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 BUN/2018-0100 

BUN § 48 Mål och budget 2018 - Delårsbokslut 

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

månad 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Linnea Jungmarker föredrar ärendet.  

Utfallet per sista mars visar ett överskott jämfört med budget på 0,2 Mkr. De 
största avvikelserna återfinns inom måltids-verksamheten, gymnasiet samt inom 
förskole- och fritidshemsverksamheten. Kostchefen medverkar på nämndens 
möte under ärendet Verksamhetsuppföljning 2018 Måltid och Städ för att 
beskriva måltidsverksamhetens resultat efter årets tre första månader. 

Årsprognosen bedöms till +/- 0 i förhållande till budget. Det finns dock stora 
osäkerheter i en prognos som lämnas så tidigt på året. Hur elevflödet ser ut inom 
gymnasieskolan kommande höst har exempelvis stor påverkan på utfallet. En 
annan osäkerhetsfaktor är kostnaderna för migration i förhållande till de 
statsbidrag som är avsedda för verksamheten. Eftersom många asylsökande barn- 
och ungdomar nu får beslut av Migrationsverket så minskar 
statsbidragsintäkterna medan det finns en eftersläpning i kostnadsbilden då 
elevernas behov kvarstår. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2018 
Delårsbokslut 2018 jan - mars 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att ställa sig bakom förvaltningens förslag till delårsbokslut per mars 

månad 2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0104 

BUN § 49 Mål och budget 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att arbetsutskottet får i uppdrag att utifrån dagens presentation och 

dialog göra en prioritering bland de föreslagna effektiviseringarna. De 
prioriterade förslagen presenteras vid  kommande budgetdialog 180515. 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Kent Hansson och förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Förvaltningen har fått i uppdrag att presentera förslag på effektiviseringar som 
kan ge 3% lägre kostnader. Förvaltningen har  i samarbete med cheferna i 
förvaltningen tagit fram effektiviseringsförslag som inte ska påverka kvaliteten på 
verksamheten negativt. Förslagen presenteras för nämnden tillsammans med 
konsekvenser och vilken ekonomisk effekt de ger. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

1. att arbetsutskottet får i uppdrag att utifrån dagens presentation och 
dialog göra en prioritering bland de föreslagna effektiviseringarna. De 
prioriterade förslagen presenteras vid  kommande budgetdialog 180515. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0093 

BUN § 50 Verksamhetsuppföljning 2018 - Måltid och 
städ 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Kostchef Agneta Kullberg föredrar ärendet. 

Flytten av tillagning av måltider till äldreomsorgen, från Sjukhusköket till 
Beatebergsgårdens kök, har inte fungerat som planerat och är huvudorsaken till 
det underskott gentemot budget som måltidsverksamheten har under januari - 
mars. Den bristande planeringen av flytten åtgärdas genom att kökschefen för 
Strömstiernaskolans kök nu har i uppdrag att organisera arbetet i 
Beatebergsgårdens kök. Underskottet har bromsats upp genom denna åtgärd. 
Målet att hålla årets budget kvarstår och ytterligare åtgärder som planeras är att 
periodvis under sommarens minskande omfattning på verksamheten stänga både 
Strömstiernaskolans kök och Sjukhusköket. 

Även frånvaro och vikariebehov har påverkat underskottets storlek. Detta är 
faktorer som är svåra att påverka och det är en återkommande arbetsuppgift för 
kostchefen att hitta möjligheter att minska verksamhetens känslighet för 
frånvaro. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

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/2017-0120 

BUN § 51 Verksamhetsutveckling 2017 - Bibliotek 
(Meröppet) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att införa självutlåning på Strömstads Stadsbibliotek från och med augusti 

2018 

2. att självutlåningen ska utvärderas senast januari 2019, samt att 
utvärderingen ska vara underlag för ett eventuellt nämndbeslut om att 
utöka bibliotekets service med Mer-öppet 

Sammanfattning av ärendet 
Bibliotekschef Gunilla Sandin föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsnämnden har i november 2017 gett förvaltningschefen i 
uppdrag att utreda Meröppet och självutlåning på biblioteket med avseende på 
möjligheter och kostnader. Uppdraget skulle redovisats för nämnden i mars 2018, 
men har skjutits upp till dagens möte. 

Det Mer-öppna biblioteket innebär att man kan ge besökarna möjlighet att 
besöka biblioteket på tider som passar dem trots personal inte är på plats. 
Självutlåningen innebär att biblioteket kan frigöra personal från utlåningssysslor 
och resurser kan omfördelas t.ex. till skolbiblioteken. 

