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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2019-03-26 
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 08.30–12.25 
Mötet ajournerades under § 23, kl. 09:40-09:55 

Ledamöter Se nästa sida. 
Övriga närvarande Öyvind Höiberg, Controller, §§ 29-30 

Lisa Kling, Sekreterare, §§ 20-30 
Lina Magnusson, Förvaltningschef, §§ 20-30 
Sten-Gunnar Axelsson, Chef centrala barn och elevhälsan, § 21 
Petter Öhnell, Kultur- och fritidschef, § 29 
Birgitta Sparre, Tillträdande kultur- och fritidschef, § 29 

Justeringens plats och tid  
Paragrafer 20–30 
  
Sekreterare  

 Lisa Kling 
  
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) 
Kristina Frigert (M) 
Agne Andrésen (M), §§20-28 
Karolina Aronsson Tisell (C) 
Christian Mattsson (L) 
Ida Jakobsson (S) 
Ronny Kallin (S) 
Michael Halvarsson (MP) 
Gobben O Haugland (SD) 
Sandra Addforsen (M), tjänstgörande ersättare för §§ 29-30 

  
Ersättare Håkan Elg (C), ersättare 

Erik Norderby (C), ersättare 
Ramona Cully (S), ersättare 
Christian Askros (SD), ersättare 
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BUN § 20 BUN 2018/0304-600 

Sammanträdesdagar 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 9 april behöver, på grund 
av att det kolliderar med utbildningsdag för förtroendevalda, flyttas till den 
11 april. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 28 februari 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 9 april flyttas till 
eftermiddagen den 11 april  

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 21 BUN 2019/0078-610 

Organisation för samverkan kring ungdomsfrågor - 
SSPF 

Sammanfattning av ärendet 
Styrgruppen för ungdomsteamet i Tanums kommun har fått i uppdrag av 
BRÅ att 

Utvecklad ärendebeskrivning 
Styrgruppen för ungdomsteamet har fått uppdraget att utforma ett förslag på 
organisation av SSPF i linje med den skrivelse som presenterades för 
brottsförebyggande rådet, BRÅ, 4 december 2018. BRÅ har i 
handlingsplaner som beslutats av kommunstyrelsen fastslagit att SSPF är en 
metod som vi ska tillämpa i Tanums kommun. 
  
Förutsättningarna för att implementera SSPF som arbetsmodell i Tanums 
kommun är att den måste anpassas till befintlig samverkan och organisation 
för samarbete kring ungdomsfrågor. Det placerar metoden delvis inom 
ramarna för Ungdomsteamets arbete. SSPF är dock en avgränsad insats, och 
styrgruppen ser att SSPF som metod endast kan utgöra en kompletterande 
del i en organiserad samverkan kring ungdomsfrågor som ungdomsteamet 
utgör.  
  
Styrgruppen för ungdomsteamet föreslår därför att SSPF inkluderas som ett 
av fyra områden som samverkan organiseras kring; insats- och åtgärd, 
förebyggande, dialog och demokrati. Dessa områden beskrivs i text nedan 
och i bilaga med organisationsbild. 
  
Insats och åtgärd: SSPF 
En grupp bestående av socialsekreterare, fritidssamordnare, socialpedagog 
och polis utgör operativ SSPF-grupp och arbetar enligt mallar och rutiner i 
SSPF-modellen. Gruppens fokus är att inhämta samtycke för 
informationsutbyte kring individer som bedöms vara i riskzonen för ett 
kriminellt beteende och sedan snabbt tillsammans med aktuell individ samt 
målsmän utarbeta en handlingsplan för att bryta detta mönster. Målgruppen 
är ungdomar, 12 – 17 år. Gruppens arbete koordineras av socialsekreterare. 
Gruppen arbetar inte med strategiska, förebyggande frågeställningar. 
  
