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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2020-03-31 
Tillkännagivet från och med  
Tillkännagivet till och med  
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret 
  
Underskrift  

 Lisa Kling 
  
 

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl. 08.30–12.00 
Ledamöter Se nästa sida. 
Övriga närvarande Monica Kjellstorp, skolsköterska, § 25 

Helen Larsholt, skolchef gymnasium, vuxenutbildning, §§ 26-27 
Ulrika Björnberg, skolchef förskola, grundskola, särskola, §§ 26-27 
Öyvind Höiberg, controller, §§ 29-30 
Lina Magnusson, förvaltningschef §§ 22-36 
Lisa Kling, sekreterare §§ 22-36 
 
 

Justeringens plats och tid  
Paragrafer 22–36 
  
Sekreterare  

 Lisa Kling 
  
Ordförande  

 Louise Thunström 
  
Justerare  

 Sandra Addforsen 
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Beslutande ledamöter Louise Thunström, ordförande (S) 
Agne Andrésen (M) 
Karolina Aronsson Tisell (C) 
Christian Mattsson (L) 
Ronny Kallin (S) 
Michael Halvarsson (MP) 
Christian Askros (SD) 
Sandra Addforsen (M), tjänstgörande ersättare 
Magne de Bruycker (M), tjänstgörande ersättare 
Ramona Cully (S), tjänstgörande ersättare 

  
Ersättare Ellika Andersson (S), ersättare 

Roar Olsen (SD), ersättare 
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BUN § 22 BUN 2019/0373-600 

Information till Barn- och utbildningsnämnden, 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Lina Magnusson ger nämnden information om: 
 

• lag, förordning och direktiv utifrån det nya coronaviruset samt 
kommunens plan för utbildningsverksamheterna 

• Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och nya prisuppgifter 
utifrån ny kostnadsberäkning 

• fortsatt trafikavtal med Västtrafik avseende skoltrafiken  
• pågående rekrytering av ny chef till centrala barn och elevhälsan  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-23 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att tacka för informationen. 
  

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 23 BUN 2020/0110-601 

Delegation från nämnd till utskott 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av den rådande situationen kopplad till Coronaspridningen 
behöver kommunen säkerställa att de politiska organen är beslutskraftiga 
även vid bortfall av ett större antal ledamöter. För att minska smittspridning 
kan även begränsningar i antalet människor som får träffas samtidigt 
komma att införas nationellt. 
  
Enligt kommunallagen är kommunstyrelse och nämnder beslutsföra om mer 
än hälften av ledamöterna är närvarande. Några möjligheter att under 
pågående mandatperiod minska antalet ledamöter finns endast vid 
organisationsförändringar. Även en överenskommelse mellan partierna om 
ett kvittningsystem liknande det som gjorts i riksdagen skulle vara laglig för 
kommuner så länge minst hälften av platserna i kommunstyrelse/nämnd är 
bemannade. Detta kan dock leda till utmaningar när det gäller fördelningen 
av antalet platser.  
  
Ett alternativ för att säkerställa den långsiktiga beslutskapaciteten är att 
utöka delegationen till utskotten. Utskotten är redan utsedda och har 
regelbundna möten. Det finns även framtagna rutiner kring hanteringen av 
utskotten. Alla beslut kan dock, enligt kommunallagen, inte delegeras till 
utskotten.  
Tiden för delegationen till utskotten bör i första läget gälla över sommaren 
2020. Om situationen förbättras återtas delegationsrätten tidigare.   
Beslutet innebär att utöka delegationen till utskottet för vissa ärenden, om 
särskild situation uppstår, och inte att kommande nämndsammanträden per 
automatik ska ställas in. 
 
Beslutet innebär att utöka delegationen till utskottet för vissa ärenden, om 
särskild situation uppstår, och inte att kommande nämndsammanträden per 
automatik ska ställas in. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-23 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att delegera samtliga ärenden till barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott, förutom  
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• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet, 

• framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av Barn- och utbildningsnämnden i dess 
helhet eller av fullmäktige har överklagats,  

• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

• ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över 
till Barn- och utbildningsnämnden eller  

• ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
  
att den delegationsordning som Barn- och utbildningsnämnden fastställt för 
nämndens verksamhet gäller i övrigt 
  
att beslutet gäller till och med Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
den 1 september 2020 

Beslutet skickas till 
Akten  
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BUN § 24 BUN 2019/0251-601 

Revidering av Barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 
Den 15 oktober 2019, BUN § 90 beslutade Barn- och utbildningsnämnden 
att anta ny delegationsordning, att den reviderade delegationsordningen 
skulle börja gälla den 1 november 2019 samt att den årligen ska revideras i 
mars månad. Därtill angavs att ny rutin ska tas fram för hur anmälan av 
delegationsbeslut ska göras.  
  
