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Nämnd/Styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-11-03 

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. 08.30–14.45 

Ledamöter Se nästa sida. 

Övriga närvarande Ulrika Hjärling, rektor, § 105, deltar på distans 

Ulrika Björnberg, skolchef §§ 105-107, deltar på distans 

Helen Larsholt, §§ 106-110, deltar på distans 

Anna Eklund, plankonsult, §§ 108-110, deltar på distans 

Moa Leidzén, planchef, §§ 108-110, deltar på distans 

Victor Sköld, fastighetsingenjör, §§ 108-110, deltar på distans 

Evelina Lindell, arbetsmarknadschef, § 112, deltar på distans 

Birgitta Sparre, kultur och fritidschef, §§ 113-115, deltar på distans 

Lina Magnusson, förvaltningschef, §§ 105-121 

Morgan Göransson, IT-tekniker/teknikansvarig, §§ 105-121 

Lisa Kling, sekreterare, §§ 105-121 

 

 

Justeringens plats och tid  

Paragrafer 105–121 

  

Sekreterare  

 Lisa Kling 

  

Ordförande  

 Ida Östholm 

  

Justerare  
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Beslutande ledamöter Ida Östholm, Ordförande (M) 

Louise Thunström, 1:e vice ordförande (S), deltar på distans 

Kristina Frigert (M), deltar på distans 

Karolina Aronsson Tisell (C), deltar på distans 

Ida Jakobsson (S), deltar på distans 

Michael Halvarsson (MP) 

Christian Askros (SD), deltar på distans 

Magne de Bruycker (M), tjänstgörande ersättare, deltar på distans 

Håkan Elg (C), tjänstgörande ersättare, deltar på distans 

Karin Karlson (L), tjänstgörande ersättare, deltar på distans 

Ramona Cully (S), tjänstgörande ersättare, deltar på distans 

  

Ersättare  
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BUN § 105 BUN 2020/0381-607 

Information om verksamheterna förskoleklass och 
fritidshem 

Sammanfattning av ärendet 

Förskoleklass och fritidshem styrs av Läroplanen för grundskolan, Lgr 11.  

  

Förskoleklassen följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund 

och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. 

Förskoleklassen har också en egen del: del 3 med Syfte och centralt 

innehåll. 

  

Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund 

och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. 

Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med Syfte och centralt innehåll. 

  

Lärare måste ha lärarlegitimation för att bli tillsvidareanställda och få sätta 

betyg. Förskollärare måste ha förskollärarlegitimation för att bli 

tillsvidareanställda. För att få undervisa krävs oftast både legitimation och 

behörighet. Från och med den 1 juli 2019 har det införts ett legitimations-

krav för att få bedriva och ansvara för undervisning i fritidshem.  

  

Bar- och utbildningsnämnden kommer vid sammanträdet den 3 november 

ges informationen om verksamheterna förskoleklass och fritidshem samt om 

likheter och skillnader dem emellan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-26 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att mottaga informationen för kännedom. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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BUN § 106 BUN 2020/0088-604 

Redovisning av kränkande behandling inom förskola 
och skola, kvartal 3 

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”. 

  

Enligt delegationsordningen ska skolchef för huvudmannens räkning 

mottaga anmälningar från rektor om ett barn eller en elev anser sig ha blivit 

utsatt för kränkande behandling.  

Sammanställning redovisas till nämnd fyra gånger per år, och på Barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde den 3 november redovisas kvartal 3 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-19 

Redovisning av inkomna anmälningar i Draftit under kvartal 3, 2020-11-03 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att mottaga informationen för kännedom. 

Beslutet skickas till 

Skolcheferna  
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BUN § 107 BUN 2020/0133-607 

Tillköp av skolsjuts till följd av utökad ramtid för 
högstadieskolorna 

Sammanfattning av ärendet 

Den 5 maj 2020, § 40 fick Barn- och utbildningsnämnden information om 

att det från och med den 1 juli 2018 införts en sen stadieindelad timplan i 

grundskolan, vilket innebär att undervisningstiden är reglerad mellan låg-, 

mellan- och högstadiet i stället för att skolorna dessförinnan ganska fritt 

kunde bestämma hur undervisningstiden skulle fördelas mellan stadierna.  

