdsprogram avseende hur det balanserade underskottet under en 
femårsperiod ska finansieras samt att tillsammans med åtgärdsprogrammet 
även återkomma med en konsekvensbeskrivning utifrån de föreslagna 
åtgärderna. För finansiering av det totala balanserade underskottet (för 
närvarande -4 995 tkr) föreslås effektiviseringsåtgärder under 
femårsperioden enligt nedan: 


År 2022            500 tkr 
År 2023         1 000 tkr 
År 2024         1 000 tkr 
År 2025         1 250 tkr 
År 2026         1250  tkr 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 
Underlag, åtgärdsprogram 2022-2026  


Yrkanden 
Louise Thunström (S) föreslår bifall till beredningsförslaget. 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar 


att anta förslag till åtgärdsprogram för perioden 2022-2026 för att finansiera 
det totala balanserade underskottet. 


Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef  
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Verksamheten pedagogisk omsorg 
Paragraf BUN § 74 Ärendenummer BUN 2022/0082-729 


Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-12-21, § 220 i samband med 
antagande av internbudget 2022, att det i mars månad 2022 skulle lämnas en 
redogörelse kring verksamheten övrig pedagogisk omsorg.  


Av redogörelsen framgår bland annat att det råder ekonomiska utmaningar, 
dels på grund av ett litet antal barn i verksamheten och dels på grund av att 
verksamheten behöver stärkas upp för att nå upp läroplanens krav för 
förskolan. Ett minskat barnantal tyder på minskad efterfrågan. 


Vidare är det, trots att det gjordes ekonomisk satsning 2020 gällande 
dagbarnvårdarnas löner, mycket svårt att rekrytera personal till 
verksamheten och det är även svårt att få till schemaläggning av vikarie 
inom samma verksamhetsform både vid sjukdom och planerad frånvaro. Det 
innebär att barn som har sin ordinarie barnomsorg inom övrig pedagogisk 
omsorg kan behöva växla till annan verksamhetsform under kortare eller 
längre period vilket ur ett barnperspektiv inte alltid blir en bra lösning. 


Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUN Au 2022-05-10, § 44 
Beslut BUN 2022-03-22, § 31 
Underlag, pedagogisk omsorg 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  


att uppdra åt förvaltningen att undersöka de ekonomiska och 
verksamhetsmässiga förutsättningarna att erbjuda övrig pedagogisk omsorg, 
och 
 
att en redovisning görs till nämnden senast oktober 2022 


Beslutet skickas till 
Controller 
Skolchef förskola, grundskola, grundsärskola  
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Utredning avseende Arbetsmarknadsenhetens 
fortsatta uppdrag och organisation 
Paragraf BUN § 75 Ärendenummer BUN 2022/0171-780 


Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmarknadsenheten (AME) i Tanumshede är en verksamhet med stor 
bredd. Det innebär att AME har det operativa samordningsansvaret för 
kommunens arbetsmarknadsåtgärder vilket sin tur innebär ansvar för att 
arbeta med en målsättning om egen försörjning för personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden och för personer som lever med försörjningsstöd. 
AME är en av de kommunala enheter som ansvarar för verkställighet av 
beslut om daglig verksamhet och daglig sysselsättning. Det kommunala 
aktivitetsansvaret, KAA, omfattar de ungdomar som inte påbörjar eller 
fullföljer en gymnasieutbildning, vilket också är en del 
av AME:s uppdragsområde.  


AME praktiska verksamheter drivs i första hand på Industrivägen, där finns 
Återbruket (secondhandbutik) med lager, snickeri, mjukvaruproduktion 
samt bilenhet. Verksamheterna Föreningspoolen och 
Natur/kulturminnesvården arbetar över hela kommunen. Hedeträdgården 
finns i anslutning till äldreboendet Hedegården i Tanumshede. Under del av 
året bedrivs strandstäd och på sommaren erbjuds feriepraktik.  


