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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2019-10-15 
Datum då anslaget sätts upp 2019-10-21 
Datum då anslaget tas ned 2019-11-12 
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift  

 Malin Norrman 
  
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl 08.30–12.30 
Ledamöter Se nästa sida. 
Övriga närvarande Sten-Gunnar Axelsson, Chef barn- och elevhälsan, § 85 

Helen Larsholt, Skolchef gymnasium och vuxenutbildning, § 85 
Ulrika Björnberg, Skolchef grundskola och förskola, § 85 
Birgitta Sparre, Kultur- och fritidschef, § 85-86 
Victor Sköld, Lokalsamordnare/projektledare fastighetsavd, § 85 
Öyvind Höiberg, Controller, § 85 
Susanne Randelhoff, Skolbibliotikarie, § 85 
Niklas Carlén, Kontaktombud GDPR, § 85 
Carina Berndtsson, HR-specialist, § 87 
Lina Magnusson, Förvaltningschef , §§ 85-93 
Malin Norrman, Sekreterare, §§ 85-93 

Justeringens plats och tid  
Paragrafer 85–87 och 89–93 
  
Sekreterare  

 Malin Norrman 
  
Ordförande  

 Ida Östholm 
  
Justerare  

 Louise Thunström 
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Beslutande ledamöter Ida Östholm, Ordförande (M) 
Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S) 
Gerd Johansson, 2:e vice ordförande (C), §§ 85-87. Deltog ej i beslut 
§ 87. 
Kristina Frigert (M) 
Christian Mattsson (L) 
Ronny Kallin (S) 
Michael Halvarsson (MP) 
Christian Askros (SD) 
Catarina Bertilsson (M), tjänstgörande ersättare 
Sandra Addforsen (M), tjänstgörande ersättare §§ 88-93 
Håkan Elg (C), tjänstgörande ersättare 
Ramona Cully (S), tjänstgörande ersättare, deltog ej i beslut § 91 
Ellika Andersson (S), tjänstgörande ersättare § 91 

  
Ersättare Karin Karlson (L), ersättare 

Ann-Christin Karlsson (S), ersättare 
  



 

 Tanums kommun Protokoll 3 (14) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Ärendenummer 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-15 BUN 2019/0253-600 
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Innehåll 
Ärende Sida 
Information Barn- och utbildningsnämnden 2019 4 

Kulturstrategi 2019 5 

Kompetensförsörjningsplan för Barn- och utbildningsförvaltningen 7 

Ändring avseende funktionen skolchef 8 

Revidering av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 10 

Internkontroll 2019 12 

Information från folkhälsorådet 13 

Diskussion Skolinspektionens vite till kommun gällande musikundervisning 14 



 

 Tanums kommun Protokoll 4 (14) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-15  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

BUN § 85 BUN 2019/0004-600 

Information Barn- och utbildningsnämnden 2019 

Sammanfattning av ärendet 
1. Förvaltningens ledningsgrupp presenterar sig  

  
2. Victor Sköld, lokalsamordnare/projektledare på 

fastighetsavdelningen informerar om arbetet med 
lokalförsörjningsplanen. 

  
3. Förvaltningschef Lina Magnusson informerar om utredning 

avseende kostorganisationen i Tanums kommun. 
  

4. Susanne Randelhoff, skolbibliotekarie informerar om 
skolbiblioteksplanen samt för verksamheten aktuella lagrum. 

  
      5. Niklas Carlén, kontaktombud GDPR, redogör för 
dataskyddsombudets tillsynsrapport 2019 samt åtgärdsplan.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-06 
Beslut BUN 2019-05-28, § 51 avseende kostorganisation Tanums kommun 
Åtgärdsplan GDPR, daterad 2019-07-24 
Dataskyddsombudets tillsynsrapport 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att tacka för informationen.  
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BUN § 86 BUN 2018/0268-640 

Kulturstrategi 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur och fritid har arbetat fram underlag till en ny kulturstrategi för 
Tanums kommun, i samverkan med kulturaktörer i kommunen. Detta 
underlag har möjliggjort analyser som ligger till grund för de skrivningar 
som nu används och har processats till en färdig kulturstrategi. 
 
Kulturstrategin är på många sätt ett kommunövergripande strategidokument 
då många av frågorna det berör handlar om hur man bygger och utvecklar 
en långsiktigt attraktiv kommun. Av den anledningen måste dokumentet nå 
en bred förankring i hela den kommunala organisationen.  
  