Från och med höstterminen 2019 arbetar skolorna i Tanums kommun utifrån 

den nya timplanen. Det innebär utökad undervisningstid i matematik samt 

idrott och hälsa som ska rymmas inom skolornas ramtider, det vill säga 

inom den tid när skolan börjar och slutar.  

Skolorna har hittills löst detta genom att undervisningstid omfördelats 

mellan årskurser samt genom att ha kort eller nästan obefintlig ställtid 

mellan lektionerna. Detta har inte varit bra, då det skapat stress för både 

elever och lärare. Det kan därmed konstateras att den nya timplanen inte 

ryms inom befintlig ramtid för kommunens högstadieskolor och att 

ramtiderna behöver ändras så att sluttiden senareläggs.  

  

Som nämnden informerades om i maj innebär ändrade sluttider att befintlig 

skolskjuts inte kan tillgodose behovet för samtliga berörda elever, och att 

det blir aktuellt att göra ett så kallat tillköp av skolskjuts.  

  

Enligt förslag som tagits fram av förvaltningen behöver ändring av ramtider 

ske enligt nedan, då det blir aktuellt med tillköp av skolskjuts; 

  

• Tanumskolan årskurs 7-9 - förlängd onsdag, från kl. 13:20 till kl. 

15:40 

• Hamburgsundskolan årskurs 7-9 - förlängd tisdag och torsdag från 

kl. 14:40 till 15:40. 

  

Västtrafik meddelade under våren 2020 att det inte går att göra förändringen 

från och med höstterminen 2020, och då har förvaltningen istället arbetat för 

att få till förändringen från och med vårterminen. Trafikplanerare har lämnat 

muntlig information om att detta ska kunna gå att genomföra från och med 

vårterminen 2021, men det har inte bekräftats från Västtrafiks sida, och 

därav saknas uppgifter om kostnader.  

För att eleverna ska få den garanterade undervisningstid, som de enligt 

skollagen har rätt till behöver denna utökning av ramtid ske snarast möjligt.  

Det kommer innebära att vissa ämnen på högstadieskolorna utökas i tid. Det 

betyder dock inte att man kan lägga all den tid på de eftermiddagar där 
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utökningen av ramtid planeras att ske, utan befintliga lektioner kommer att 

förlängas. Detta kan innebära att justeringar/förflyttningar behöver göras 

även av andra klassers lektioner, vilket även kan leda till att scheman inför 

vårterminen 2021 kan komma att påverkas för samtliga elever inom 

grundskola och särskola.  

  

Då det är ett mycket tidskrävande arbete med ändring av scheman och då 

det är av största vikt att vårdnadshavare, elever samt personal får 

information kring den föreslagna förändringen av ramtiderna, behöver 

nämnden ställa sig bakom att förvaltningen arbetar vidare med ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-26 

Underlag, Förfrågan om tillköp av stängd skoltrafik, 2020-10-14 

Underlag, Nya ramtider för Tanumskolan och Hamburgsundskolan läsåret 

2020/2021, daterat 2020-04-14 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

  

att uppdra åt förvaltningschefen att fortsätta arbetet med planeringen av 

utökad ramtid för att säkerställa att eleverna i grundskolan får den 

garanterade undervisningstiden, och  

  

att återkoppling sker till nämnden med uppgifter om kostnader för tillköp av 

skolskjuts inför arbetet med internbudgeten. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 

Skolchef förskola, grundskola, särskola 

Skolskjutshandläggare   
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BUN § 108 BUN 2020/0153-606 

Inriktningsbeslut för området Ängen, Grebbestad 
gällande att utreda förutsättningarna för framtida 
förskola och skola  

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att bygglovet för Ängens förskola upphävdes efter 

överklagan, pågår nu ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för området 

Ängen i Grebbestad. 