I interkontrollen för 2021 framkommer det en spretig bild av mål och 
uppdrag avseende arbetsmarknadsinsatserna. Samordnare likväl som 
tidigare avdelningschef menar att det saknas tydliga riktlinjer kring vilken 
målgrupp som verksamheten ska ha samt vad politiken vill med 
verksamheten. Vidare finns det inneboende svårigheter i organisationen, 
vilket har visat sig sårbart under de senaste 6 månaderna 
då Arbetsförmedlingens fått ett förändrat uppdrag. Den sammantagna 
effekten är att färre individer deltar i eller är anställda i AME:s 
verksamheter. Verksamheten har i det närmaste halverats och bedrivs för 
närvarande på sparlåga. AME lämnade förslag på en tillfällig åtgärd för att 
kunna prioritera mattransporterna och Barn- och utbildningsnämnden 
fattade beslut om att stänga Återbruket samt snickeriet till och med 2022-
08-31.   


Utifrån ovannämnda förutsättningar ser verksamheten ett behov av 
förändring av organisationen för AME.   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  


att uppdra åt arbetsmarknadschef att inkomma med förslag till ett förtydligat 
uppdrag för Arbetsmarknadsenheten, förändringar i organisationen och 
lokalisering samt 
 
att förslagen presenteras senast i oktober 2022. 


Beslutet skickas till 
Arbetsmarknadschef  
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Information om SFI 
Paragraf BUN § 76 Ärendenummer BUN 2022/0211-608 


Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten inom Campus Futura består av gymnasium och kommunal 
vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare.    


I dag är SFI uppdelade i fyra undervisningsgrupper som följer kursplanerna. 
Eleverna kan gå genom SFI olika fort beroende av tidigare skolerfarenhet 
och utbildning. Från och med 1 januari 2022 har SFI en ny kursplan samt ny 
bedömning av elevernas kunskaper. Betygsstegen är godkänt och icke 
godkänt. För att eleven ska uppnå betyget godkänt måste eleven uppnå 
godkända kunskaper inom alla kursens 5 områden: Hörförståelse, 
läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion samt skriftlig 
färdighet. 


SFI har generellt en fluktuation i elevantal under läsåret i och med det 
kontinuerliga intaget av elever, och har tappat i elevantal det senaste läsåret 
i samband med att undervisningen i stor utsträckning har bedrivits via 
distans på grund av pandemin. Verksamheten hade under läsåret 20/21 två 
kurser helt på fjärrundervisning och två kurser med delvis närundervisning 
och delvis fjärrundervisning.   


Från och med 1 augusti 2022 införs krav på en sammanhållen utbildning 
gällande SFI (Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU9). 


Det innebär att kommunerna är skyldiga att erbjuda vissa nyanlända som tar 
del av insatser inom det så kallade etableringsprogrammet en sammanhållen 
utbildning inom Komvux.   


Syftet med den sammanhållna utbildningen är att ge deltagarna sådana 
kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på 
arbetsmarknaden. Utbildningen ska omfatta minst 23 timmars undervisning 
i veckan i genomsnitt och följa en plan som är beslutad av hemkommunen, 
så som introduktionsprogrammen är utformade idag. Idag omfattar 
utbildning 15 timmars undervisning i veckan, enligt nuvarande reglering av 
utbildningsplikten.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-10 
Underlag gällande resultat och utbildningsplikt för SFI  
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 


att mottaga informationen om SFI för kännedom 


Beslutet skickas till 
Skolchef gymnasium och vuxenutbildning  
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Skrivelse från lokal samverkansgrupp avseende  
Barn- och ungdomspsykiatrin  
Paragraf BUN § 77 Ärendenummer BUN 2021/0394-620 


Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-04-19 §51: 
att konstatera att BUP:s frånvaro får konsekvenser för barn och unga i 
Tanums kommun, 


att uppdra åt förvaltningen att sammanställa en skrivelse ställd till Västra 
Götalandsregionen med anledning av avsaknad av BUP:s 
specialistkompetens. 


Den lokala samverkansgruppen (före detta Närsjukvårdsamverkan) har tagit 
fram en gemensam skrivelse som fastställdes den 12 maj och skickades 
vidare till Västra Götalandsregionen. 