Då Barn- och utbildningsnämnden är facknämnd för kultur- och 
fritidsverksamhet har denna version skickas på remiss till den övriga 
organisationen för att inhämta kommentarer och synpunkter innan den kan 
gå vidare till beslut. På så sätt kunde förankringsprocessen påbörjas redan 
innan strategin antas. 
  
Kulturstrategin har varit ute på remiss och Kultur och Fritid har mottagit 
remissvar och beaktar dessa yttrande i slutversionen av kulturstrategin.  
  
I yttrande från Miljö- och byggnadsnämnden påpekas frågan om vem som 
har ansvaret för områdena Gestaltad livsmiljö och Konst i offentlig miljö. 
Tekniska nämnden påpekar vikten av en handlingsplan för dessa områden.  
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp skall tillsättas för att arbeta med en 
handlingsplan för Gestaltad livsmiljö samt Konst i offentlig miljö. 
Arbetsgruppen skall även utreda ansvarsfrågan inom dessa områden.  
  
Omsorgsnämnden påtalar vikten av att arbeta med kulturfrågor utifrån den 
tillgänglighetspolicy som Tanums kommun har antagit. Detta har beaktats i 
kulturstrategin och kommer än mer att beaktas inom Kultur och Fritid.  
Ett avsnitt om Världsarvet Tanum har infogats i kulturstrategin efter 
påpekande från Vitlycke museum/Världsarvet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-12 
Kulturstrategi för Tanums kommun, slutlig version 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att anta kulturstrategin för Tanums kommun. 

Beslutet skickas till 
Kultur i Väst 
Folkhälsorådet 
Tekniska nämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden  
Omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Tanums bostäder AB 
Tanums hamnar AB   
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BUN § 87 BUN 2019/0063-606 

Kompetensförsörjningsplan för Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Sammanfattning av ärendet 
I april 2018 antog kommunstyrelsen en kompetensförsörjningsstrategi 
för Tanums kommun. I enlighet med kompetensförsörjningsstrategin ska 
årligen en kompetensförsörjningsplan per nämnd tas fram.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan innehåller 
en genomgång av nuvarande förutsättningar samt ett omvärldsperspektiv. 
Det framgår att demografiska faktorer, verksamhetsmässiga förutsättningar 
och omvärldsfaktorer påverkar behovet av personal. Under en tioårsperiod 
kan 130 personer inom förvaltningen förväntas pensioneras.  
  
Förvaltningen har identifierat åtgärder i syfte att svara på hur man kan agera 
på kort och lång sikt för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och 
avveckla personal (se bilaga 1). 
 
Under 2018 genomfördes en internrevision avseende kompetensförsörjning 
av pedagogisk personal. De åtgärder som framgår av åtgärdsplanen svarar 
även mot de utvecklingsområden som identifierades av internrevisionen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-23 
Förslag till kompetensförsörjningsplan 
Förslag till åtgärdsplan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att anta kompetensförsörjningsplanen för 2019-2020 med tillhörande 
åtgärdsplan. 

Beslutet skickas till 
HR-specialist 
Förvaltningens ledningsgrupp  
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BUN § 89 BUN 2018/0306-601 

Ändring avseende funktionen skolchef 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2019 kom en ny bestämmelse i skollagen som innebar att 
huvudmannen skulle utse en skolchef för att biträda huvudmannen med att 
se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens 
verksamhet inom skolväsendet. Med föreskrifter menas alla bestämmelser i 
lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. I 
uppdraget att se till att alla föreskrifter för utbildningen följs, ingår även det 
systematiska kvalitetsarbetet. Bestämmelsen innebar inte någon ny 
ansvarsnivå inom skolväsendet, utan istället inrättades en ny funktion hos 
huvudmannen.  
  
Den 27 november 2018 beslutade Barn- och utbildningsnämnden att 
förvaltningschef Lina Magnusson from 2019-01-01 skulle fullgöra 
funktionen som skolchef för förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och fritidshem.  
  