Förebyggande: Ungdomsteamet 
Ungdomsteamet arbetar med de strategiska, förebyggande frågorna på 
gruppnivå. Arbetet fokuseras kring de behov som framkommer i enkäter och 
kartläggningar kring ungdomarna i kommunen, deras mående och situation. 
Ungdomsteamet arbetar sedan i riktade insatser mot målgrupper som 
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bedöms vara särskilt relevanta för att nå effekt hos ungdomarna. 
Ungdomsteamets arbete gäller i första hand ungdomar i åldern 12 – 25 år, 
men operativa insatser kan även riktas mot målgrupper med stark 
anknytning till ungdomarna. 
  
Styrgrupp: Nuvarande styrgrupp för ungdomsteamet föreslås också vara 
styrgrupp för SSPF, förutsatt att det sker en strukturerad återrapportering till 
BRÅ om effekt och resultat av arbetet med metoden. 
  
Dialog: Ungdomsråd, Demokratidag,  
I dialogfora möts tjänstemän och förtroendevalda, både politiker och 
ungdomar. Fokus är att föra en dialog där ungdomarna kan lyfta behov som 
sedan kan fångas upp på olika plan i kommunen. Dialogarbetet organiseras i 
samverkan mellan tjänstemän och politiker. 
  
Demokrati: Tanums ungdomsforum 
Demokratiområdet bygger på den del av ungdomsarbetet där 
förtroendevalda, politiker och ungdomar, arbetar organiserat inom ramarna 
för elevråd, ungdomsforum och den övergripande politiska organisationen i 
kommunen. Tanums ungdomsforum samlar representanter från elevråden 
vid Tanumskolan, Hamburgsundskolan och Futura, och motparten för 
ungdomsforum är kommunstyrelsen.  
  
Dessa fyra områden (SSPF:s åtgärder på individnivå, ungdomsteamets 
förebyggande arbete på grupp och organisationsnivå, dialogarbetet och den 
demokratisk/politiska organisationen, som utgör en koppling mellan 
ungdomsforum och kommunstyrelsen), ger en heltäckande och väl 
integrerad organisation för samverkan kring ungdomsfrågor anpassad till 
lokala förutsättningar och resurser.  

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse den 13 mars 2019 
- Organisationsbild för samverkan kring ungdomsfrågor i Tanums kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att en operativ grupp bestående av socialsekreterare, fritidssamordnare, 
socialpedagog och polis tillsätts inom ram för befintliga uppdrag, 
  
att den operativa gruppen koordineras av socialsekreterare och att den 
arbetar fram rutiner och handlingsplan för 2019 i linje med SSPF:s modell, 
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att styrgruppen för ungdomsteamet också är styrgrupp för SSPF och dess 
operativa grupp, 
  
att styrgruppen rapporterar fortlöpande till BRÅ om arbetet med SSPF för 
att nå förankring på förvaltningschefsnivå och politisk nivå i kommunen och 
  
att arbetet med SSPF ska utvärderas i förhållande till effektivitet och 
resursbehov inför en eventuell fortsättning 2020. 

Beslutet skickas till 
Chef centrala barn- och elevhälsan 
Kultur- och fritidschefen  
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BUN § 22 BUN 2017/0286-600 

Motion om ökade öppettider inom barnomsorgen, 
Louise Thunström för Socialdemokraterna 

Sammanfattning av ärendet 
Louise Thunström lämnade den 30 maj 2017, för socialdemokraternas i 
Tanums räkning, in en motion med förslagen: 

• att öppettiderna för barnomsorg omgående utökas till 06.00-18.30 
och  

• att barnomsorgen ses över, för att långsiktigt anpassas till 
arbetsmarknadens och föräldrars förändrade behov. 

  
Förslagen i motionen har utretts av Barn- och utbildningsförvaltningen och 
utifrån den information som framkommit i utredningen så bedöms inte 
underlaget vara tillräckligt stort och samlat för att göra en utökning av 
öppettider från dagens 06:30-18-30 till 06:00-18:30.  
  