Barn- och utbildningsnämnden kommer få ta del av skrivelsen den 17 maj 
och Omsorgsnämnden kommer göra detsamma den 19 maj.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-10 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom föreliggande skrivelse avseende brister i tillgänglighet 
och samverkan på BUP-mottagningen Strömstad/Tanum 


Beslutet skickas till 
Vårdsamverkan Fyrbodal  
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Skrivelse från lokal samverkansgrupp avseende 
logopedmottagningen i NU-sjukvården 
Paragraf BUN § 78 Ärendenummer BUN 2022/0226-624 


Sammanfattning av ärendet 
Den lokala samverkansgruppen, före detta Närsjukvårdsgruppen, i Tanum 
har i skrivelse påtalat konsekvenserna av att logopedmottagningarna i NU-
sjukvården, sedan i april 2019, inte längre utför språkutredningar på barn 
över 6 år.   


Detta innebär att ingen verksamhet inom Fyrbodals hälso- och sjukvård 
utreder språkliga svårigheter hos skolbarn. När det inte går att få remiss till 
en logopedmottagning inom NU-sjukvårdens område, hänvisas man till 
annan vårdgivare utifrån det fria vårdvalet. För barnen och deras 
vårdnadshavare innebär det en kraftigt försämrad tillgänglighet till vården, 
med ökad tidsåtgång och långa resor. Hos de mottagningar som inte har en 
åldersgräns har kötiderna ökat i takt med ett större inflöde av remisser. En 
redan tidigare orimligt lång väntetid har nu blivit så lång att det i vissa fall 
kan kännas meningslöst att fortsätta köa.  


Den lokala samverkansgruppen vill med skrivelsen påtala vilka ändringar 
och konsekvenser detta medföljer för våra barn- och ungdomar samt deras 
familjer. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16 
Skrivelse angående att logopedmottagningen i NU-sjukvården inte längre 
utför språkutredningar på barn över 6 år, beslutad 2022-05-12 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 


att ställa sig bakom föreliggande skrivelse avseende logopedmottagningen 
inom NU-sjukvården. 


Beslutet skickas till 
Vårdsamverkan Fyrbodal  
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Information om trygghetsskapande åtgärder inom 
Barn-och utbildningsförvaltningen 
Paragraf BUN § 79 Ärendenummer BUN 2021/0488-629 


Sammanfattning av ärendet 
I december 2021 och i mars 2022 har Barn- och utbildningsnämnden 
informerats om det pågående trygghetsarbetet som genomförs inom barn-
och utbildningsförvaltningens verksamheter och även om det arbete som 
gjorts på en mer övergripande nivå. 
 
Representanter från Barn- och utbildningsförvaltningen kommer på nytt att 
informera om det fortsatta arbetet kring trygghet som för närvarande 
genomförs både på enskilda skolenheter samt på vissa skolskjutslinjer.  


Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 21 december 2021 att uppdra 
åt förvaltningschefen att ta fram en handlingsplan för det förebyggande och 
främjande arbetet med trygghet inom Barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter, och att handlingsplanen redovisas till nämnden senast i maj 
månad 2022. 
Kommunens trygghetssamordnare kommer vara involverad i framtagandet 
av Barn- och utbildningsnämndens handlingsplan så att den går i linje med 
den kommunövergripande handlingsplanen/strategin. En arbetsgrupp, som 
trygghetssamordnare är sammankallande till, kommer att arbeta med 
handlingsplanen och förvaltningen får därför återkomma i ett senare skede 
då handlingsplanen har arbetats fram.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-29 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar  


att ta emot informationen för kännedom 


Beslutet skickas till 
Akten  
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Nämndinitiativ från Miljöpartiet 
Paragraf BUN § 80 Ärendenummer BUN 2022/0224-607 


Sammanfattning av ärendet 
Via mejl den 15 maj ankom från Michael Halvarsson, Miljöpartiet, 
nämndinitiativ inför Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 17 
maj. Nämndinitiativet avser situationen på Tanumskolan, främst ifråga om 
högstadiet.  


