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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 2021-02-16 
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 
Mötet ajourneras under § 23, kl. 09:43-09:48 

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 § 38 
Lina Magnusson, förvaltningschef 
Niklas Carlén, teknikansvarig 
Lisa Kling, sekreterare 
 

Justeringens plats och tid  
Paragrafer 23–25 och 29–41 
  
Sekreterare  

 Lisa Kling 
  
Ordförande  

 Ida Östholm 
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Justerare  

 Ramona Cully 
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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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Innehåll 
Ärende Sida 
Information om arbetet på huvudmannanivå och utbildning inom projeketet Samverkan för bästa 
skola, SBS 6 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 2020 8 

Information om bokslut 2020 9 

Framtida förskoleområden,  Hamburgsund 10 

Framtida möjliga förskole- och skolområden i Grebbestad 12 

Behov av fördjupad förstudie avseende förskoleplatser i Grebbestad 14 

Representant till nätverk inom det kulturpolitiska området 16 

Information om kommunens internkontrollrapport 2020 17 

Information med anledning av corona 18 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 19 

Information om kommunens handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2020-2023 20 

Information om kommunövergripande strategi mot våld i nära relationer 22 

Information om Fritidsbanken 24 

Folkhälsorådet 25 

Information från branschråd 26 

Information från kontaktpolitiker 27 
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Val av justerare samt godkännande av närvaro  
 
Ramona Cully (S) valdes att justera protokollet och samtidigt godkändes att teknikansvarig Niklas Carlén 
var närvarande vid sammanträdet
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BUN § 23 BUN 2018/0185-600 

Information  om arbetet på huvudmannanivå och 
utbildning inom projeketet Samverkan för bästa skola, 
SBS 

Sammanfattning av ärendet 
Skolverket fick i uppdrag av regeringen i juni 2015 (U2015/03357/S) att i 
dialog med huvudmän i hela Sverige genomföra insatser i syfte att höja 
kunskapsresultaten och öka likvärdigheten mellan skolor och förskolor. 
Skolverkets bedömning av vilka skolor som skulle prioriteras baserades 
främst på underlag från Skolinspektionen.  
  
2018-05-08 beslutade Skolverket att inom ramen för regeringsuppdraget och 
tilläggsuppdraget om samverkan för bästa skola inleda samverkan med 
huvudman för Barn- och utbildningsförvaltningen, Tanums Kommun. 
Medverkande lärosäte blev Karlstad universitet, vilka sedan hösten 2018 
stått för insatserna, dels på utvalda skolenheter och dels på huvudmanna-
nivå.  
Inom ramen för insatserna har föreläsningar av Lars Svedberg (2020-03-10) 
och Jan Håkansson (2020-10-09) genomförts, då även Barn- och 
utbildningsnämnden varit inbjudna. Barn- och utbildningsnämnden fick 
även i maj 2020 information om SBS-arbetet i samband med delredovisning 
av projektet, och nämnden gavs möjlighet att ta del av filmer som satts 
samman av SBS-samordnaren.  
  
Som ett led i den fortsatta processen med det systematiska kvalitetsarbetet 
på huvudmannanivå, kommer Barn- och utbildningsnämnden den 16 mars, 
få ta del av en föreläsning med Lars Svedberg. Inför den föreläsningen 
kommer SBS-samordnaren vid mötet den 16 februari informera om arbetet 
som gjorts hittills, ge en kort repetition av det som presenteras av Lars 
Svedberg tidigare samt ge en introduktion till föreläsningstillfället den 16 
mars.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-08 
 
Ajournering 
Nämndens ordförande Ida Östholm (M) ajournerar mötet mellan kl. 09:43-
09:48. 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att ta emot informationen för kännedom.  

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 24 BUN 2021/0050-102 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
2020 

Sammanfattning av ärendet 
Av riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Tanums kommun, KF 
2019-01-21, § 8 samt anvisningar för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
(KS 2018/0672-963) framgår att respektive nämnd enligt reglementet 
ansvarar för att verksamheten drivs utifrån arbetsmiljölagen och 
föreskrifterna för arbetsmiljön. Nämnden ansvarar bland annat för att det 
systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp.  
  
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen avseende 2020 överlämnas härmed till nämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-08 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 25 BUN 2021/0056-606 

Information om bokslut 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om pågående bokslutsarbete. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-05 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 29 BUN 2020/0396-314 

Framtida förskoleområden, Hamburgsund  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-09, KS § 219 att det inom 
planområdet Mörebacka ska ges möjlighet till uppförande av förskola.   
  