För att framgent svara upp mot arbetsmarknadens- och föräldrars förändrade 
behov behöver barn- och utbildningsförvaltningen vid planering av nya 
verksamheter ta detta i beaktande. Pedagogisk omsorg är den verksamhet 
som på sikt bäst skulle kunna svara upp mot eventuell efterfrågan om 
barnomsorg på andra tider än de generella öppettiderna, så som kvällar och 
helger. Ansvariga för verksamheterna kommer redan nu göra nämnden 
uppmärksam på om det inkommer önskemål om tider, som de inte kan 
tillgodose inom dagens ramar och så blir det upp till nämnden att utifrån 
inkomna uppgifter besluta om vidtagande av lämpliga åtgärder.  

Beslutsunderlag 
Motion om ökade öppettider, inlämnad 2017-05-30 
Beslut från kommunfullmäktige, 2017-06-19, § 69 
Utredning gjord av utredningssekreterare Barn- och 
utbildningsförvaltningen, upprättad 2018-05-17 
Protokollsutdrag BUN § 53, 2018-09-11 
Beslut från kommunfullmäktige, 2018-11-15, § 118  
Skrivelse/svar avseende motionen, daterad 2019-03-04 

Yrkanden 
Louise Thunström (S) och Gobben O Haugland (SD) yrkar bifall på 
motionen. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer fråga på beredningsförslaget och Louise Thunström och 
Gobben O Hauglands yrkande var för sig, och finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller beredningsförslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att ge avslag på motionens första att-sats om att omgående utöka 
barnomsorgens öppettider till 06:00-18:30, och 
  
att motionens andra att-sats anses vara besvarad i och med att förvaltningen 
vid bland annat nybyggnation samt vid planering av den pedagogiska 
omsorgen (familjedaghemsverksamheten) kommer att beakta 
arbetsmarknadens och föräldrars förändrade behov av barnomsorg 

Reservationer 
Louise Thunström (S) och Ida Jakobsson (S) reserverar sig skriftligen mot 
beslutet. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  



 

 

Reservation mot Barn- och utbildningsnämndens beslut punkt 2, 
2017/0286-600 

 

Vi reserverar oss mot Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-03-
26 att avslå motionen om utökade öppettider i barnomsorgen. 

 

Barnomsorgen måste vara flexibel och utvecklas efter 
arbetsmarknadens förändrade behov. Kommunen måste därför arbeta 
på ett sådant sätt att enklare ändringar i barnomsorgstiden kan ske på 
ett smidigt sätt för barn och deras föräldrar. 

Likvärdigheten måste stärkas så att familjer ges samma service  
oavsett vilken förskola/ rektorsområde det gäller. 

Vi finner det även anmärkningsvärt att en motion om en relativ enkel   
service ska ta närmare två år att utreda. 

 

För Socialdemokraterna  i Barn- och utbildningsnämnden 

Louise Thunström 
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BUN § 23 BUN 2019/0080-601 

Förslag till ny ledningsorganisation 

Sammanfattning av ärendet 
Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar ca 530 personer.   
Barn-och utbildningsförvaltningen leds av en förvaltningschef.  
Förvaltningschefen har 24 medarbetare varav 18 av dessa tillhör första 
linjens chefer. Detta är att jämföra med till exempel omsorgsförvaltningen 
där det arbetar ca 620 personer, med fyra avdelningschefer och 21 
enhetschefer och tekniska förvaltningen där det arbetar 58 personer, med tre 
avdelningschefer samt tre enhetschefer.  
  
För att möjliggöra att kvalitetsarbetet stärks i hela barn- och 
utbildningsförvaltningen, för att arbete med utveckling av förskole- och 
skolverksamheternas lagstadgade systematiska kvalitetsarbete ska fortgå, för 
att tydliggöra processer, samordna och effektivisera samt för att strategiska 
och mer verksamhetsövergripande frågor ska få tillräckligt utrymme görs 
bedömningen att ledningsorganisationen inom barn- och 
utbildningsförvaltningen behöver förändras och att det införs ytterligare ett 
chefsled. I praktiken betyder det att det kommer att finnas dels 
avdelningschefer och dels enhetschefer inom barn-och 
utbildningsförvaltningen.  
  
