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 BUN/2019-0061 

BUN § 28 Remiss 2019 - Internremiss - Detaljplan för 
Sardinen 1 m fl. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att meddela miljö- och byggförvaltningen att barn- och utbildnings-

nämnden inte har några synpunkter på detaljplanen för Sardinen 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltning har sänt granskningshandlingar för Detaljplan för 
Sardinen 1 m fl. på remiss. Planen syftar till att bekräfta de verksamheter som i 
dagsläget ryms i Sardinen 1 och möjliggöra för en mer flexibel användning. Planen 
ämnar också pröva området för annat ändamål än det som bedrivs på platsen 
idag, samt möjliggöra för en långsiktig lösning av områdets parkering genom ett 
upphävande av en fastighetsindelning.  

Barn- och utbildningsnämnden behandlade remissen gällande samrådshandlingar 
för samma detaljplan 2018-05-03 och hade då att inget att invända mot detalj-
planen för Sardinen 1. Underlaget för dagens beslut visar inte på ändringar som 
leder till ett annat beslut. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta 
Planhandlingar 

Arbetsutskottet förslag till beslut 
1. att meddela miljö- och byggförvaltningen att barn- och utbildnings-

nämnden inte har några synpunkter på detaljplanen för Sardinen 1. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0079 

BUN § 29 Remiss 2019 - Internremiss för detaljplan 
Korsnäs 2:6 m fl. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att till miljö- och byggförvaltningen uttala att barn- och utbildnings-

nämnden inte har något att erinra mot detaljplan Korsnäs 2:6 m. fl. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltning har sänt detaljplan för Korsnäs 2:6 m fl. på remiss. Det 
finns behov av tomter för åretruntboende på Tjärnö. Syftet med detaljplanen är 
att kunna erbjuda ett antal tomter för nybyggnad av enbostadshus och eventuellt 
några radhus alternativt parhus. Platsen som detaljplanen avser är belägen i 
samhällsbildningen på Tjärnö, alldeles intill skolan, nära kyrkan, busshållplats, 
mindre än en km från hamnen och Lovéncentret som utgör en viktig arbetsplats, 
samt med närhet till natur och attraktiva badstränder.  

I närheten av detaljplanens område finns skola och förskola och platsen är 
belägen så att en säker skolväg kan säkerställas. Därmed har barn- och 
utbildningsförvaltningen inget att erinra mot förslaget till detaljplan. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse 
Planbeskrivning  
Plankarta med bestämmelser 

Arbetsutskottet förslag till beslut 
1. att till miljö- och byggförvaltningen uttala att barn- och utbildnings-

nämnden inte har något att erinra mot detaljplan Korsnäs 2:6 m. fl. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (18) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-04-11  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 BUN/2019-0062 

BUN § 30 Remiss 2019 - Riktlinjer för 
bostadsförsörjning 2019-2030 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att till kommunstyrelsen uttala att barn- och utbildningsnämnden ställer 

sig positiv till riktlinjer för bostadsförsörjning och de ställningstaganden 
kring förskolor och skolor som görs. 

2. att till kommunstyrelsen uttala behovet att en fortsatt god dialog och 
samverkan för att säkerställa tillgången till förskolor och skolor när 
kommunen växer 

3. att till kommunstyrelsen uttala behovet av att prioritera mark för 
etablering av nya förskolor och en framtida ny grundskola 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har sänt förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjningen på 
remiss. Det övergripande syftet med riktlinjerna är att utifrån kommunens vision 
och målstyrning tydliggöra kommunens bostadspolitik samt redogöra för hur 
prioriteringar och åtgärder ska bidra till en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning i 
kommunen. Riktlinjerna är ett styrdokument som utgör underlag för prioritering 
av detaljplaner för att möjliggöra byggnation och användning av befintligt 
bostadsbestånd enligt kommunens målsättningar och intentioner. 

Strömstads kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning 2019-2030 har som syfte 
och mål att besvara följande frågeställningar: 

1. För vem planeras boenden? 

2. Var bör boenden planeras? 

3. Hur ska boendemålen nås? 

Åldern på de boende, typen av bostäder och var de nya bostäderna placeras 
påverkar behovet av förskolor och skolor. Hur bostadsförsörjningen samverkar 
med behovet av förskolor och skolor är klarlagt i planen. 