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2021-01-26, BUN § 7 att av 
tekniska nämnden beställa en förstudie avseende nya lokaler till förskolans 
lokaler i Hamburgsund. Nuvarande kapacitet i Hamburgsund består till stor 
del av inhyrda lokaler vilket göra att det inom området inte är ett akut behov 
av nya lokaler. Emellertid finns behovet att försäkra sig om områden där 
nya lokaler kan byggas inom 10 årsperiod. Sett till dagens verksamhet är det 
en förskola med 6-8 avdelning som bör finnas med i bedömning av tomter, 
det innebär en tomtyta på ca 10 000m2 
  
I den mark- och planberedskap som tagits fram för området framgår totalt 
tre områden. I det tredje området, Kville-Rörvik 1:8, Hamburgsund 13:22 
finns tre tomter. Den tomt som ligger längts söderut bedöms som ej aktuell 
då ytan är för liten att etablera en förskola, oavsett storlek, på grund av 
rekommendationerna på 3 000m2  som minsta utomhusyta.  
  
Likaså bedöms området Hamburgsund 13:7 som ej aktuell då det på 
området finns interna motstående intressen samt medför stora 
ombyggnationer för att tillskapa tillräcklig yta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-26 
Underlag avseende framtida förskoleområden i Hamburgsund, 2021-01-26 

Yrkanden 
Håkan Elg (C) yrkar bifall till beredningsförslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att förorda HAMBURGSUND 3:2>2, KVILLE-RÖRVIK 1:8 norra och 
KVILLE-RÖRVIK 1:8 mellersta, som möjliga områden för ny förskola i 
Hamburgsund, 
  
inte förorda området KVILLE-RÖRVIK 1:8, södra tomten, område utifrån 
att området inte har tillräckliga förutsättningar  
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att inte förorda området HAMBURGSUND 13:7 utifrån att det föreligger 
motstående intressen samt inte har tillräckliga förutsättningar 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden  
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BUN § 30 BUN 2021/0019-606 

Framtida möjliga förskole- och skolområden i 
Grebbestad 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att bygglovet för Ängens förskola upphävdes efter 
överklagan påbörjades ett arbete att ta fram ny detaljplan för området Ängen 
i Grebbestad.  
  
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2020-11-03, BUN § 108 att ställa 
sig bakom att fortsatt utreda om området Ängen (TANUM-GISSLERÖD 
1:3 m.fl) har förutsättningar att möjliggöra nybyggnation av totalt ytterligare 
två förskoleavdelningar samt en framtida grundskola som i så fall skulle 
vara en ersättning för Grebbestadskolan.  
  
I nämnd 2021-01-26 informerade Janette Beck, exploateringsingenjör, om 
det fortsatta planarbetet på Ängen och att en utbyggnad av förskola med 
fyra avdelningar samt tvåparallells skola F-6 inryms i Ängenområdet. I 
förslaget inryms även ett tillagningskök med en kapacitet på 400 portioner.  
  
I den antagandehandling med program för Grebbestad Östra som godkänds 
av kommunstyrelsen 2020-10-07 och antagits av kommunfullmäktige 2020-
10-26, framgår att läge för en ny förskola/skola ska beaktas vid fortsatt 
planering.  
  
Den 14 december informerades Barn- och utbildningsförvaltningen om att 
det inkommit en ansökan om planbesked för ställplatser i Grebbestad. Fråga 
från planavdelningen ställdes gällande att lyfta bort del av reserverad yta på 
Grebbestad Östra till förmån för ställplatser. Denna specifika yta (Ertseröd 
1:7>2) lämpar sig inte lika väl för byggnation av förskolelokaler i en 
jämförelse med övriga föreslagna områden inom Grebbestad östra. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-26 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att förorda att området TANUM-GISSLERÖD 1:3m.fl (Ängen) ska 
reserveras för ett möjligt framtida behov av utökade lokaler för grundskola i 
Grebbestad, 
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att området Grebbestad Östra ska reserveras för ett möjligt framtida behov 
av utökade förskolelokaler i Grebbestad 
  
att fastighet Ertseröd 1:7>2 inte är aktuellt att reservera för framtida 
byggnation av Barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 

Beslutet skickas till 
Planavdelningen 
Tekniska nämnden  



 

 Tanums kommun Protokoll 14 (27) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-16  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 31 BUN 2021/0042-606 

Behov av fördjupad förstudie avseende förskoleplatser 
i Grebbestad 

Sammanfattning av ärendet 
Av kommunens lokalförsörjningsplan, senast antagen av tekniska nämnden 
den 17 december 2020, framgår att behov finns för nya förskolelokaler både 
på kort och lång sikt. För närvarande finns en tillfällig förskoleavdelning på 
Charlottenlunds förskola och tillfällig avdelning på Ängens förskola. Under 
2021 ska paviljonger etableras bredvid naturförskolans lokaler i syfte att 
ersätta de tillfälliga lokalerna i Charlottenlund.  
  
