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 BUN/2021-0318 

BUN § 1 Mål och budget 2021 - Årsredovisning och 
bokslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att godkänna förvaltningschefens förslag till barn- och utbildningsnämndens 
bokslut och årsredovisning för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen har färdigställt förslag till barn- och utbildningsnämndens 
bokslut och årsredovisning för 2021. Förslaget innehåller dels en ekonomisk 
redogörelse, dels en verksamhetsredogörelse.  

Barn- och utbildningsnämndens resultat inklusive förändring av 
semesterlöneskuld för 2021 uppgick till 372,3 mnkr jämfört med nämndens ram 
på 375,5 mnkr. 

Utfallet per 31 december är + 2,3 mnkr jämfört med budget exklusive förändring 
av semesterlöneskuld. Utfallet ligger på + 3,2 mnkr jämfört med budget, inklusive 
förändring av semesterlöneskuld. 

Under året tillfördes verksamheterna medel från staten som inte var 
budgeterade, vilket har bidragit till ett positivt resultat. Nämndens verksamheter 
mottog 1,8 mnkr som avsåg, delvis täckning av sjuklön från staten för covid-19. 
Summan fördelades procentuellt ut till verksamheterna utifrån kortvarig 
sjukskrivning. 

Under 2021 fördelade regeringen även ett generellt statsbidrag till kommunerna 
från den s.k. ”Skolmiljarden”. Barn- och utbildningsnämnden erhöll 1,5 mnkr i 
detta bidrag. Kommunen behövde inte söka bidraget och det var inte villkorat för 
avgränsade åtgärder och behövde inte heller återredovisas så som riktade 
statsbidrag.  

Det finns budgetavvikelser som både är positiva och negativa inom barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter. Genom en medveten planering och 
uppföljning har det funnits en strävan i att redovisa ett positivt resultat, för att 
täcka upp delar av det underskott som på grund av utvecklingen i omvärlden har 
uppstått inom andra förvaltningar i den kommunala organisationen.  

Måluppfyllelsen för barn- och utbildningsverksamhetens nyckeltal visar på en 
uppåtgående trend för ”Fler utbildar sig och söker till högre utbildning” samt för 
”Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare”. Resultaten för ”Ökad 
måluppfyllelse” samt ”Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och 
personal” ligger oförändrat 2020 till 2021. Många aktiviteter på våra skolenheter 
är planerade att ske över en två årsperiod (2021-22). I många fall har utfallet ännu 
inte hunnit bidra till det resultat som avsetts med åtgärderna. 
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Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnden 2021 
Tjänsteskrivelse 2022-01-31 
Förvaltningschefen lämnar följande kompletterande uppdatering avseende två 
nyckeltal för 2021:   
- Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%): 82,2 % 
-Invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning, andel (%): Nationell statistik för 
2021 saknas, publiceras under våren 2022 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att godkänna förvaltningschefens förslag till barn- och utbildningsnämndens 
bokslut och årsredovisning för 2021. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Förvaltningschef Héléne Evensen: 

- att komplettera förvaltningsberättelsens statistikavsnitt i tillämpliga delar. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden att besluta enligt av 
arbetsutskottet kompletterat förslag med nu av förvaltningschefen gjorda tillägg 
och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Ärendet  
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 BUN/2022-0023 

BUN § 2 Informationsärende - Yrkeshögskola 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads vuxenutbildning samverkar idag med en rad lärosäten som erbjuder 
eftergymnasial utbildning. Det finns en möjlighet för kommunen att ansöka om 
att anordna utbildningar inom skolformen yrkeshögskola. Förvaltningens arbetar 
för att både fortsätta samverkan med etablerade aktörer för eftergymnasial 
utbildning samt ser över möjligheten att själv ansöka om att starta yrkeshögskola i 
egen regi, som ett led i att uppnå kommunens vision för 2030.  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att notera informationen.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Ärendet  
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 BUN/2022-0006 

BUN § 3 Fastställande av gymnasiets programutbud 
2022-2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att inte starta barn- och fritidsprogrammet skolförlagt läsåret 2022/2023 

- att fortsätta med befintligt utbud läsåret 2022/2023 

Sammanfattning av ärendet 
I oktober 2021 fattade nämnden beslut om sökbart programutbud inför 
gymnasievalet. Utifrån aktuell sökbild och ekonomiskt läge har förvaltningen tagit 
fram ett förslag till programutbud för årskurs 1 och inriktningar för årskurs 2 
läsåret 2022/2023. 