  

Enligt fördjupad översiktsplan 2006 samt detaljplan för Tanums-Gissleröd 

1:3 med flera (Västra vägen, etapp 1) från 2010 framgår att planens syfte är 

att avgränsa områden, dels för en framtida skola och dels för ytterligare 

verksamhetsetablering i anslutning till befintligt verksamhetsområde. Se 

senast godkända planhandlingar på 

hemsidan: https://www.tanum.se/boendemiljoinfrastruktur/kommunensplan

arbete/detaljplaner/pagaendedetaljplaner/tanumsgisslerod13vastravagenetap

p1.4.5fb0684413a6e1ad67da42.html 

  

Plankonsult Anna Eklund samt planchef Moa Leidzén kommer till Barn- 

och utbildningsnämnden den 3 november att redogöra för det pågående 

arbetet med;  

• Planens syfte 

• Underliggande plandokument och tidigare planarbete  

• Arbetssätt och organisation  

• Knäckfrågor  

• Underlag för att planen ska kunna tas fram och bli användbar 

• Tidplan 

  

I det pågående planarbetet lyfts frågeställningar om långsiktiga behov av 

förskola och skola, vad tillgänglig yta medger med avseende på antal 

förskoleavdelningar, tillagningskök och en framtida beredskap för en 

skolbyggnad som skulle kunna ersätta Grebbestadskolan.  

  

Barn- och utbildningsnämnden behöver fatta ett inriktningsbeslut gällande 

Ängen som anger om planarbetet ska inriktas enbart mot att bygga en 

förskola med två avdelningar och ett tillagningskök eller om planarbetet 

fortsatt ska utreda förutsättningarna för en eventuell framtida utbyggnad av 

ytterligare två avdelningar förskola och en grundskola som vid eventuellt 

framtida behov kan ersätta Grebbestadskolan.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-27 

Yrkanden 

Michael Halvarsson (MP) och Christian Askros (SD) yrkar bifall till 

beredningsförslaget. 

  

Louise Thunström (S) gör ett tilläggsyrkande enligt följande; att uppdra åt 

förvaltningen att inkomma med underlag och en tidsplan av Grebbestad- 

skolans framtida behov.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer fråga på beredningsförslaget och beredningsförslaget 

med tilläggsyrkandet var för sig, och finner att nämnden beslutar enligt 

beredningsförslaget med socialdemokraternas tilläggsyrkande. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

  

att ställa sig bakom att fortsatt utreda om området har förutsättningar att 

möjliggöra nybyggnation av totalt ytterligare två förskoleavdelningar samt 

en framtida grundskola som i så fall skulle vara en ersättning för 

Grebbestadskolan och 

 

att uppdra åt förvaltningen att inkomma med underlag och en tidsplan av 

Grebbestadskolans framtida behov.  
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BUN § 109 BUN 2020/0270-606 

Information om pågående förstudie avseende 
nybyggnation av förskola i Fjällbacka 

Sammanfattning av ärendet 

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-15, § 87; 

- att av tekniska nämnden beställa en förstudie avseende nya lokaler till 

förskolans verksamheter i Grebbestad, Fjällbacka och Backa (Bullaren) och 

- att återkoppling gällande tidplan för förstudien görs till Barn- och 

utbildningsnämnden i november eller december 2020. 

  

Fastighetsingenjör Victor Sköld och skolchef Helen Larsholt redogör för hur 

arbetet med förstudien fortskrider vilket bland annat innefattar en process-

plan med tidsaspekter för olika delar i förstudiearbetet. 