Grebbestad har en underkapacitet vad gäller förskoleplatser och med Ängen 
2 täcks behovet precis men det finns inget utrymme för ytterligare utökning 
av barn. Senaste åren har området haft ökad nybyggnation vilket kan 
indikera på att behovet av platser kan komma att öka ytterligare. 
  
Med anledning av att bygglovet för Ängens förskola upphävdes efter 
överklagan påbörjades ett arbete att ta fram ny detaljplan för området Ängen 
i Grebbestad.  
  
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2020-11-03, § 108 att ställa sig 
bakom att fortsatt utreda om området Ängen har förutsättningar att 
möjliggöra nybyggnation av totalt ytterligare två förskoleavdelningar samt 
en framtida grundskola som i så fall skulle vara en ersättning för 
Grebbestadskolan.  
  
2021-01-26 fick Barn- och utbildningsnämnden information av Janette 
Beck, mark- och exploateringsingenjör gällande det fortsatta planarbetet på 
Ängen och att en utbyggnad av förskola med fyra avdelningar samt 
tvåparallellig skola F-6 inryms i Ängenområdet. I förslaget inryms även ett 
tillagningskök med en kapacitet på 400 portioner.  
  
I en fördjupad förstudie behöver framtida behov av platser i förhållande till 
möjliga lösningar i befintliga och planerade förskolelokaler belysas samt att 
kostnadsberäkningar och bedömningar från fastighetsavdelningen tillfogas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-26 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att inleda arbetet med en fördjupad 
förstudie för framtida behov av förskoleplatser i Grebbestad och 
 
att återrapportering i ärendet sker på Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 16 mars 2021. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden  
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BUN § 32 BUN 2021/0029-640 

Representant till nätverk inom det kulturpolitiska 
området 

Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbund avser att starta upp ett nätverk för politiska 
företrädare inom det kulturpolitiska området, enligt protokoll från 
kommunalförbundets direktionsmöte 2019-02-14, § 7.  
I en inbjudan som ankom Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-01-14 
ombeds medlemskommunerna att utse en representant med ansvar för 
kulturpolitiska frågor (vilket exempelvis kan vara ordförande i 
kulturnämnden eller motsvarande). Nätverket planerar att ha 
sammankomster två-tre gånger per verksamhetsår, med första mötet under 
våren 2021. 
  
Härmed föreslås att Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ida 
Östholm (M) ska utses till representant i Fyrbodals nätverk för politiska 
företrädare inom det kulturpolitiska området. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-21 
Inbjudan kulturpolitiskt nätverk, Fyrbodals kommunalförbund, daterad 
2021-01-13 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ida Östholm (M) till 
representant i Fyrbodals nätverk för politiska företrädare inom det 
kulturpolitiska området. 

Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund  
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BUN § 33 BUN 2020/0227-601 

Information om kommunens internkontrollrapport 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-08, § 134 att anta 
nämndens internkontrollrapport för 2020 samt att ge förvaltningen i uppdrag 
att vidta de förbättringsåtgärder som framkom i rapporten. I nämndens egna 
internkontrollrapport var inte granskningsområdet ”tillgänglighet telefoni” 
med, utan den granskningen utfördes av Kundcenter på uppdrag av 
kommunstyrelsen under oktober och november 2020, och resultatet av 
denna granskning delges härmed till Barn- och utbildningsnämnden.  
  
Av rapporten framgår att brister i tillgänglighet via telefoni har identifierats 
inom Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter, och förvaltnings-
chef har påbörjat ett arbete med en analys av det som framkommit i 
mätningen. Denna ska ligga till grund för åtgärder som ska leda till att 
tillgänglighet och service via telefoni förbättras. 
  