Prognoser visar att barnen och de allra äldsta ökar mest procentuellt sett. 
Barnfamiljerna är i majoritet i de senaste årens nybyggda villaområden, medan 
det i områden med nyproducerade lägenheter är hög andel boende över 65 år. 
Det är troligt att planerade områden med villatomter även i framtiden kommer 
att ha en övervägande andel barnfamiljer. Härigenom påverkar bostads-
planeringen i väsentlig grad placeringen av framtidens förskolor och skolor. Den 
största utmaningen i den genomförda planeringen hittills gällande byggnation av 
förskolor har varit att hitta mark till byggnation. Denna utmaning kvarstår och 
kommer även att gälla en kommande ny grundskola. 
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Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning 

Arbetsutskottet förslag till beslut 
1. att till kommunstyrelsen uttala att barn- och utbildningsnämnden ställer 

sig positiv till riktlinjer för bostadsförsörjning och de ställningstaganden 
kring förskolor och skolor som görs. 

2. att till kommunstyrelsen uttala behovet att en fortsatt god dialog och 
samverkan för att säkerställa tillgången till förskolor och skolor när 
kommunen växer 

3. att till kommunstyrelsen uttala behovet av att prioritera mark för 
etablering av nya förskolor och en framtida ny grundskola 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0008 

BUN § 31 Kontaktpolitiker mandatperioden 2019-2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att under 2019 genomföra samordnade studiebesök enligt 

förvaltningschefens förslag på nämndens möte 190221 

2. att från och med 2020 fördela kontaktpolitikeruppdragen enligt 
förvaltningens förslag och att nämnden under 2019 fattar beslut om 
uppdragets form och innehåll 

3. att uppdragets omfattning ska rymmas inom den ersättningsram som 
gäller för uppdraget 

4. att ledamöterna Marie Goksöyr och Andreas Hansson byter 
kontaktpolitikerplats. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under föregående mandatperioder haft 
kontaktpolitiker. På nämndens sammanträde 190124 diskuterades formerna för 
och innehållet i kontaktpolitikeruppdraget. Vid sammanträde 190221 beslutade 
nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag på 
kontaktpolitiker enligt den modell som gällde föregående mandatperiod.  

Vid sitt möte 190328 beslutade arbetsutskottet att föreslå nämnden att besluta 
enligt yrkanden från ledamoten Marie Edvinsson Kristiansen (M).  

Förslag: Kontaktpolitiker fördelade på enheter mandatperioden 2019-2022 

Enhet Politiker 
Förskolorna Korpen, Arken, och Rossö samt 
Diskusgatan och Öppna förskolan 

Stellan Nilsson, Andreas Hansson 

Förskolorna Skee, Nordby, Mellegården och 
Strömstierna. 

Alexander Weinehall, Sandra Andersson 

Förskolorna Tången, Eken och Valemyr Pia Scholer, Sanja Lilli Gohlke 

Förskolorna Mällby och Ånneröd  Petra Hedström, Emmelie Stackegård Hansen 

Valemyrskolan, Koster skola och förskola samt 
Bojarskolan 

Marie Edvinsson Kristiansen, Johanna Ekeroth 

Odelsbergsskolan,Tjärnö skola och förskola. Marie Goksöyr, Rolf Pettersson 

Särskolan Sanja Lilli Gohlke, Johanna Ekeroth 

Skolorna Skee, Rossö och Mellegården Lena Martinsson, Erling Karlsson 

Strömstiernaskolan Marie Rask, Hans-Inge Sältenberg 

Strömstad Gymnasium och Vuxenutbildningen Lena Martinsson, Linda Nordin  

Bibliotek och Kulturskola Hans-Inge Sältenberg 

Måltid och Städ  Fredrik Eriksson, Marie Edvinsson Kristiansen 
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Ledamoten Marie Goksöyr (M) meddelar att hon kommer att arbeta på den skola 
hon blivit tilldelad. Hon önskar därför byta plats med någon. Ledamoten Andreas 
Hansson (C) erbjuder sig att byta. 