  

I detta första skede av processen har ett fokus varit att arbeta med att ta fram 

i vilka områden i Fjällbacka en ny förskola kan placeras. Utifrån den mark- 

och planberedskap för offentliga lokaler som tagits fram har totalt nio olika 

områden varit föremål för granskning. Av dessa bedöms fyra olika områden 

vara aktuella. I två av områdena pågår det arbete som skapar förutsättningar 

för en framtida förskola. Det ena området är beläget på Lunnemyren, 300 

meter söder om Fjällbacka skola, där det pågår ett detaljplanarbete. Det 

andra läget är före detta Thoréns mekaniska, 150 meter nordost om 

Fjällbacka skola, ett område som kommunen äger och där rivning av 

befintlig fastighet sker november-december 2020. Det område som bedöms 

vara det bästa utifrån läge, infrastruktur och ur verksamhetsperspektiv är 

tomten belägen nordost om skolan, det vill säga f.d Thorén mekaniska (del 

av Fjällbacka 176:124). Det finns flera fördelar med att samlokalisera skola 

och förskola inom samma område. 

  

Ett annat fokus i förstudieprocessen har varit att ta del av och presentera det 

av SKR och SKL Kommentus Inköpscentral upphandlade ramavtal som 

låter kommuner beställa förskolebyggnader med hög kvalitet till låga 

kostnader. Ramavtalen erbjuder kommuner nyckelfärdiga och permanenta 

byggnader som kan anpassas till lokala behov. Byggnaderna har då redan 

projekterats och det innebär att tid och resurser besparas och bedöms därför 

ha en lägre kostnad än unikt projekterade förskolor.  

  

För den vidare processen i förstudiearbetet behöver Barn- och 

utbildningsnämnden i detta skede fatta ett inriktningsbeslut gällande vilken 

av de olika föreslagna placeringarna som är prioriterad samt besluta 

huruvida projektering enligt SKR och SKL Kommentus ramavtal är 
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önskvärt. Med anledning av detta föreslås därför ett extra nämndsmöte den 

24 november. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-27 

Länk till ramavtal: 

https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/fastigheter/lokalresursplanering

/pedagogiskalokaler/upphandlingforskolor.31878.html 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

  

att mottaga informationen för kännedom. 

Beslutet skickas till 

Skolchef med uppdrag gällande förstudier förskola 

Fastighetsavdelningen   
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BUN § 110 BUN 2020/0270-606 

Information om pågående förstudie avseende 
nybyggnation av förskola i Bullaren 

Sammanfattning av ärendet 

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-15, § 87; 

- att av tekniska nämnden beställa en förstudie avseende nya lokaler till 

förskolans verksamheter i Grebbestad, Fjällbacka och Backa (Bullaren) och 

- att återkoppling gällande tidplan för förstudien görs till Barn- och 

utbildningsnämnden i november eller december 2020. 

  

Fastighetsingenjör Victor Sköld och skolchef Helen Larsholt redogör för hur 

arbetet med förstudien fortskrider vilket bland annat innefattar en 

processplan med tidsaspekter för olika delar i förstudiearbetet. 

  

I detta första skede av processen har ett fokus varit att ta fram i vilka 

områden i Bullaren en ny förskola kan placeras. Utifrån den mark- och 

planberedskap för förskolor som tagits fram var det inledningsvis 14 

områden, men det är totalt sju olika områden som varit föremål för 

granskning, både i Östad och i Backa. Ur verksamhetsperspektiv finns det 

flera fördelar med att samlokalisera skola och förskola inom samma område. 

Ytterligare aspekter inför bedömning av vilket läge som passar bäst behöver 

belysas, inte minst utifrån tidsaspekten. 

  

Ett annat fokus i förstudieprocessen har varit att ta del av och presentera det 

av SKR och SKL Kommentus Inköpscentral upphandlade ramavtal som 

låter kommuner beställa förskolebyggnader med hög kvalitet till låga 

kostnader. Ramavtalen erbjuder kommuner nyckelfärdiga och permanenta 

byggnader som kan anpassas till lokala behov. Byggnaderna har då redan 

projekterats och innebär att tid och resurser besparas och bedöms därför ha 

en lägre kostnad än unikt projekterade förskolor.  