 Förvaltningens bedömning är att det är möjligt att bibehålla nuvarande utbud 
utifrån hur många elever som sökt varje program.  Det är dock fortsatt viktigt att 
fundera över perspektiven kvantitet kontra kvalitet utifrån de slutsatser som görs 
i handlingen ”Utredning bärkraftig gymnasieskola”. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att inte starta barn- och fritidsprogrammet skolförlagt läsåret 2022/2023, 

- att fortsätta med befintligt utbud läsåret 2022/2023. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Ärendet  
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 BUN/2022-0005 

BUN § 4 Interkommunala ersättningar 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att anta förvaltningens förslag till interkommunala priser för gymnasieskolan 
2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-02 
Bilaga: Bidrag kommunala gymnasieskolor 2022 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att anta förvaltningens förslag till interkommunala priser för gymnasieskolan 
2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn-och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Ärendet 
Skoladministratör gymnasiet 
Ekonomiadministratör 
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 BUN/2021-0309 

BUN § 5 Remiss 2021 - Remiss reviderat reglemente 
för intern styrning och kontroll samt 
tillämpningsanvisningar (KSau § 236 2021-11-
24) 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 
- att godta de föreslagna revideringarna av Reglemente för intern styrning och 
kontroll samt tillämpningshänvisningar.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att barn- och utbildningsnämnden inte har något att erinra mot de föreslagna 
revideringarna av Reglemente för intern styrning och kontroll samt 
tillämpningsanvisningar. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnder och styrelser ska enligt kommunallagen se till att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala bolags 
verksamhet. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
förslag till reviderat reglemente samt tillämpningsanvisningar ska skickas på 
remiss till nämnder och till bolagsstyrelser. Synpunkter ska vara inlämnade senast 
den 25 februari 2022.Ett slutligt förslag tas sedan fram efter beaktande av 
remissvar. 

I kommunrevisionens granskning år 2020 rekommenderades kommunstyrelsen 
att: ”Säkerställa en tillräcklig intern kontroll i enlighet med reglemente genom att 
följa upp hur den interna kontrollen sköts och fungerar i de kommunala bolagen.” 

Kommunstyrelsen beslutade även 2021-04-14 att en översyn av 
tillämpningsanvisningarna för intern kontroll ska göras som möjliggör för 
nämnderna att fatta beslut om internkontrollplanen senast under mars månad 
innevarande år. Anledningen är att nämnderna behöver tid till att analysera 
resultatet av föregående års interna kontroll innan beslut om ny 
internkontrollplan kan fattas.  

Kommunledningsförvaltningens rekommendation är att 
tillämpningsanvisningarna uppdateras till att nämnder och bolag bör anta en 
internkontrollplan för kommande år senast i december månad. Dels för att den 
riskanalys som ska ligga till grund för internkontrollplanen bör genomföras i 
samband med förvaltningens arbete med verksamhetsplanering för att få 
genomslag i verksamheten det kommande verksamhetsåret. Dels för att tiden för 
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att genomföra den interna kontrollen förkortas om nämndbeslut om 
internkontrollplan sker först i mars månad. 

Övriga ändringar som har gjorts i gällande reglemente och tillämpningsanvisningar 
är att hänvisningar till kommunallagen har uppdaterats samt att kraven på 
innehållet i internkontrollplanen har uppdaterats så att de begrepp som används 
överensstämmer med de begrepp som används i nuvarande mallar. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att barn- och utbildningsnämnden inte har något att erinra mot de föreslagna 
revideringarna av Reglemente för intern styrning och kontroll samt 
tillämpningsanvisningar. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är 
fallet. 

Beslutet skickas till 
Ärendet 
KSau  
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 BUN/2022-0007 

BUN § 6 Resultat från medarbetarenkät 2021 - 
redovisat per förvaltning samt per 
verksamhetsform. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Den årliga medarbetarenkäten är en del av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete. Den totala svarsfrekvensen för 2021 års 
medarbetarundersökning var högre än föregående år, både för barn- och 
utbildningsförvaltningen (BUF) och för kommunen i sin helhet.  

Det övergripande resultatet för BUF har stora likheter med resultaten för 
Strömstads kommun (alla förvaltningar) i sin helhet, men med vissa avvikelser.  

HME resultatet (motivation, ledarskap, styrning) för BUF ligger på 80, några 
enheter över 78 som är resultaten för Strömstad kommun som organisation.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-01-31 
Resultat, medarbetarenkät barn- och utbildningsförvaltningen 2021 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att notera informationen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Ärendet  
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 BUN/2022-0022 

BUN § 7 Information och riktlinjer för pedagogisk 
omsorg 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att anta förvaltningens förslag till riktlinjer för information och riktlinjer för 
pedagogisk omsorg med gjorda tillägg rörande maximal storlek på barngrupper, 

- att anta förvaltningens förslag till blankett för start av pedagogisk omsorg med 
fristående aktör, 

- att inte delegera beslutsrätten för tillståndsgivning 

Sammanfattning av ärendet 
Fråga från fristående aktör Ekolek har uppkommit om ersättningsnivåer samt 
rutin och blanketter för tillståndsgivning. Strömstad kommun, barn- och 
utbildningsförvaltningen har saknat dessa rutiner och blanketter och har nu 
framarbetat nya.  