Barn- och utbildningsnämndens delges härmed också kommunens 
sammanställning av internkontrollen 2020 för samtliga nämnder samt 
kommunstyrelsens beslut, 2021-01-27, § 6 om att uppdra till nämnderna att 
vidta erforderliga åtgärder av de brister som framkommit vid årets 
granskning samt att i övrigt lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-04 
Rapport Telefonihantering Tanums kommun, avdelningsnivå 
Internkontroll 2020 – Rapport Telefonihantering Tanums kommun 
Internkontroll, sammanställning kommunen, daterad 2021-01-18 
Beslut kommunstyrelsen, 2021-01-27, § 6 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att ta emot informationen gällande granskningsområdet tillgänglighet 
telefoni och kommunens sammanställning av interkontroll 2020 för 
kännedom. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 34 BUN 2021/0010-600 

Information med anledning av corona 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Lina Magnusson informerar om rådande läge inom Barn- 
och utbildningsnämndens verksamheter med anledning av coronapandemin; 
 

• smittläget inom verksamheterna och att kontakt med Smittskydd 
Västra Götaland finns upprättad. Enligt uppgift från Smittskydd 
Västra Götaland råder ingen klustersmitta.  

• nuvarande beslut som fattats av Krisledningsnämndens 
ordförande gällande delvis fjärr- och distansundervisning för 
högstadieskolorna gäller till och med vecka 7, och det pågår en 
planering för växelvis återgång till närundervisning på skolorna från 
och med vecka 9 och framåt. Nytt beslut ska fattas av krislednings-
nämnden innevarande vecka. 

• i förskolorna har det i något fall varit brist både på pedagoger och på 
kökspersonal, men man har hittat tillfredsställande lösningar. 

• planering pågår för att inrätta skoldagar under vårterminen 2021 som 
ersätter de dagar skolorna var stängda före jullovet 

• fritidsgårdarna bedriver verksamhet online 
• bibliotekslokalerna är stängda, men för kommuninvånarna finns 

andra möjligheter att delvis ta del av bibliotekets tjänster 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ta emot informationen för kännedom.  
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BUN § 35 BUN 2021/0057-600 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt delegationsordningen punkt 1:1 anmäls härmed fastställande av 
läsårstider för elever 2021/2022 samt för allmän förskola 2021/2022. 
 
Även beslut fattat av Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
2020-02-02, § 20 avseende byte av sammanträdesdag för arbetsutskottet 
anmäls härmed. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-04 
Beslut avseende läsårstider 2021/2022 för elever samt för allmän förskola  
Protokollsutdrag, Bun Au 2020-02-02, § 20 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 36 BUN 2020/0449-603 

Information om kommunens handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering 2020-2023 

Sammanfattning av ärendet 
Tanums kommun har tidigare tagit beslut om att vara en jämställd 
organisation och som arbetsgivare arbeta enligt antagen mångfaldspolicy 
och jämställdhetsplaner. Kommunen har också en inriktning att alla 
verksamheter och nämnder ska arbeta med jämställdhet i syfte att säkerställa 
en säker och jämlik service till alla invånare samt att genusperspektivet ska 
prägla beslut där det är relevant. Kommunstyrelsen antog 2014 länsstrategin 
Jämställt Västra Götaland 2014–2017 (som sedan kommit att revideras) 
samt undertecknade avsiktsförklaringen. För Tanums kommun innebär det 
att koppla sitt pågående arbete med jämställdhetsintegrering till det 
övergripande strategiarbetet och förankra arbetet i den egna organisationen. 
  
I kommunen finns en arbetsgrupp för jämställdhetsintegrering (med 
representanter från de olika förvaltningarna), som initierat en revidering av 
kommunens handlingsplan för jämställdhetsintegrering, då sådant behov 
synliggjorts. 
  
Den reviderade handlingsplanen antogs av kommunfullmäktige i november 
2020. I planen framkommer bland annat vilka insatser som gäller för alla 
kommunens verksamheter, till exempel bör statistik som rör människor 
presenteras, kommenteras och analyseras utifrån kön, förvaltningarna ska 
arbeta utifrån handlingsplanen och vid behov förändra till mer jämställd 
verksamhet och därtill ska samtliga nämnder och förvaltningar redovisa och 
följa upp sitt arbete med jämställdhetsintegrering inom ramen för ordinarie 
verksamhetsuppföljningar och i årsredovisningar.  
  