Inför denna revidering har några tillägg gjort, bland annat gällande beslut 
enligt 24 kap 20-25skollagen, där arbetsutskottet föreslås vara delegat och 
avseende interkommunal ersättning inom förskola/barnomsorg där skolchef 
föreslås vara delegat. Beslut om interkommunal ersättning samt 
kostnadsersättning vid studier på folkhögskola har lagts till och under 
allmänna ärenden har tillägg gjorts gällande undertecknande av avtal. 
Därutöver har några ändringar gjorts under rubriken ekonomi. 
  
Arbetet med framtagande av ny rutin för hur anmälan av delegationsbeslut 
ska göras har inte slutförts, men med avsikten att inom kommunen göra så 
lika som möjligt kommer frågan lyftas med nätverket av övriga 
nämndsekreterare inom kommunen.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-05 
Utkast – Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden, antagen  
2019-10-15, reviderad 2020-03-31  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att anta delegationsordningen med de föreslagna förändringarna, och  
  
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 2020-04-15 

Beslutet skickas till 
Förvaltningens ledningsgrupp  
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BUN § 25 BUN 2020/0084-624 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2011 infördes en patientsäkerhetslag SFS 2010:659 och 
SOFSF 2011:9. Syftet med lagen är att öka patientsäkerheten inom hälso- 
och sjukvården. Enligt patientsäkerhetslagen ska en patientsäkerhets- 
berättelse upprättas årligen där patientsäkerhetsarbetet beskrivs och 
utvärderas.  
  
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 
bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i 
verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa 
intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7kap.  3§. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-05 
Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att ställa sig bakom patientsäkerhetsberättelse för 2019 och 
  
att uppdra åt elevhälsan att arbeta i riktning mot mål och strategier som 
anges för 2020. 

Beslutet skickas till 
Medicinskt ledningsansvariga skolsköterskor 
Chef centrala barn- och elevhälsan  
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BUN § 26 BUN 2019/0312-620 

Plan för sex- och relationskunskap 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna lämnade in en motion till kommunfullmäktige om att 
skolor och förskolor i Tanums kommun ska ha brandväggar som skyddar 
mot porr och våldsamma sidor.  
Den 26 mars 2018 beslutade kommunfullmäktige att överlämna motionen 
till Barn- och utbildningsnämnden för beredning och förslag till beslut. Då 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att inte införskaffa brandväggar 
(”porrfilter”) återstod istället för förvaltningen att utreda hur skolan kan 
stödja eleverna i deras utveckling av värdegrund och ”inre filter” och 
samtidigt skapa en övergripande handlingsplan för sex- och 
samlevnadsundervisningen i Tanums kommun. 
  
Strategin överlämnades till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
den 14 januari, men återremitterades för komplettering av underlaget bland 
annat utifrån att man efterfrågade förbättrad förankring bland rektorerna. 
 
Efter vidare arbete har man kommit fram till att arbetet med eleverna mer 
handlar om sex och relationer än om sex och samlevnad. Sex- och 
relationsområdet är också tydligt framskrivet i kurs- och ämnesplaner samt i 
värdegrundsarbetet, och därmed bedöms det vara ett mer passande begrepp 
för denna plan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-18 
Plan för sex- och relationskunskap i Tanums kommuns grundskolor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att godkänna Plan för sex- och relationskunskap i Tanums kommuns 
grundskolor och  
  
att överlämna planen till kommunstyrelsen som en återkoppling 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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BUN § 27 BUN 2020/0088-604 

Redovisning av kränkande behandling inom förskola 
och skola 

Sammanfattning av ärendet 
I Skollagen 6 kap 10 § anges:  
  
”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett 
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i 
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En 
rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit 
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 
anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt 
utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 
förhindra kränkande behandling i framtiden” (Skollag 2010:800). 
  