Investeringskostnaden för att införa självscanning finns avsatt i 2018 års budget. 

Investeringskostnaden för att även införa Mer-öppet beräknas till ca 350 000:- 

Driftskostnaden för Mer-öppet beräknas till ca 100 000:-/ år. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsutveckling 2017 - Bibliotek (Meröppet) 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att införa självutlåning på Strömstads Stadsbibliotek från och med augusti 

2018 

2. att självutlåningen ska utvärderas senast januari 2019, samt att 
utvärderingen ska vara underlag för ett eventuellt nämndbeslut om att 
utöka bibliotekets service med Mer-öppet 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2017-0221 

BUN § 52 Revision 2017 - Kommunrevisionsprojekt - 
Granskning av elevhälsan inom grundskolan  
(Ernst & Young) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att anta förslaget till Barn- och elevhälsoplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Annika Wilhelmsson föredrar ärendet. 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Ernst&Young genomfört en 
granskning av elevhälsan inom grundskolan. Granskningens övergripande syfte är 
att bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställt att elevhälsan bedrivs 
på ett ändamålsenligt sätt, d.v.s. i enlighet med lagar, förordningar och interna 
styrdokument. Granskningen avgränsas till att avse grundskolan. 

Under granskningen har identifierats några förbättringsområden. 

Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att: 

• tydliggöra samtliga elevhälsoprofessionernas uppdrag och roller samt 
kommunicera dem till samtliga elevhälsoteam på kommunens grundskolor 

• fastställa tydligare nämndövergripande uppdrag och målsättningar för 
elevhälsan 

• utarbeta förvaltningsövergripande riktlinjer och rutiner som utgör vägledning i 
elevhälsoarbetet, exempelvis avseende det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet 

• utveckla omfattningen och strukturen för uppföljning, analys och 
återrapportering av elevhälsoarbetet 

Verksamhetschefen för Resurscentrum har i samarbete med förvaltningschefen 
utarbetat en Barn- och elevhälsoplan för Strömstads kommun. Denna 
övergripande plan är tänkt för att skapa likvärdighet inom elevhälsan och säkra en 
god kvalitet i alla verksamheter inom Barn- och utbildningsförvaltningens område. 
Planen ska framförallt vara ett stöd för skolledning och personal att vid varje 
enskilt skolområde formulera en egen, tydlig plan där det beskrivs vad man avser 
att göra och på vilket sätt. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse - Granskning av elevhälsan 
Förslag till Barn- och elevhälsoplan 
Rapport – Granskning av elevhälsan 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att anta förslaget till Barn- och elevhälsoplan. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2017-0050 

BUN § 53 Intern kontrollplan 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att ställa sig bakom förvaltningens slutrapport gällande intern 

kontrollplan 2017 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Linnea Jungmarker föredrar ärendet. 

Slutrapport internkontroll 2017 avser områdena avtalstrohet, med avgränsning till 
konto för förbrukningsmaterial, samt särskilt stöd. Områdena är utifrån beslutad 
intern kontrollplan för 2017 som antogs av Barn- och utbildningsnämnden 2017-
09-14. 

Rapporten innehåller sammanfattad redovisning av kontrollmoment, iakttagelser 
och resultat samt förslag till åtgärder. 

Vid granskningstillfällena för båda områdena framkommer vissa brister som 
redovisas och föreslås åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Au-protokoll 
Tjänsteskrivelse - Intern kontroll 2017 - Uppföljning 
Intern kontrollplan 2017 -Barn- och utbildningsnämnden (beslutad 2017-09-14) 
Uppföljning Interkontroll 2017 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att ställa sig bakom förvaltningens slutrapport gällande intern 

kontrollplan 2017 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0090 

BUN § 54 Intern kontrollplan 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att anta förvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2018 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Linnea Jungmarker föredrar ärendet. 

Varje nämnd och styrelse har att, i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställt 
reglemente för intern kontroll varje år utse områden för den interna kontrollen. 

I planen bör framgå: 

• Vad som ska granskas under året.  

• Vilka reglementen, regler och policys som berörs.  

• Vem som är ansvarig för granskningen.  