En stor del av den statistik som redovisas ifrån Barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter, presenteras och analyseras utifrån kön, 
men förvaltningens kommer att arbeta ytterligare för att integrera 
jämställdhet i alla delar av det systematiska kvalitetsarbetet samt med att 
jämställdhetsperspektivet ska vara en del av den analys som görs av 
verksamhetsstatistiken. 
Härmed delges Barn- och utbildningsnämnden den kommunövergripande 
handlingsplanen för jämställdhetsintegrering 2020-2023 för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-05 
Handlingsplan för jämställdhetsintegrering, 2020-2023 
Kommunstyrelsens beslut, 2020-11-30, § 136 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ta emot informationen för kännedom. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 37 BUN 2020/0452-972 

Information om kommunövergripande strategi mot 
våld i nära relationer  

Sammanfattning av ärendet 
I november 2020 antog kommunfullmäktige en strategi mot våld i nära 
relationer som gäller till och med 2024. Strategin syftar att bidra till ett 
hållbart Tanum där invånare och medarbetare inom kommunen har 
förutsättningar för ett hälsosamt och tryggt liv på jämställda och jämlika 
villkor. Strategin ska bidra till att utveckla ett långsiktigt och systematiskt 
arbete inom samtliga förvaltningar, för att förebygga och motverka våld i 
nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. 
  
För det konkreta arbetet med strategin ska varje nämnd och bolag besluta 
hur det ska arbetas med strategin utifrån sina verksamhets- och 
ansvarsområden. Utgångspunkt kan med fördel vara ett eller flera 
insatsområden som beskrivs i strategin. Strategin innefattar nämnders, 
förvaltningars och bolags ansvar i egenskap både som servicegivare och 
arbetsgivare.  
  
Det övergripande ansvaret för genomförande, uppföljning och revidering av 
strategin mot våld i nära relationer åligger kommunstyrelsen. Samtliga 
nämnder ansvarar för att göra strategin känd inom sin verksamhet, 
implementera de egna åtgärderna samt följa upp dessa och återrapportera till 
kommunstyrelsen. Uppföljning ska göras 2022 och revidering 2024, varav 
uppföljningen ska ske utefter samtliga insatsområden. 
  
Till strategin har även en vägledning tagits fram för hur arbetsgivare ska 
agera när medarbetare är våldsutsatta.  
  
Härmed delges Barn- och utbildningsnämnden den kommunövergripande 
strategin mot våld i nära relationer i Tanums kommun samt vägledning för 
arbetsgivare, för kännedom. Barn- och utbildningsförvaltningen avser att 
återkomma med underlag för beslut om hur arbetet med strategin ska utföras 
inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-04 
Kommunövergripande strategi mot våld i nära relationer i Tanums kommun 
2020–2024 
Vägledning för arbetsgivare vid våldsutsatthet hos medarbetare 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att ta emot informationen för kännedom,  
  
att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram underlag gällande hur Barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta med strategin, och 
  
att underlaget ska redovisas till nämnden senast i maj 2021. 

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 38 BUN 2021/0062-370 

Information om Fritidsbanken 

Sammanfattning av ärendet 
Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek fast för sport- och fritidsutrustning. 
Vem som helst kan låna utrustning för en aktiv fritid, som till exempel 
skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer. 
Utlåningstiden är 14 dagar. Att låna från en Fritidsbanken är gratis. De 
flesta artiklarna är skänkta.  
 
I Tanumshede, på Prästgårdsvägen, har Föreningen Fritidsbanken i 
Tanum/Strömstad bedrivit verksamhet under ett antal år, men numera har 
verksamheten upphört. Fråga har ställts till kommunen om att driva vidare 
Fritidsbanken i kommunal regi.  
  
Härmed får Barn- och utbildningsnämnden information om Fritidbankens 
verksamhet och i förlängningen kan verksamhetsledare från Fritidsbanken 
nationellt, David Mathiason, delge ytterligare information inför ett 
eventuellt ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-08 

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

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 39  

Folkhälsorådet 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsorådets ordförande, Louise Thunström (S) anger att första mötet för 
Folkhälsorådets presidium hålls under vecka 8.  
Efter att Folkhälsorådet haft sina möten ska protokollen delges Barn- och 
utbildningsnämnden och bifogas kallelsen. 
 
Louise Thunström framför att det den 17 mars ska hållas en 
digital konferens som handlar om våld i ungas relationer. Sista dag för 
anmälan är den 8 mars, och hittills är det få anmälda ifrån Barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter vilket förs fram. Ledamöterna i Barn- 
och utbildningsnämnden ska få inbjudan och ges möjlighet att delta.  
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BUN § 40  

Information från branschråd 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inte hållits något branschråd.  
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BUN § 41  

Information från kontaktpolitiker 

Sammanfattning av ärendet 
Kontaktpolitiker har inte genomfört något verksamhetsbesök. 
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