Sammanställning av anmälningar ska enligt delegationsordningen redovisas 
till nämnd fyra gånger per år, och en redovisning av anmälningar inkomna 
under första kvartalet kommer att göras på Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 31 mars.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-23 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att mottaga redovisningen för kännedom.  

Beslutet skickas till 
Skolchef förskola, grundskola och särskola 
Skolchef gymnasium och vuxenutbildning  
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BUN § 28 BUN 2020/0090-370 

Bokningssystem för idrottsanläggningar i Tanums 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2017-12-05 beslut om hur bokningar 
av idrottshallar och anläggningar ska prioriteras. På det sätt som nuvarande 
boknings- och prioriteringsregler är formulerade kan en extern förening som 
i god tid bokat in exempelvis ett träningsläger på Sparvallen, med kort 
varsel bli av med sin bokning på grund av att de lokala föreningarna äger 
rätten att häva extern bokning i händelse av match. I regelverket framgår 
inte vid vilken tidsgräns den lokala föreningen kan göra sin bokning som i 
sin tur alltså kan häva den externa bokningen.  
  
Utöver att komplicerade situationer kan uppstå i förhållande till externa lag 
och föreningar, som även kan ha bokat boende och andra aktiviteter i 
kommunen, så har de övriga aktiviteterna på de olika anläggningarna 
förändrats under åren. Därmed finns behov av att göra en översyn av 
boknings- och prioriteringsreglerna gällande de olika idrottsanläggningarna 
i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-06 
Beslut BUN 2017-12-05 
Nuvarande bokningsregler Sparvallen, friidrott, antagna 2017-12-05  
Nuvarande bokningsregler Sparvallen, konstgräsplan, antagna 2017-12-05  
Muntlig information från fastighetsavdelningen samt kundcenter  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att uppdra åt kultur- och fritidschefen att se över boknings- och 
prioriteringsreglerna för idrottshallar och idrottsanläggningar, samt 
 
att det under den tid som löper innan översyn och beslut är tagna så bör 
hänsyn tas till såväl interna som externa bokningar 

Beslutet skickas till 
Kultur och fritidschef  
Föreningsutvecklare 
Fastighetschef  
Chef kundcenter  
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BUN § 29 BUN 2019/0155-600 

Genomlysning av Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-02-26, i samband med 
internbudget för 2019, att med hjälp av extern utredare, under 2019, påbörja 
en genomlysning av nämndens verksamheter i syfte att nå en organisatorisk, 
verksamhetsmässig och ekonomisk balans. 
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-05-28, § 48 att man skulle 
inleda med genomlysning av hela grundskolan (F-9) inklusive elevhälsan 
och nyanländas lärande, och att förskolan därefter ska prioriteras i 
genomlysningen. Genomlysning av grundskolan har genomförts och BUN 
beslutade 2020-02-25, § 12 att anta handlingsplan efter genomlysning. 
 
Näst efter grundskolan har Barn- och utbildningsnämnden som nämnts ovan 
beslutat att förskolan ska prioriteras, men från förvaltningens sida föreslås 
istället att en genomlysning av fritidsgårdarna i samarbete med KEKS ska 
genomföras. Det innebär att denna genomlysning tidigareläggs och att en 
omprioritering utifrån tidigare beslut gällande genomlysning av förskolan 
görs. En genomlysning av förskolan är betydligt mer omfattande och 
kostnadskrävande och bör av denna anledning skjutas längre fram i 
tid.  Kostnaden för genomlysning av fritidsgårdarna beräknas uppgå till ca 
20 000 kr och behöver tas inom ram för kultur och fritid. 
  
Det kan även finnas anledning att överväga genomlysning av andra delar av 
Kultur och fritid, då musikskolan nu är organiserad inom Kultur och fritid 
samt att frågor om föreningsbidrag/normer, bokningsrutiner, Sparvallen och 
övriga idrottsanläggningar är aktuella. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-06 
Underlag från KEKS, organisationsöversyn, Tanum 

Yrkanden 
Karolina Aronsson Tisell (C), Agne Andrésen (M), Christian Askros (SD) 
samt Christian Mattson (L) yrkar bifall till beredningsförslaget. 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att upphäva beslutet som fattats av BUN 2019-05-28, § i den delen gällande 
att förskolan ska prioriteras för genomlysning efter grundskolan, 
 
att under våren 2020 inleda genomlysning av verksamheterna inom kultur- 
och fritid och att fritidsgårdarna ska prioriteras i syfte att nå en 
organisatorisk, verksamhetsmässig och ekonomisk balans, samt 
 
att anlita KEKS för att genomföra genomlysning av fritidsgårdarna. 