  

För den vidare processen i förstudiearbetet behöver Barn- och 

utbildningsnämnden i detta skede fatta ett inriktningsbeslut gällande vilken 

av de olika föreslagna placeringarna som är prioriterad samt besluta 

huruvida projektering enligt SKR och SKL Kommentus ramavtal är 

önskvärt. Med anledning av detta föreslås därför ett extra nämndsmöte den 

24 november. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-27 
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Länk till ramavtal: 

https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/fastigheter/lokalresursplanering

/pedagogiskalokaler/upphandlingforskolor.31878.html 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att mottaga informationen för kännedom. 

Beslutet skickas till 

Skolchef med uppdrag gällande förstudier förskola 

Fastighetsavdelningen   
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BUN § 111 BUN 2020/0365-606 

Riktlinjer för handläggning av ansökan om 
inackorderingsbidrag vid studier på gymnasieskola 

Sammanfattning av ärendet 

Som gymnasieelev under 20 år, folkbokförd i Tanums kommun, och som på 

grund av lång och tidskrävande resväg väljer att bo på skolorten finns det 

möjlighet att ansöka om inackorderingsbidrag. Inackorderingsbidraget är ett 

bidrag till kostnaden för inackordering på skolorten samt för hemresor. En 

förutsättning för att bidraget ska beviljas är att eleven faktiskt är inackord-

erad på skolorten eller i dess närhet och inte erhåller skolkort eller 

kontantbidrag. 

  

Då det med nuvarande kriterier ibland råder oklarheter gällande vilka elever 

som enligt skollagen har rätt till inackorderingsbidrag samt för att 

säkerställa att ansökningar beviljas på rätt grunder, föreslås att kriterier 

förtydligas och att nya rutiner ska tillämpas i samband med handläggning av 

ansökningar, samt att de föreslagna ändringarna gällande kriterier och 

rutiner tillsammans med de sedan tidigare gällande kriterierna 

utgör Riktlinjer för handläggning av ansökan om inackorderingsbidrag vid 

studier på gymnasieskola, som Barn- och utbildningsnämnden föreslås att 

anta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-09 

Underlag avseende revidering av regler och riktlinjer avseende rätten till 

inackorderingsbidrag, daterad 2020-10-09 skriven av Helen Larsholt  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anta föreslagen Riktlinje vid handläggning av ansökan om 

inackorderingsbidrag,   

  

att riktlinjen gäller från och med den 1 januari 2021, samt 

  

att elevers ansökningar som beviljats för hela läsåret 2020/2021 inte ska 

ändras. 

Beslutet skickas till 

Skolchef gymnasium och vuxenutbildningen  
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BUN § 112 BUN 2020/0379-601 

Återkoppling avseende organisationen för vaktmästeri 
och transport  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknadschef Evelina Lindell informerade Barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-02-11, om planering och tidplan 

för omorganisation av förvaltningens vaktmästeri och transport. 

En återkoppling var tänkt att ges till nämnden under våren. Med anledning 

av coronapandemin och bland annat utifrån det arbete som tillkom med att 

erbjuda kommunala ungdomsjobb, så sköts återkopplingen till nämnden 

fram något i tiden. 

  

Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-11-03 redogör 

arbetsmarknadschef Evelina Lindell för hur arbetet fortlöpt med 

omorganisationen, hur det ser ut i nuläget samt ge en framåtsyftande 

utblick.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-22 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

 

att mottaga informationen för kännedom. 