Ledningsresursen skulle efter en förändring av ledningsorganisationen inom 
barn-och utbildningsförvaltningen, utgöras av 18,4 tjänster både före och 
efter förändringen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 15 mars, 2019 
Ledningsresurser inom förvaltningar Tanums kommun per 1 november 
2018. 
Förslag till förändringar i ledningsorganisationen inom Barn-och 
utbildningsförvaltningen, den 14 mars 2019  

Yrkanden 
Louise Thunström (S), Ida Jakobsson (S) och Michael Halvarsson 
(MP) yrkar avslag. 
 
Ajournering begärs. Mötet ajourneras kl. 09:40-09:55. 



 

 

Reservation mot Barn- och utbildningsnämndens beslut, punkt 3 
2019/0080-601 

 

Vi reserverar oss mot Barn- och utbildningsnämndens beslut om att inrätta en ny 
ledningsorganisation. 

Det är viktigt att nämnden styr sina verksamheter och för att kunna göra det behöver nämnden 
ges förutsättningar och väl känna till organisation, verksamheter  och ekonomi. 

Nämnden har nyligen tagit beslut om att en genomlysning av samtliga verksamhetsområden 
ska ske. Vi vill invänta resultatet av genomlysningen innan ny organisation beslutas och tas i 
bruk. 

Den nya ledningsorganisationen som Barn - och utbildningsnämnden antagit innebär även en 
utökning av medarbetare på förvaltningen. Budget för den utökningen finns inte och 
förvaltningen har heller inte presenterat en konsekvensanalys av det nya ledningsförslaget. 

 

För Socialdemokraterna i Barn och -utbildningsnämnden 

Louise Thunström 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reservation från Miljöpartiet 

Gällande beslut punkt 3, förslag ny ledningsorganisation, 

Barn- och utbildningsnämnden 2019 03 26 

 

Beslutet förhåller sig i huvudsak endast till kvantitativa data, antal underställda medarbetare/chef, 
och då jämfört med andra kommunala förvaltningar.  

Underlaget för beslutet, som det framgår av handlingarna, lbygger på ett uppifrån-perspektiv och 
redovisar inte kvalitativa effekter ner i organisationen för medarbetare och 
barn/elever/studerande/deltagare. 

Beslutet hade kunnat vara relevant om det kopplats till ett förslag om framtida arbetsmodell i 
chefsorganisationen, exempelvis efter den modell som Ängelholms kommun valt där syftet varit ”att 
skapa en organisation som är lättrörlig, anpassningsbar och flexibel utifrån medborgarnas behov och 
förändringar i omvärlden. Arbetet har resulterat i en agil kommunorganisation för utveckling och 
service, med helt nya krav på chefers och medarbetares förmåga att kommunicera och samarbeta 
över verksamhetsgränser.” 

Eller som författaren till boken Management 3.0, Jurgen Appelo, formulerar det: ”Det handlar om att 
forma ett ledarskap som får självstyrande team att arbeta och utvecklas på egen hand”. 

En reformering av förvaltningens organisation bör börja där. 

Miljöpartiet Tanum 

Michael Halvarsson 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer fråga på beredningsförslaget och Louise Thunström, Ida 
Jakobsson och Michael Halvarssons förslag var för sig, och finner att barn- 
och utbildningsnämnden bifaller beredningsförslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att ställa sig bakom förslaget om förändrad ledningsorganisation där 
inriktningen är att ytterligare ett chefsled inrättas 
  
att uppdra åt förvaltningschefen att fullfölja arbetet med 
arbetsmiljökonsekvensbeskrivning inklusive riskbedömning, avseende 
förändrad ledningsorganisation 
  
att uppdra åt förvaltningschefen att påbörja arbetet med rekrytering enligt 
förslaget  