• När granskningen ska rapporteras till nämnden 

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att nämnder och styrelser 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Den skall med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 

• En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner 

Förvaltningen har tagit fram förslag för områden för intern kontroll 2018 utefter 
en väsentlighet-  och riskanalys och föreslår område och tillvägagångssätt i den 
framtagna internkontrollplanen för 2018. De framtagna områdena är Särskilt stöd 
samt Placering av barn i förskolan 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2018 
Intern kontrollplan 2018 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att anta förvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2018 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0089 

BUN § 55 Revidering av skolskjutsreglemente 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att ge förvaltningschefen i uppdrag att presentera förslaget till reviderat 

Skolskjutsreglementet på nämndens möte i juni 2018 

Sammanfattning av ärendet 
Gällande Skolskutsreglemente som beslutades 2014 behöver revideras utifrån att: 

• Förskoleklassen har blivit obligatorisk och ska därmed omfattas av rätten 
till skolskjuts. 

• Utbildning i bussåkande är önskvärd för förskoleklasseleverna. 

• Ansvarsfördelningen mellan huvudman, skolskjutsgenomförare och 
vårdnadshavare är inte tillräckligt tydligt framskriven. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Skolskjutsreglemente 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att ge förvaltningschefen i uppdrag att presentera förslaget till reviderat 

Skolskjutsreglementet på nämndens möte i juni 2018 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2017-0237 

BUN § 56 Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att inte godkänna samverkansavtalet för naturbruksutbildningar mellan 

Västra Götalandsregionen och Strömstads kommun 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Till förvaltningen har inkommit ett förslag till samarbetsavtal mellan VG-regionen 
och kommunen gällande de naturbruksutbildningar som drivs i regionens regi. 

Nämnden behandlade ärendet på sitt möte 180322 och beslutade att skjuta upp 
beslutet om undertecknande av avtalet till nämndens sammanträde 180503, 
eftersom beslutsunderlaget behövde kompletteras bland annat med 
förvaltningschefens samråd med andra kommuner som berörs av avtalet. 
Samrådet äger rum efter arbetsutskottets möte. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Förslag till avtal 
Tjänsteskrivelse - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2017  

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. att inte godkänna samverkansavtalet för naturbruksutbildningar mellan 

Västra Götalandsregionen och Strömstads kommun 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet. 
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 BUN/2017-0251 

BUN § 57 Rekommendation från Fyrbodals 
kommunalförbund - Inriktningsdokument 
ungdomsmottagningar 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 
1. att föreslå kommunstyrelsen ställa sig bakom inriktningsdokumentet för 

ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att föreslå kommunstyrelsen ställa sig bakom inriktningsdokumentet för 

ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 

2. att paragrafen direktjusteras 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Inriktnings-dokumentet beskriver ungdomsmottagningarnas mål, uppdrag och 
vårdnivå och ger en gemensam grund för verksamhet och utveckling av 
ungdomsmottagningarna i länet. Det utgör ett stöd för de samverkansavtal som 
tecknas mellan kommun och Västra Götalandsregionen för varje 
ungdomsmottagning i länet. Tidigare inriktningsdokument 2011–2015 ligger till 
grund för det nya förslaget. 

VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera 
kommunerna att anta inriktnings-dokumentet för ungdomsmottagningar i Västra 
Götaland 2018–2022. 

I inriktnings-dokumentet föreslås en fördelning av kostnaderna så att kommunen 
står för 25% och regionen 75%. Detta är en liten förändring från tidigare 
dokument där förslaget är 20 respektive 80%. Fördelningen av kostnader skrivs in 
i kommande avtal. 

Beslutsunderlag 
AU -protokoll 
Tjänsteskrivelse - Inriktningsdokument ungdomsmottagningar 
Inriktningsdokument Ungdomsmottagningar 2018-2022 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. att föreslå kommunstyrelsen ställa sig bakom inriktningsdokumentet för 

ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (30) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-05-03  
   
    
 

    

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   

 

1. att föreslå kommunstyrelsen ställa sig bakom inriktningsdokumentet för 
ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 

2. att paragrafen direktjusteras 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 BUN/2018-0004 

BUN § 58 Verksamhetsuppföljning 2018 - 
Vuxenutbildningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 

handlingsplan för verksamhetsutveckling för vuxenutbildningen 

Sammanfattning av ärendet 
Tf rektor Helena L’Estrade och biträdande rektor Christina Holmström föredrar 
ärendet. 

Vid nämndens sammanträde 180125 presenterades vuxenutbildningens 
verksamhet. Vuxenutbildningens syfte, uppdrag och utbildningsutbud samt 
statistik över inskrivna elever på de olika kurser och utbildningar som ges. 
Betygsstatistik och genomströmningshastighet belystes. Vid läsårsstarten HT 2017 
påbörjades ett utvecklingsarbete på Vuxenutbildningen med syfte att öka 
genomströmningen genom olika sätt att bättre möta elevernas individuella behov. 