Beslutet skickas till 

Arbetsmarknadschef  
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BUN § 113 BUN 2020/0323-764 

Översyn av bidragsnormer 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-02-25, § 11 att ge uppdrag 

till kultur- och fritidschefen att med hjälp av en arbetsgrupp, bestående av 

bland andra arbetsutskottet, se över bidragsnormer avseende stöd till 

föreningar och arrangemang i Tanums kommun samt ta fram förslag till 

revideringar. Bidragsnormerna har visat sig vara komplexa och i de bidrag 

som föreningar får ta del av ligger även kontanta medel som inte är synliga, 

till exempel i form av olika tjänster från kommunen. Utifrån detta lämnades 

till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 22 september förslag 

om att anlita en extern part för att genomföra översynen, och att nämnden 

skulle ges återkoppling av resultatet efter översynen inför att förslag till 

revideringar ska antas. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 22 september 

att återremittera ärendet för komplettering av underlaget inför arbets-

utskottets sammanträde den 20 oktober 2020. Tanken med att återremittera 

ärendet var att arbetsgruppen skulle ha arbetsmöte och ett sådant möte hölls 

den 13 oktober.  

  

Arbetsgruppen lyfter olika frågor som behöver förtydligas i samband med 

en översyn. En extern part kan bli aktuell för att genomföra en utredning 

som syftar till att tydliggöra föreningarnas förutsättningar, beräkna det totala 

föreningsstödet inklusive olika subventioner samt stödet per kategori av 

förening respektive stöd per förening. Översynen bör också beakta 

föreningarnas synpunkter på kommunens bidragsgivning och 

lokalbokningssystem samt ge underlag för ändamålsenlig hantering av 

kommunens stöd till föreningar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-13 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslutar 

 

att anlita extern part, Utvärderingsringsringen, som gör översyn av 

kommunens nuvarande bidrag till föreningar, och 

  

att nämnden i april 2021 ges återkoppling av resultatet efter översynen inför 

att förslag till revideringar ska antas. 
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Beslutet skickas till 

Chef kultur och fritid  
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BUN § 114 BUN 2020/0090-370 

Bokningssystem för idrottsanläggningar och 
idrottslokaler 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 det uppstå en del 

intressekonflikter och därmed beslutade Barn- och utbildningsnämnden 

2020-03-31, § 28 följande; 

• 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. 

 

Föreningsutvecklare har arbetat fram nytt förslag till boknings- och 

prioriteringsregler som Barn- och utbildningsnämnden föreslås att ställa sig 

bakom. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-13 

Förslag till nya boknings- och ordningsregler för Tanums kommuns 

idrottsanläggningar och idrottslokaler, 2020-10-16 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa föreliggande förslag till boknings- och ordningsregler för 

Tanums kommuns idrottsanläggningar och idrottslokaler, 

  

att föreliggande förslag till boknings- och ordningsregler börjar att gälla från 

och med 2020-11-15, 

  

att nu gällande regler beslutade av Barn- och utbildningsnämnden  

2017-12-05, § 92 upphör att gälla i och med detta beslut, och 

  

att överlåta beslutanderätten till kultur- och fritidschef gällande mindre 

justeringar av ordningsreglerna för Tanums kommuns idrottsanläggningar 

och idrottslokaler.  
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BUN § 115 BUN 2019/0155-600 

Handlingsplan efter översyn av den öppna fritids- och 
ungdomsverksamheten i Tanums kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Jonas Agdur, KEKS genomförde en översyn av Tanums öppna fritids- och 

ungdomsverksamhet och rapporten presenterades för Barn- och 

utbildningsnämnden 2020-06-23. För att Tanums kommuns öppna 

ungdomsverksamhet ska kunna övergå till en mer modern och framgångsrik 

modell som bygger på ungdomars delaktighet och lärande lades ett antal 

förslag till åtgärder fram i rapporten. Barn- och utbildningsnämnden 

beslutade 2020-06-23, § 59 att ta emot redovisningen av genomlysningen 

för kännedom och av tjänsteskrivelsen framgick att nämnden ställer sig 

bakom de åtgärder som föreslås i rapporten. 