Reservationer 
Louise Thunström (S) och Michael Halvarsson (MP) reserverar sig 
skriftligen mot beslutet. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen  



 

 Tanums kommun Protokoll 12 (22) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-26  
    
 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 24 BUN 2019/0053-607 

Programutbud Campus Futura från och med läsåret 
2019/2020 

Sammanfattning av ärendet 
I Sverige pågår en förändring av tillgången till vuxenutbildningen. Från att 
ha haft ett urval som baseras på en andra chans där den sökande ska stå 
långt från arbetsmarknaden och sakna gymnasial utbildning vidgar nu 
regeringen begreppet och även de sökande som har en gymnasieutbildning 
med någon form av anställning erbjuds nu en annan chans till utbildning.  
  
För att möta det behov som finns på arbetsmarknaden idag, i Sverige likväl 
som i Tanum, behövs fler yrkesutbildningar med mer flexibla former. 
Sökande till yrkesutbildningar efterfrågar en snabb utbildningsväg till ett 
yrkesbevis som ger en säkrad anställningsbarhet.  
  
De sökande som efterfrågar en grundläggande eller särskild behörighet till 
högskola och universitet behöver kunna läsa det både i en flexibel form och 
på plats. Vi ser ett ökat behov av platsförlagd utbildning i teoretiska ämnen 
då flera av de sökande saknar studieerfarenhete eller har kognitiva 
svårigheter som förvårar utbildning på distans.  
  
För att möjliggöra ett bredare utbud än det som finns idag är samverkan 
mellan mindre kommuner avgörande. Närmast för Tanum i en 
samverkansform är Strömstad. Det finns redan ett samarbete mellan de båda 
vuxenutbildningarna i form av Vård och omsorgscollege och vi ser behovet 
av att vidga det samarbetet.  
  
Utifrån bristande elevunderlag erbjuds inte Bilmekanikerutbildningen under 
2019/2020.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 21 februari 2019 
Kursutbud i samverkan med Strömstad 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att erbjuda det föreslagna programutbudet på Campus Futura i samverkan 
med Strömstad, från och med läsåret 2019/2020 
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Reservationer 
Gobben o Haugland (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet. 

Beslutet skickas till 
Rektor Campus Futura  
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BUN § 25 BUN 2019/0061-600 

Val av ledamot till Världsarvsgruppen 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2007 är Tanums kommun och Capo di Ponte i Italien vänorter. Ett 
letter of intent, vänortsavtal, undertecknades i samband med besök från 
Capo di Ponte i Tanum den 28 augusti 2007. Grunden i vänortssamarbetet 
var de två parternas världsarv, med fokus på hällristningar. 2011 bestämde 
vänorterna att samarbetet skulle fortsätta de fyra nästkommande åren med 
fokus på administration, turism och entreprenörskap, utbildning och 
ungdomsverksamhet samt kultur.   
Den 14 december 2015 beslutade kommunstyrelsen, § 321, att bland annat 
upphäva Capo di Ponte-gruppen och entlediga representanterna i gruppen 
och istället införa en Världsarvsgrupp med uppdrag att utveckla världsarvet 
samt att vara förvaltningsrådets lokala part för förankring av världsarvets 
förvaltningsplan och de handlingsplaner som är kopplade till denna. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2019, § 76; 

• att utse Lennart Larson (M) och Louise Thunström (S) till 
kommunstyrelsens representanter i Världsarvsgruppen för 
mandatperioden 2019-2022, 

• att utse Lennart Larson (M) till ordförande i Världsarvsgruppen för 
mandatperioden 2019-2022, 

• att uppmana barn- och utbildningsnämnden att utse en representant 
till gruppen, och  

• att gruppen ska lämna in en skriftlig redovisning om vad som 
åstadkommits under föregående år till kommunstyrelsen i januari 
varje år. 