Förvaltningschef Nicklas Faritzon informerar om att de samordnade studie-
besöken kommer att starta i maj månad med förskolan. En anmälningslista med 
förslag på tider kommer att sändas ut till nämndens ledamöter och ersättare via 
mail. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att under 2019 genomföra samordnade studiebesök enligt 

förvaltningschefens förslag på nämndens möte 190221 

2. att från och med 2020 fördela kontaktpolitikeruppdragen enligt 
förvaltningens förslag och att nämnden under 2019 fattar beslut om 
uppdragets form och innehåll 

3. att uppdragets omfattning ska rymmas inom den ersättningsram som 
gäller för uppdraget 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

1. att ledamöterna Marie Goksöyr och Andreas Hansson byter 
kontaktpolitikerplats. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta 
enligt arbetsutskottets förslag med tillägg av ordförandes förslag och finner att så 
är fallet. 
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 BUN/2019-0096 

BUN § 32 Mål och Budget 2019 - delårsbokslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att ställa sig bakom förvaltningens förslag till delårsbokslut per mars 

månad 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Linnea Ljungmarker föredrar ärendet. 

Delårsbokslutet visar på hög följsamhet mot budget, endast små avvikelser finns 
Prognosen för helår 2019 är en budget i balans. En årsprognos som lämnas i mars 
innehåller dock osäkerheter.  

De främsta osäkerheterna i prognosen finns inom gymnasiesärskolan och 
gymnasieskolan gällande interkommunala kostnader respektive intäkter utifrån 
hur eleverna väljer. Effekterna av gymnasievalet står klart först i början av hösten. 

Underskotten som finns i delårsbokslutet gällande gymnasieverksamheten beror 
på att beslutade effektiviseringar 2019 ännu inte full ut kunnat genomföras.  

Måltidsenheten har ett litet underskott, som förväntas försvinna under sommar-
perioden då två av tre tillagningskök stänger under fyra veckor. Andelen ekologisk 
mat är för tillfället 16 %, vilket ligger under kommunfullmäktiges mål på 22 %.  

Vid nämndens nästa möte är det uppföljning av måltids- och städverksamheten då 
deltar verksamhetschef Agneta Kullberg. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse  
Förslag till delårsbokslut 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att notera informationen 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

1. att ställa sig bakom förvaltningens förslag till delårsbokslut per mars 
månad 2019. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta 
enligt ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0098 

BUN § 33 Mål och budget 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Förvaltningschefen inleder med en tillbakablick kring budgetprocessen 2019 och 
hur arbetet med effektiviseringar startade och vilka effektiviseringar som 
beslutas.  

Budgetprocessen inför 2020 pågår och leds av kommunledningsförvaltningen. 
Under april månad kommer samtliga förvaltningschefer i dialog med förtroende-
valda att ta fram förslag till effektiviseringar inom respektive nämnd. Förslagen till 
effektiviseringar kommer att tas upp vid nämndens sammanträde den 9 maj. Ett 
övergripande budgetsamråd med samtliga nämnder kommer att ske i 14 maj.  

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0099 

BUN § 34 Utredning 2019 - Skolstruktur 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

En plan för arbetsprocessen kring ärendet om skolstrukturen finns i handlingarna 
till dagens möte. Planen har upprättats i syfte att skapa goda förutsättningar för 
dialog med berörda. Dialogmöten med Tjärnö respektive Koster samhälls-
föreningar, samt föräldramöten på Tjärnö och Koster har genomförts.  

Arbetsprocess översyn skolstruktur 
 

 

Förvaltningschefen gör en historisk tillbakablick på vilka utredningar som gjorts 
och vilka beslut som tagits sedan 2014. Elevstatistiken för respektive upptagnings-
område och kommunen som helhet presenteras. 

Upptagningsområdet för Odelsbergsskolan är förändrat i syfte att anpassa 
elevunderlaget till skolans kapacitet. Mellegårdens skola och Skee skola har byggts 
ut. Beslut om utbyggnad av Bojarskolan till en två-parallellig skola har tagits och 
byggnation har nyligen startat. För att möta det ökade lokalbehovet på Rossö 
skola planeras för en fristående byggnad istället för en om- och tillbyggnad av 
skolhuset.  