  

2020-09-15, § 86 beslutade nämnden att uppdra åt kultur och fritidschefen 

att senast den 3 november presentera en handlingsplan med förslag till 

genomförande av åtgärderna som lades fram i den rapport som genomfördes 

av KEKS. Barn- och utbildningsnämnden får nu ta del av handlingsplanen 

och föreslås att anta densamma. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-09 

Handlingsplan efter översyn samt utredning av den öppna fritids och 

ungdomsverksamheten i Tanums kommun, upprättad av Birgitta Sparre och 

Lina Magnusson  

Yrkanden 

Louise Thunström (S) gör ett tilläggsyrkande enligt följande; att i 

internbudget för 2021 beakta eventuellt ökade kostnader. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer fråga på beredningsförslaget och beredningsförslaget 

med tilläggsyrkandet var för sig, och finner att nämnden beslutar enligt 

beredningsförslaget med socialdemokraternas tilläggsyrkande. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

  

att anta Handlingsplan efter översyn av den öppna fritids- och 

ungdomsverksamheten i Tanums kommun, och 
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att i internbudget för 2021 beakta eventuellt ökade kostnader. 

Beslutet skickas till 

Chef kultur och fritid  
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BUN § 116 BUN 2019/0254-600 

Extra sammanträden i november 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av arbete med planering för nybyggnation av förskolor 

föreslås att det hålls ett extra arbetsutskott den 17 november samt extra 

nämnd den 24 november. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-26  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

  

att det hålls ett extra arbetsutskott den 17 november och ett extra 

nämndsmöte den 24 november, och  

  

att starttiden för de båda mötena är kl. 08:30. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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BUN § 117 BUN 2020/0228-606 

Information från styrgruppsmöte avseende 
Hamburgsundskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef redogör för information från styrgruppsmöte avseende 

Hamburgsundskolan som hölls den 28 oktober. Barn- och 

utbildningsnämnden informeras om att de antingen vid mötet den 24 

november eller den 8 december kommer få ta del av underlag samt besluta 

om placeringen av ett tillagningskök med kapacitet om 1000 portioner.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att mottaga informationen för kännedom.  
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BUN § 118  

Information om nämndens folkhälsoarbete 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef anger att det inte finns något att rapporterna. 

 

Louise Thunstöm (S), Folkhälsorådets ordförande, anger att det är ett nytt 

Folkhälsoråd om ca två veckor samt att det pågår ett arbete med en 

handlingsplan gällande ANDT(s) som folkhälsostrateg och 

ungdomsvägledare håller i, och som kan vara intressant för Barn- och 

utbildningsnämnden att ta del av längre fram.  
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BUN § 119  

Information från kontaktpolitiker 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Halvarsson (MP) anger att han var anmäld till en konferens om 

kulturpolitik som skulle hållas den 6 november, men som ställts in på grund 

av coronapandemin. 

 

Christian Askros (SD) anger att han gjort ett verksamhetsbesök på Hornbore 

förskola och att han vid nästa ordinarie nämnd, den 8 december, vill 

presentera material från besöket.  



 

 Tanums kommun Protokoll 26 (27) 
    
Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum  

Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-03  

    

 

    
Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

BUN § 120  

Information från branschråd 

Sammanfattning av ärendet 

Karolina Aronsson Tisell (C) anger att hon deltagit i ett yrkesråd för 

barnskötare och elevassistentutbildningen, som har tre klasser igång för 

närvarande.  
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BUN § 121 BUN 2020/0401-620 

Övrig fråga från Miljöpartiet 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Halvarsson (MP) vill att ärendet ska betraktas som en informations-

punkt och han redogör för ett eventuellt kommande nämndinitiativ avseende 

elevhälsan med inriktning på hur deras arbete organiseras och fungerar, om 

det behöver struktureras om samt vilka elevhälsan samarbetar med och på 

vilket sätt. 

 

Ordförande Ida Östholm (M) anger att chefen för den centrala barn och 

elevhälsan kommer att bjudas in till Barn- och utbildningsnämnden inom 

kort. 