  
Barn- och utbildningsnämndens föreslår att Ida Östholm (M) utses till 
representant i Världsarvsgruppen under mandatperioden 2019-2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 22 februari 2019 
Beslut från kommunstyrelsen, § 76, 2019-02-13 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att utse barn- och utbildningsnämndens ordförande samt kultur- och 
fritidschefen till representanter i Världsarvsgruppen under mandatperioden 
2019-2022. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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BUN § 26 BUN 2019/0062-606 

Delegationsbeslut 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälan om delegationsbeslut enligt nedan: 
  
Avslut av handkassa nr 19040, diarienummer BUN 2019/0062-606. 
Beslutsdatum 2019-02-25. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, den 11 mars 2019 
Delegationsbeslut enligt ovan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att förklara presenterat delegationsbeslut för anmält 

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 27 BUN 2019/0004-600 

Information Barn- och utbildningsnämnden 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Information branschråd: 
Kristina Frigert (M) informerar från Branschråd Bygg som hölls den 19 
mars. 
 
Information Folkhälsorådet: 
Louise Thunström (S) tillika Folkhälsorådets ordförande informerar bland 
annat om Folkhälsorådets uppdrag, inriktning framåt samt om hur 
arbetet med nämndernas folkhälsomål och ansökan om folkhälsoinsatser går 
till.  
 
Information från förvaltningen: 
Förvaltningschef Lina Magnusson informerar 
om tillgången på förskoleplatser.  
 
Information/fråga från Håkan Elg (C): 
Håkan Elg väcker fråga om elever med hög frånvaro, som ibland benämns 
som "hemmasittare" och hur arbetet med dessa elever och deras familjer ser 
ut.  
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BUN § 28 BUN 2019/0065-600 

Val av kontaktpersoner för Barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområden 

Sammanfattning av ärendet 
Under tidigare år har barn- och utbildningsnämnden praktiserat dels ett 
faddersystem där ledamöter haft i uppdrag att agera som kontaktlänk mellan 
verksamhet och politik, dels ett upplägg med verksamhetsbesök som 
inneburit att varje ledamot skulle genomföra ett besök i en verksamhet samt 
återrapportera till nämnden.  
  
Under mandatperioden, 1 januari 2019 – 31 december 2022 föreslås att det 
för verksamhetsområden, enligt nedan, ska utses en kontaktperson från 
barn- och utbildningsnämnden.  
  

1. Gymnasieutbildning – egen regi samt köpt gymnasieutbildning - Ida 
Jakobsson 

2. Vuxenutbildning - Gerd Johansson 
3. Arbetsmarknadsenheten - Karolina Aronsson Tisell 
4. Kultur- och fritid samt musikskolan - Michael Halvarsson 
5. Grundskolor inklusive fritidshem – område Norr - Christian Mattson 
6. Grundskolor inklusive fritidshem - område Söder - Kristina Frigert 
7. Särskolan - Ronny Kallin 
8. Förskolan - Gobben O Haugland 
9. Pedagogisk omsorg (familjedaghemsverksamheten) - Sandra 

Addforsen 
10. Centrala barn- och elevhälsan - Louise Thunström 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 4 mars 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att utse kontaktpersoner, enligt ovan, för barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden, 
att det i uppdraget ingår att man sätter sig in i hur verksamheten fungerar i 
stort genom regelbunden kontakt/regelbundna besök (max 16 timmar per 
år),  
       
att man sätter sig in i lagar, förordningar, reglementen med mera som styr 
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verksamheten man är kontaktperson för (be ansvarig chef om hjälp med att 
få fram erforderlig information), 
 
att man innan verksamhetsbesöken, avtalar tid med ansvarig chef, 
 
att man är nämndens företrädare gentemot verksamheten (ej partiets), 
 
att man till nämnden, är den politiker som har en ökad kunskap om den 
verksamhet som man är kontaktperson för och 
 
att man till nämnden redogör på lämpligt sätt.  