Utmaningar som uppstår genom att ha ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen 
i samma hus lyftes fram, liksom ökat behov av lokaler. 

Förvaltningschefen fick i uppdrag att återkomma till nämnden 180215 med en 
tjänsteskrivelse gällande den problematik vid Vuxenutbildningen som lyfts fram 
under presentationen. Av olika skäl har ärendets behandling skjutits upp. 

Vid dagens sammanträde presenteras en handlingsplan för att komma tillrätta 
med vuxenutbildningens utmaningar. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsuppföljning 2018 - Vuxenutbildningen  
Handlingsplan för vuxenutbildningen 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. att ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 

handlingsplan för verksamhetsutveckling för vuxenutbildningen 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0091 

BUN § 59 Projekt 2018 - Ombyggnad Rossö skola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att ge Strömstadlokaler i uppdrag att genomföra de ombyggnader som 

planeras för förskolans verksamhet. 

2. att avvakta med beslut gällande ombyggnaden av skollokalerna på Rossö 
skola 

Sammanfattning av ärendet 
Rossö förskola och skola har under en tid varit forum för utvecklingsdiskussioner. 
Antalet barn i upptagningsområdet är under överskådlig tid stabilt och ger 
underlag för en förskola och skola med nuvarande storlek. För att anpassa 
lokalerna till behovet behöver förskolan utökad yta och skolan behöver flexiblare 
lokaler med fler grupprum, förändrade entréer och fler toaletter. 

I samarbete med Strömstadlokaler har förvaltningen tagit fram förslag som ger 
förskolan utökade lokaler i befintlig byggnad som även rymmer matsal och 
idrottshall. Lokalerna behöver anpassas till förskolans behov och Strömstadlokaler 
har fått förvaltningens uppdrag att beräkna kostnaden. 

Anpassningen av skolans lokaler kräver en mindre utbyggnad samt ombyggnad 
enligt ritning och Strömstadlokaler har fått förvaltningens uppdrag att beräkna 
kostnaden. 

Vid dagens möte finns ingen kostnad för ombyggnaden att presentera, dessutom 
har förvaltningschefen i samtal med verksamheten kommit fram till att föreslå 
nämnden att avvakta med skolans ombyggnad ett läsår. Under tiden bedrivs 
skolverksamheten i nuvarande skollokaler. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse – Ombyggnad av Rossö skola 
Ritningar 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

1. att ge Strömstadlokaler i uppdrag att genomföra de ombyggnader som 
planeras för förskolans verksamhet 

2. att avvakta med beslut gällande ombyggnaden av skollokalerna på Rossö 
skola 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0092 

BUN § 60 Förtydliganden gällande inskrivning och 
placering av barn i förskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Nämnden har 180125 tagit del av information om utvecklingsarbetet inom 
förskolan. Den del i utvecklingsarbetet som handlar om att effektivisera 
inskrivning och placering av barn i förskolan är föreslaget att ingå i den Interna 
kontrollplanen för 2018. De delar av utvecklingsarbetet som handlar om 
återplaceringsgaranti vid föräldraledighet, skapandet av den 
etableringsförskoleavdelning och 15-timmarsverksamheten behöver beredas 
ytterligare och förvaltningschefen önskar återkomma med förslag till nämndens 
sammanträde 180619. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

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/2018-0082 

BUN § 61 Remiss 2018 - Internremiss Sardinen 1 m. fl. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att meddela Miljö- och byggförvaltningen att Barn- och 

utbildningsnämnden inte har några synpunkter på detaljplanen för 
Sardinen 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggförvaltningen har översänt en detaljplan för Sardinen 1 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. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse - Remiss Sardinen 1 
Samrådshandlingar för detaljplan Sardinen 1 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att meddela Miljö- och byggförvaltningen att Barn- och 

utbildningsnämnden 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. 