Datum Del i processen 
22/3 Dialogmöte med föräldrar på Koster 
3/4 Dialogmöte med samhällsföreningen på Koster 
3/4 Dialogmöte med föräldrar på Tjärnö 
9/4 Dialogmöte med samhällsföreningen på Tjärnö 
26/4 Sista dag för inlämnande av skriftiga synpunkter från 

föräldragrupper och samhällsföreningar som ska beaktas i 
utredningen 

13/5 – 24/5 Utredningen ut på remiss till föräldragrupper och 
samhällsföreningar 

24/5 – 4/6 Utredningen färdigställs 
4/6 Utskick av handlingar till AU 
11/6 Föredragning AU 
18/6 Utskick av handlingar till BUN 
25/6 Föredragning BUN 
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Processen med att utreda lokalbehoven inför Strömstiernaskolans kommande 
elevökning har startat. Lokalbehoven för Valemyrsskolan är osäkra beroende på 
kommande detaljplaner, men en fristående byggnad kommer att placeras på 
skolområdet tills vi vet mer om behoven för skolan. 

Ärendet om skolstrukturen kommer att hanteras som en del i budgetprocessen 
inför 2020. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Plan för arbetsprocess 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

1. att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0004 

BUN § 35 Förvaltningsövergripande information 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

På Skee skola och förskola har det förekommit hot mot två enskilda personer i 
personalen. Hoten är polisanmälda och utredningen pågår. Flera åtgärder i 
verksamheten har gjorts och informationsmöten för föräldrar har genomförts. 

Förvaltningen har med anledning av situationen också påbörjat en översyn av 
säkerhetsrutinerna. Detta arbete görs i samverkan med skyddsombud och 
kommunens säkerhetssamordnare. Säkerhetsrutinerna ska vara klara inför 
läsårsstart till hösten och ska också innefatta rutiner för inrymning. 

Planeringen av det multifunktionella köket är färdig och ska presenteras för 
kommunstyrelsen. Beslutet om Multifunktionellt kök är överklagat och inte 
avgjort. En trolig byggstart är 2020. Nu startar planeringen för den uppgradering 
som behövs i mottagningsköken, de ska klara av att förvara kyld mat och därefter 
värma maten. Två möten har hållits i samverkan med socialnämnden om 
förslagen om tillagningskök på Jägaren, Solbo och Beateberg. 

På nämndens möte i maj kommer förvaltningschefen att redogöra förslag till 
åtgärder för en hållbar och effektiv lednings- och stabsorganisation.   

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0100 

BUN § 36 Extern information 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att tacka för informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg Terese Lomgård informerar nämnden om vad folkhälsa innebär 
ur olika perspektiv, t.ex. ur ett jämlikhetspespektiv. Folkhälsorådet i Strömstad 
har fokus på ett främjande och salutogent förhållningssätt i sitt arbete. 
Målområden i Strömstads folkhälsoplan är: 

• Psykisk hälsa 

• Fullföljda studier 

• Trygga och goda uppväxtvillkor 

• Delaktighet och inflytande 

• Goda Levnadsvanor med fokus på ökad fysisk aktivitet samt 
drogförebyggande arbete 

Insatser som folkhälsorådet stödjer är t.ex. familjecentralens olika projekt för att 
stödja föräldrar i sitt föräldraskap. Andra exempel är hälsofrämjande aktiviteter 
på Strömstiernaskolan och utbildning i kooperativt lärande för grundskole-
pedagoger. En återkommande aktivitet som Folkhälsorådet stödjer är 
utbildningsveckan om mental hälsa. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

1. att tacka för informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0003 

BUN § 37 Folkhälsorådet 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Idag finns inget att rapportera från Folkhälsorådet. 
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 BUN/2019-0001 

BUN § 38 Återrapportering 2019 - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild tjänsteman. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att lägga ärendena till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Följande delegationsärenden rapporteras till barn- och utbildningsnämnden: 

Nr 107 - Beslut om avstängning i grundskolan (Elev/75) 

Nr 108 - Beslut om avstängning i grundskolan (Elev/75) 

Nr 109 - Beslut om avstängning i grundskolan (Sekretess) 

Nr 110 - Beslut om avstängning i grundskolan (Elev/173) 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att lägga ärendena till handlingarna 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0002 

BUN § 39 Återkoppling kontaktpolitiker 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Martinsson (S) har deltagit i skolråd på Bojarskolan. Skolrådet hölls i mycket 
god anda. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) har deltagit i en konferens om nya bestämmelser 
i skollagen som börjar gälla 1 juli 2019, en garanti för tidiga stödinsatser. Tidiga 
stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, 
specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att elever i behov av särskilt 
stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar ska få det tidigt och utformat 
efter sina behov - rätt stöd i rätt tid. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

1. att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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