Utifrån att det gjorts en förändring i ledningsorganisationen inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen innebärande att det finns en chef för förskola, 
grundskola och särskola, och en chef för gymnasiet och vuxenutbildning, är 
det rimligt att dessa också fullgör funktionen som skolchef för att biträda 
huvudmannen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-06 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att Lina Magnusson från och med den 1 november 2019 inte längre fullgör 
funktionen som skolchef, och  
  
att chef tillika rektor för gymnasiet och vuxenutbildningen på Futura från 
och med 1 november 2019 också fullgör funktionen som skolchef som 
biträder huvudmannen avseende gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och 
  
att chef för förskola, grundskola och särskola, från och med 1 november 
2019 också fullgör funktionen som skolchef som biträder huvudmannen 
avseende förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem.  
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Beslutet skickas till 
Respektive skolchef  
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BUN § 90 BUN 2019/0251-601 

Revidering av Barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens nuvarande delegationsordning antogs den 
11 juni 2013, och reviderades den 6 december 2016. Det har gått några år 
och det har uppkommit behov av att revidera delegationsordningen, inte 
minst till följd av att det från och med 1 januari 2018 är en ny kommunal- 
och från och med den 1 juli är det en ny förvaltningslag.  
 
Den nya delegationsordningen har fått ett nytt utseende, med syftet att bli 
mer överskådlig bland annat utifrån ny rubriksättning. Genomgående i 
denna version anges lägsta delegat, vilket är nytt. Som en följd av det ska en 
ny rutin tas fram för hur anmälan av delegationsbeslut ska göras.  
  
Det har inom gymnasiet skett förändringar såtillvida att det inte längre finns 
nationella program. Gällande vuxenutbildningen behöver det finnas en 
flexibilitet avseende utbudet av nationella kurser, innebärande att det kan 
behöva ändras efterhand, vilket gör att beslutsfattandet behöver ligga på 
tjänstemannanivå. Inom området kränkande behandling har det gjorts 
förtydliganden, beslut om interkommunal ersättning har flyttats från 
systemadministratör till skolchef och numera ligger simskolan inom kultur- 
och fritids ansvarsområde. Avseende remissvar och yttrande till Miljö- och 
byggnadsnämnden ändras delegat från arbetsutskottet till förvaltningschef.  
 
Revidering av denna version föreslås ske i mars 2020, och därefter årligen i 
mars månad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16 
Förslag till ny delegationsordning som ska gälla from 2019-11-01 
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning antagen 130611, 
reviderad 161206. 
  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att revidera delegationsordningen i enlighet med föreslagna förändringar,  
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att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 2019-11-01, 
och  
  
att revidering ska ske årligen i mars månad. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer  
Rektorer  
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BUN § 91 BUN 2019/0192-600 

Internkontroll 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Reglemente för intern kontroll för Tanums kommun, som antogs av 
kommunfullmäktige den 1 mars 1999, har varje nämnd skyldighet att 
löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens 
verksamhetsområde. I planen ska ingå: riskanalys, vad som ska granskas 
under året, vilka reglementen, regler eller policys som berörs, vem som är 
ansvarig för granskningen samt när granskningen ska rapporteras till 
nämnden. 
  
Granskningsområden 
Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder ska ha med i 
sin internkontrollplan För 2019 är det följande områden:  

• Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
• Personuppgifter i e-post 
• Uppföljning av avtalsvillkor 
• Uppföljning av föregående års internkontroll. 

Samtliga nämnder ska också utse ett nämndspecifikt område för 
internkontroll och arbetsutskottet beslutade 2019-06-24 att det ska vara 
Rutiner för hantering av de nationella proven. 
  
Granskningarna visar att de flesta delarna fungerar väl, men även förslag till 
förbättringsområden har identifierats. Vilka åtgärder som föreslås att vidtas, 
framgår av redovisningen av respektive granskningsområde.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-16 
Sammanställning över de granskade områdena enligt ovan.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna redovisningen av internkontrollen för 2019,  
  
att ge förvaltningen i uppdrag att vidta de föreslagna åtgärder som 
framkommit i redovisningarna. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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BUN § 92  

Information från folkhälsorådet 

Sammanfattning av ärendet 
Louise Thunström (s) delgav information från Folkhälsorådet.  
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BUN § 93  

Diskussion Skolinspektionens vite till kommun 
gällande musikundervisning 

Sammanfattning av ärendet 
Diskussion kring att Skolinspektionen har utdömt vite till en kommun för 
instrumentundervisning på skoltid. 
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