Beslutet skickas till 
Milj- och byggförvaltningen 
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 BUN/2018-0080 

BUN § 62 Remiss 2018 - Samråd - Blå översiktsplan för 
Norra Bohuslän 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att meddela kommunledningskontoret att Barn- och utbildningsnämnden 

inte har några synpunkter på Blå översiktsplan för Norra Bohuslän. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har översänt Blå översiktsplan för Norra Bohuslän på 
remiss. De fyra kommunerna i Norra Bohuslän – Strömstad, Tanum, Sotenäs och 
Lysekil - arbetar gemensamt med en översiktsplan för kustvattendelen och 
territorialdelen av havet, dvs. det havsområde som innefattas av 
kommungränserna. Arbetet grundar sig på en längre tids samarbete med plan- 
och utvecklingsfrågor i havsbandet. Syftet med samrådet är att förbättra 
beslutsunderlaget och att ge dem som kan bli berörda insyn i arbetet och 
möjlighet att påverka planens utformning. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse - Blå översiktsplan för Norra Bohuslän. 
http://tillvaxtbohuslan.se/bla-op/utstallning-bla-op/ 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att meddela kommunledningskontoret att Barn- och utbildningsnämnden 

inte har några synpunkter på Blå översiktsplan för Norra Bohuslän. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (30) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-05-03  
   
    
 

    

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/2017-0153 

BUN § 63 Skolinspektionen 2017 - Regelbunden tillsyn 
Strömstiernaskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Tf rektor Reimer Johansson och biträdande rektor Mercedes Carnet föredrar 
ärendet. 

Skolinspektionen har 180417 meddelat sitt uppföljningsbeslut, Beslut efter 
uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Strömstiernaskolan i 
Strömstads kommun. Skolinspektionen meddelar att tre av fyra bristområden har 
avhjälpts, det tre områdena är: 

1. Undervisningen innebär ett aktivt lärarstöd för eleverna, samt att lärarna 
stärker elevernas vilja att lära och deras tillit till den egna förmågan. 

2. Utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av 
trygghet och studiero. 

3. Elevhälsan används främst förebyggande och hälsofrämjande, för att stödja 
elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

Det fjärde bristområdet Lärarna ser till att eleverna får ett reellt inflytande på 
arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll kvarstår och 
Skolinspektionen förelägger Strömstads kommun att senast den 12 september 
2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalad brist. 

Rektorerna redogör för åtgärder och effekter av åtgärderna som genomförts på 
Strömstienaskolan under läsåret, samt de insatser som behövs dels för att 
bibehålla uppnådda förbättringar, dels för att ge eleverna ett reellt inflytande på 
arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

1. att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag till beslut och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0094 

BUN § 64 Verksamhetsuppföljning 2018 - Nyanlända, 
modersmål och studiehandledning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Samordnare Sissel Bjelkenborg föredrar ärendet. 

Under läsåret har samordnaren upprättat utvecklingsplaner för förskolan och 
skolan. Förskolans plan behandlar främst hur personalen kan arbeta 
språkutvecklande i en flerspråkig lärmiljö. Skolans plan behandlar främst 
förbättrade mottagningsrutiner. 

Studiehandledningens omfattning ökar och sker nu på åtta språk.  
Modersmålsundervisningen har en konstant omfattning och sker också på åtta 
språk, dock ej samma åtta som studiehandledningen. Arabiska är det vanligaste 
språket i båda fallen. 

Modersmålslärare som tillika är studiehandledare har under läsåret genomgått en 
utbildning på Högskolan Väst. Samordnaren har även kompetensutvecklings-
samarbete med Tanums kommun. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

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/2018-0032 

BUN § 65 Information 2018 - Ungdomsstyrelsens LUPP 
(Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsostrateg Terése Lomgård föredrar ärendet. 

Lupp-undersökningen genomfördes för första gången i Strömstad kommun hösten 
2017. Resultatet har presenterats i olika sammanhang och kommer även att 
delges eleverna på Strömstiernaskolan och Strömstad Gymnasium som deltog i 
undersökningen. 

Resultatet visar att det finns viktiga utvecklingsområden: 

• Trivsel och stämning i skolan. 

• Elevinflytande. 

• Skolmaten. 

• Upplevelse av stress. 

Nämndens ledamöter önskar att få fördjupa sig i utvecklingsområdena genom 
samtal med eleverna. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur LUPP-undersökningen 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

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/2018-0001 

BUN § 66 Förvaltningsövergripande information 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Rekrytering 

Nicklas meddelar att han har beslutat sig för att fortsätta uppdraget som 
förvaltningschef ytterligare tre år. 

Martin Dalenius har anställts som rektor för gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Rekryteringar och omflyttning av chefer inom förskola och grundskola är avslutad 
och Nicklas presenterar den nya ledningsorganisationen. 