I nämndinitivivet framförs att det mot bakgrund av att Miljöpartiet uppfattar 
situationen på Tanumskolan som krisartat negativ vill partiet: 


- att nämnden som beslutsärende 17 maj diskuterar situationen på 
Tanumsskolan, särskilt högstadiet, och fattar erforderliga beslut 


- att rektor för låg- och mellanstadiet samt högstadiet deltar 


- att förvaltningsledningen redovisar sitt svar på de klagomål som inkommit 
från föräldrar 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16 
Mejl med nämndinitiativ från Miljöpartiet, 2022-05-15 


Yrkanden 
Louise Thunström (S) föreslår att nämndinitiativet från Miljöpartiet 
återupptas vid kommande Barn- och utbildningsnämnd i juni. 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 


att nämndinitiativet från Miljöpartiet återupptas vid kommande Barn- och 
utbildningsnämnd i juni 


Beslutet skickas till 
Skolchef för förskola, grundskola och grundsärskola 
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Information avseende dialogmöte med samverkans- 
teamet och omsorgsnämndens arbetsutskott 
Paragraf BUN § 81 


Sammanfattning av ärendet 
Det lämnas en kort redogörelse från det gemensamma dialogmötet som 
hölls den 10 maj mellan barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 
omsorgsnämndens arbetsutskott och samverkansteamet som arbetar med 
elever med problematisk skolfrånvaro. 


Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ta emot informationen för kännedom.  
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Anmälan av delegationsbeslut  
Paragraf BUN § 82 Ärendenummer BUN 2022/0031-600 


Sammanfattning av ärendet 
Enligt delegationsordningen punkt 1:17 anmäls härmed: 


• att skolchef för förskola, grundskola, grundsärskola, den 3 maj 
beviljat två elever möjlighet att fullgöra skolplikten på annat sätt än 
vad som anges i skollagen under perioden 7 november till och med 
den 9 december 2022,  


Enligt delegationsordningen punkt 11:9 anmäls härmed: 


• att yttrande avseende inkommen överklagan av åtgärdsprogram den 
27 april skickats till Skolväsendets överklagandenämnd, 
 


• att yttrande avseende anmälan om kränkande behandling den 22 
april skickats till Barn- och elevombudet (BEO) 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-06 


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


Beslutet skickas till 
Akten  
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Information från styrgruppsmöte, 2022-04-29 
Paragraf BUN § 83 Ärendenummer BUN 2021/0215-600 


Sammanfattning av ärendet 
Den 29 april hölls ett styrgruppsmöte avseende detaljplan för Ängens 
förskola. 
Barn- och utbildningsnämnden delges härmed minnesanteckningar från 
mötet samt det underlag som bifogades anteckningarna. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-06 
Minnesanteckningar, styrgruppsmöte 2022-04-29 samt bilaga 


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


Beslutet skickas till 
Akten  
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Folkhälsorådet 2022 
Paragraf BUN § 84 Ärendenummer BUN 2022/0034-600 


Sammanfattning av ärendet 
Louise Thunström (S) meddelar att nästa folkhälsoråd hålls den 30 maj.  
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Information från branschråd 
Paragraf BUN § 85 


Sammanfattning av ärendet 
Det har inte hållits något branschråd och därmed finns inget att rapportera.  
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Personalföreträdare 
Paragraf BUN § 86 


Sammanfattning av ärendet 
Personalföreträdare redogör för att personal uttrycker oro över 
rekryteringsläget gällande lärare och lyfter särskilt fram svårigheten att 
rekrytera NO-lärare. Vidare framförs att personal inom skolverksamheterna 
brottas med en känsla av otillräcklighet och det finns farhågor att personal 
söker sig från kommunen men också från läraryrket. 


Personalföreträdarnas information går i linje med det som skolchef för 
förskola, grundskola och grundsärskola skrev fram i sin rapport avseende 
delårsbokslut 1. 
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