Reservationer 
Michael Halvarsson (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidschefen  



 
 
Reservation 
Punkt 8, BUN 200331 
 
Miljöpartiet anser att begreppet "genomlysning" inte definierats, att uppdraget i beslutet inte 
grundats tydligt nog, att den uppskattade kostnaden är orealistiskt låg i förhållande till den 
arbetsinsats som beskrivs, att nämnden vid alla beslut av den här typen ska ha hela 
uppdragsformuleringen tillgänglig innan beslut. 

Michael Halvarsson 
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BUN § 30 BUN 2020/0086-606 

Delårsuppföljning per februari 2020  

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildning febr-20 
Intäkter  7 106 
Kostnader   -65 788 
Verksamhetsresultat  -58 682 
Kommunbidrag   58 559 
Resultat   -123 

 
Barn- och utbildningsnämnden beräknar att återlämna 0,5 mkr i 
prestationsanslag då volymen minskar främst inom grundskola och 
gymnasiet.  
  
Inför verksamhetsåret har nämnden i budgetarbetet gjort omprioriteringar 
inom ram för att förstärka de områden som under 2019 redovisade stora 
underskott. Grundskolan redovisar trots detta underskott under våren då 
antal tjänster fortfarande ligger för högt inom rektorsområdet Backa/Lur. 
Personalanpassning pågår och verksamheten beräknar att till hösten ha 
anpassat antalet tjänster enligt budgetförutsättningarna.  
  
Nämnden har fördelat resurser efter nya resursfördelningsprinciper vilket 
innebär att anslag finns kvar för viss omfattning av oförutsedda händelser 
som kan vara ännu ej identifierade behov av särskilt stöd eller 
interkommunala ersättningar. 
  
Nämnden prognostiserar ett underskott mot budget med 0,5 mkr. 
  
Inför höstterminen kommer antalet timmar som eleverna är i grundskolan att 
öka. Detta kan innebära ökade kostnader för skoltransporter då busstrafiken 
inte är anpassad till nya sluttider. Detta gäller framförallt i Hamburgsund 
där många transporter sköts genom kollektivtrafiken som inte är 
anpassningsbar gällande förändring av avgångstiderna. Förvaltningen 
kommer att arbeta för att minimera eventuella kostnadsökningar. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-10 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att uppdra åt förvaltningen att arbeta för att komma i ekonomisk balans.   

Beslutet skickas till 
Controller 
Ekonom 
Ekonomikontoret  
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BUN § 31 BUN 2020/0053-606 

Anmälan om representation 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningens representation överstigande 2 000 
kr/gång ska anmälas nämnden. Anmälda representationsfakturor är bokförda 
år 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-13-18 
Representation inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter 
under år 2019. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att efter anmälan lägga representationen till handlingarna.  



 

 Tanums kommun Protokoll 17 (22) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 32 BUN 2019/0272-600 

Årlig granskning av Barn- och utbildningsnämnden, 
2019 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen antog den 12 mars 2020 rapporten avseende 
grundläggande granskning, 2019. Granskningen har genomförts av EY på 
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna.  
 
Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvars- 
prövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och god revisionssed.  
 
Utifrån granskningens syfte är den sammanfattande bedömningen att 
kommunstyrelsen och nämnderna i stort sett bedrivit verksamheten i 
enlighet med kommunfullmäktiges mål. Vidare görs bedömningen att 
kommunstyrelsen och nämnderna i tillräcklig omfattning bedrivit 
verksamheten i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer, med 
undantaget Barn-och utbildningsnämnden, som inte bedrivit verksamheten 
inom beslutad budgetram. Vidare av rapporten framgår att kommunstyrelsen 
och nämnderna säkerställt en tillfredställande uppföljning och rapportering 
förutom för en av nämnderna där det omnämns att det finns 
utvecklingsområden. Slutligen framgår av rapporten att kommunstyrelsen 
och nämnderna har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.  
 