Verksamhetsförnyelse 

Arbete har startats och pågår gällande förnyelse av verksamheten på 
Resurscentrum. Syftet är att de kompetenser som finns på Resurscentrum ska 
placeras närmare eleverna och verksamheterna. 

Från och med höstterminen kommer Vård- och omsorgsprogrammet på 
Strömstad Gymnasium att bedrivas som ett Vård- och omsorgscollege, vilket bl.a. 
innebär att studenterna får ett certifikat på sin utbildning. 

Det finns inte några elever på individuella programmets språkintroduktion som 
inför höstterminen söker till ett nationellt program, därför behöver nämnden inte 
ta ställning till om elever som fyllt 18 år ska tas in på ett nationellt program. 

Samverkan med Miljö- och byggförvaltningen 

Kontakterna mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Miljö- och 
byggförvaltningen har på senare tid intensifierats, dels i samband med 
etableringen av en utomhusförskolegrupp på Rossö förskola, dels genom den 
begäran om redovisning av ventilation i kommunens förskolor och skolor som 
inkommit till förvaltningen. Formerna för samverkan kommer att utvecklas i 
samarbete med kommunledningen. 

Överklagan 

Den överklagan av beslut om särskild skolskjuts som behandlats av 
förvaltningsrätten har avslagits. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
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Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

1. att notera informationen 

  

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0002 

BUN § 67 Förskola 2018 - övergripande information 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Placeringen av barn i förskolan pågår, vi uppnår ännu inte riktvärdet 5,5 barn per 
anställd och vi klarar tidsgränsen på fyra månader. Det finns barn att placera även 
inför sommaren. I augusti frigörs åter många platser i förskolan eftersom en ny 
årskull börjar förskoleklass. Förvaltningschefen fortsätter sitt arbete med att 
utveckla förskolan i samverkan med förskolecheferna. 

Det är bestämt var sommarförskolan ska lokaliseras. 

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/2018-0003 

BUN § 68 Återrapportering 2018 - 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 nämnden: 

Nr 83 - Beslut om avstängning (Elev/361) 

Nr 84 - Beslut om avstängning (Elev/204) 

Nr 85 - Beslut om uppskjuten skolplikt ( Elev/ 1009) 

På nämndens delegation har Arbetsutskottet 180205 fattat beslut om 
återinskrivning av tre elever på Individuella programmets språkintroduktion på 
gymnasiet. 

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. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (30) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-05-03  
   
    
 

    

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/2018-0005 

BUN § 69 Återkoppling kontaktpolitiker 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Johansson och några andra ledamöter har deltagit i demokratidagen på 
gymnasiet. De upplevde dagen som ett positivt möte mellan elever och politiker 
och de upplevde eleverna som mycket kunniga inom de områden som 
diskuterades. Ett önskemål inför kommande läsår är att elever på samtliga 
gymnasieprogram får delta i demokratidagen. 

Ulla Dafteryd har deltagit i ett informationsmöte om cannabis, som hölls på 
Strömstiernaskolan. Antalet deltagande vårdnadshavare var förvånande lågt. Kan 
vi öka vårdnadshavarnas intresse för kunskaper om drogen genom en bättre 
marknadsföring? 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

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/2017-0253 

BUN § 70 Folkhälsorådet 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Edvinsson Kristiansen har besökt undervisning i ”Life kinetics” på 
Strömstiernaskolan. Folkhälsorådet har beviljat bidrag till undervisningen. 
Resultatet av undervisningen är en positiv påverka bl.a. annat på lärandet 
i matematik för de elever i årskurs 8 som deltar i undervisningen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

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 § 71 Flytt av junimötet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att nämndens sammanträde 180619 flyttas till 180628 och att 

arbetsutskottets möte flyttas till 180612. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

I arbetet med att utvecklas förvaltningens systematiska kvalitetsarbete har en 
tidsplan tagits fram. Tidsplanen visar att nämndens möte i juni skulle behöva 
flyttas till den 28/6, från den 19/6. Orsaken är att en väsentlig del av 
förvaltningens kvalitetsarbete med chefer och personal kommer att genomföras 
18-20/6. Kvalitetsarbetet i juni syftar till att utifrån läsårets resultat ta fram 
utvecklingsområdena som ska prioriteras läsåret 18/19. För att nämnden ska 
kunna ha ett bra underlag för sitt eget val av utvecklingsområden behöver 
nämndens möte vara placerat när chefer och personal har analyserat läsårets 
resultat. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att nämndens sammanträde 180619 flyttas till 180628 och att 

arbetsutskottets möte flyttas till 180612. 

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