Beslutet skickas till 
Ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden 
Rektorer och chefer för de olika verksamhetsområdena  
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BUN § 29 BUN 2019/0032-606 

Budget 2020, ramanslag Kultur- och fritid 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur och fritid har ett behov av översyn för de ramanslag som 
verksamheten omfattar. Avdelningen är fördelad över sammanlagt 10 
verksamheter. I årets budgetprocess har en målsättning varit att utgå från 
hur dessa verksamheter individuellt balanseras mot sina ramanslag. Den 
analysen har givit upphov till de frågor som kommer upp till diskussion. Det 
gäller huvudsakligen följande områden: 
  

1. Löneglidning orsakar strukturellt underskott inom biblioteket och 
fritidsgårdarna. 

2. Skolbibliotekarie, litteraturpedagog och kulturpool redovisas from. 
2017 under verksamhet grundskola 440, för att förtydliga att dessa 
tjänster är en riktad resurs. 

3. Flera tjänster finansieras helt eller delvis av statsstöd, vilket innebär 
att det inte finns täckning för dem inom nuvarande ram. 

4. Beroendet av statsstöd innebär en stor risk för obalans och 
underskott. 

5. Kulturverksamheten har ett strukturellt överskott som används för att 
finansiera underskott i övriga verksamheter på bekostnad av 
måluppfyllelse och utveckling, att behov inom verksamheten inte 
kan mötas. 

6. Föreningsstöden är i balans men täcker inte behovet av investeringar 
och övrigt bidrag i föreningars anläggningar. 

7. Anläggningen Sparvallen skulle behöva redovisas inom en egen 
verksamhet, förslagsvis 340, för att särskiljas från övriga 
föreningsstöd och allmän fritidsverksamhet. 

8. Anläggningen Sparvallen saknar resurser i ram för kostnader för 
t.ex. fotbollsmål och annan utrustning.  
 

Detta är ett underlag för att börja diskutera de ramanslag som ligger till 
grund för Kultur och fritid då det finns stora behov av att uppdatera 
strukturen för att stödja nuvarande och framtida verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 28 februari 2019 
Kompletterade information utifrån ramanslag för kultur och fritid, daterad 
2019-03-04 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att uppdra åt kultur och fritidschefen att ta fram underlag med en 
beskrivning av förutsättningarna för att bedriva de olika verksamheterna 
inom kultur och fritid 
  
att underlaget redovisas till nämnd i juni 2019 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschef 
Controller  
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BUN § 30 BUN 2019/0081-606 

Delårsuppföljningar 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett tillskott av prestationsanslagen 
på 2,0 mkr. Tillskottet beror främst på flera elever i kommunal 
vuxenutbildning samt elever som läser svenska för invandrare, SFI. Även 
barnomsorgen ges ett tillskott då antalet barn ökar i förskoleålder samtidigt 
som det är flera barn inom fritidshemmen. 
 
För 2019 planeras inga särskilda satsningar beslutade av nämnden vilket 
gjordes under 2017 och 2018. Verksamheterna redovisar dock balanserade 
överskott och nämnden kommer under mars att ta ställning till dessa över- 
föringar. Om så nämnden beslutar, innebär det att verksamheterna medges 
att ta i anspråk de egna balanserade överskottet för 2019. Nämnden kommer 
att kartlägga detta inför fyramånadersuppföljningen. 
 
Nämnden gjorde ett planerat underskott 2018, dels genom särskilda insatser 
och dels genom beslutade omföringar, på totalt 5,76 mkr. Inför 2019 har 
nämnden tagit ställning till de kostnadsområdena där underskotten 
redovisades och gjort omfördelningar inom ram alternativt använt 
statsbidragstillskott som finansiering. Utöver detta har nämnden dessutom 
fått 2,0 mkr som ramförstärkning riktat mot elevhälsa och förskolans 
pedagogiska arbete. Nämnden gör därför bedömningen om ett noll resultat 
för 2019 under förutsättningarna att verksamheterna överskott inte tas i 
anspråk. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 19 mars 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna tvåmånadersuppföljningen samt 
  
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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