Granskningen översänds härmed till Barn- och utbildningsnämnden för 
kännedom. Kommunrevisionen vill senast den 12 juni 2020 få svar på vilka 
åtgärder som kommunstyrelsen och nämnderna planerar att vidta utifrån de 
bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-19 
Rapport Årlig grundläggande granskning, 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att mottaga rapporten för kännedom och  
  
att senast den 12 juni 2020 till kommunrevisionen redovisa åtgärder som 
nämnden planerar att vidta utifrån de bedömningar och rekommendationer 
som redovisas. 



 

 Tanums kommun Protokoll 18 (22) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 33 BUN 2019/0296-609 

Kommunens revision avseende det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen antog den 12 mars 2020 rapport efter granskning av 
kommunens arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Granskningen 
har genomförts av EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. 
  
Granskningens syfte har varit att bedöma om Barn-och utbildningsnämnden 
har säkerställt att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret bedrivs på 
ett ändamålsenligt sätt, det vill säga i enlighet med lagar och föreskrifter. 
  
Utifrån granskningens syfte är bedömningen att Barn-och 
utbildningsnämnden inte säkerställt att arbetet med det kommunala 
aktivitetsansvaret bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. I granskningen 
framkommer brister i arbetet med aktivitetsansvaret avseende såväl styrning 
och ledning som identifiering och kontakt, erbjudande av åtgärder, 
dokumentation och registerföring.  
 
Granskningen översänds härmed till Barn- och utbildningsnämnden för 
kännedom och senast den 8 maj 2020 önskar kommunrevisionen få svar på 
vilka åtgärder Barn-och utbildningsnämnden planerar att vidta utifrån de 
bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-19 
Revisionsrapport 2019, Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
  
att mottaga rapporten för kännedom och  
  
att senast den 8 maj 2020 till kommunrevisionen redovisa åtgärder som 
nämnden planerar att vidta utifrån de bedömningar och rekommendationer 
som redovisas. 

Beslutet skickas till 
Arbetsmarknadschef  
Kommunrevisionen  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 34 BUN 2019/0165-600 

Ansökan om medel för folkhälsoinsatser  

Sammanfattning av ärendet 
Det har från folkhälsostrategen framkommit att kommunledningen inte 
kommer att fatta beslut om implementering av barnkonventionen i 
förvaltningarna. Folkhälsorådet hade avsatt 50 000 kronor till detta arbete, 
men som nu inte kommer att användas för detta ändamål. Därmed finns det 
möjlighet att ansöka om ytterligare medel till folkhälsoinsatser utöver de 
som Folkhälsorådet sedan tidigare beslutat om. 
 
Representanter inom kultur och fritid har efter dialog med 
folkhälsostrategen, och som förankrats med förvaltningschef, chef kultur 
och fritid samt nämndens ordförande, kommit fram till att göra en ansökan 
om utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser till sommarlovsaktiviteter 2020 
för att kunna erbjuda kommunens barn och ungdomar gratis 
sommarlovsaktiviteter. 
  
En skriftlig ansökan håller på att formuleras för överlämnande till 
Folkhälsorådet som beslutar om medel till folkhälsoinsatser. Bedömning 
görs att det blir för sent att Barn- och utbildningsnämnden den 5 maj tar 
ställning till en sådan ansökan, och därmed är det önskvärt att nämnden 
delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30 

Yrkanden 
Ramona Cully (S) och Christian Askros (SD) yrkar bifall till 
beredningsförslaget. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att delegera till arbetsutskottet att besluta om ansökan om utvecklingsmedel 
för folkhälsoinsatser avseende sommarlovsaktiviteter 2020  
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Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 35  

Information från branschråd 

Sammanfattning av ärendet 
Det har inte hållits några branschråd och det finns därmed inget att 
rapportera.  



 

 Tanums kommun Protokoll 22 (22) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-31  
    

 

    Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

BUN § 36  

Information från kontaktpolitiker 

Sammanfattning av ärendet 
De för verksamheterna utsedda kontaktpersonerna har inte gjort några 
besök, och det finns därmed inget att rapportera. 
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