Enligt delegationsordning så ligger beslutsrätten idag på huvudmannen, det vill 
säga barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Information och riktlinjer för pedagogisk omsorg 
Ansökningsblankett för start av pedagogisk omsorg 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att anta förvaltningens förslag till riktlinjer för information och riktlinjer för 
pedagogisk omsorg med gjorda tillägg rörande maximal storlek på barngrupper, 

- att anta förvaltningens förslag till blankett för start av pedagogisk omsorg med 
fristående aktör, 

- att inte delegera beslutsrätten för tillståndsgivning 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2022-0021 

BUN § 8 Analys av måluppfyllelsen åk 6 och 9 
höstterminen 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa kommunfullmäktiges etappmål ”En erkänd bra 
utbildningsverksamhet” med dess målbeskrivning har grundskolan, tillsammans 
med övriga skolformer, fyra övergripande utvecklingsmål: 

- Utveckla kvalitetsarbetet och skapa en hållbar organisation  

- Utveckla det kollegiala lärandet i skolorganisationen   

- Utveckla den tillgängliga lärmiljön  

- Lika chans lika möjligheter 

De olika skolenheterna har dock skilda aktiviteter utifrån respektive skolas behov, 
som har tagits fram vid enheternas kvalitetsdialoger. I bifogad höstterminsanalys 
beskrivs en sammanställning av terminsbetygen, samt en övergripande analys av 
dessa. Analysen har skett i två steg. Under januari månad genomförde rektorerna 
kvalitetsdialoger med skolans lärare och den 2 februari genomfördes 
verksamhetschef en kvalitetsdialog med grundskolans rektorer där en gemensam 
analys togs fram. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att notera informationen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Ärendet  
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 BUN/2022-0019 

BUN § 9 Remiss 2022 - Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att besluta att ställa sig bakom Västra Götalands förslag till samverkansavtal för 
naturbruksutbildning 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet löper ut den 31 
december 2022 och avtalsparterna lämnas nu möjlighet att svara på utskickat 
remissavtal, senast den 18 mars 2022.  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att besluta att ställa sig bakom Västra Götalands förslag till samverkansavtal för 
naturbruksutbildning 2023-2026. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet. 

Hans-Inge Sältenberg deltager ej i beslutet. 

Beslutet skickas till 
Ärendet 
Remissinstansen, Västra Götalandsregionen  
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 BUN/2022-0028 

BUN § 10 information från verksamheterna 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Förvaltningen skall kommunicera Skolinspektionens beslut efter inspektion 
angående Strömstiernaskolan.  

Sammanfattning av ärendet 
Aktuellt från förvaltningen 

- Beslut från Förvaltningsrätten ang. överklagande skolskjuts, Stare 

- Särskild satsning på rekryteringsinsatser 2022, för bristyrken inom BUF 

- Fördjupat samarbete med Strömstadslokaler  

- Status rekryteringar, förändringar inom staben 

- Budgetarbetet 2023 

- Samarbetet med kommuncenter inleds, en väg in.  

Digitalisering 

- Ytterligare steg mot en gemensam lärplattform, förskola-vuxenutbildning 

- Ny kvalitetssäkrad redovisning av kränkningsärenden, med stöd av digitalt 
verktyg 

- Test av säker mail- och mötesapplikation. 

Förskolan 

- Ansträngd situation med Covid19 och ett fantastiskt samarbete på och mellan 
enheter inom förskolan. 

- Extern aktör på gång att vilja etablera sig i Strömstad med pedagogisk omsorg – 
Information samt blankett utarbetad, bifogas utskicket som separat ärende. 

Kulturskolan och Biblioteket 

- Kostnadsfria kurser, finansierade av projektmedel blir snabbt fyllda. Roligt för 
utveckling av verksamheten men tyder också på stort behov. 

Grundskola 

- Hög sjukfrånvaro 

- Tf rektor Strömstiernaskolan Håkan Dahl  

- Ansökan förskoleklass 

- SI anmälan Strömstiernaskolan avslutad utan anmärkning 
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- Överklagan av åtgärdsprogram 

- Statsbidrag Likvärdig skola 
Grundsärskola 

- Hög sjukfrånvaro 

- Ny förstelärare 

Elevhälsan 

- Projekt ”Röda tråden” 

- Ny specialpedagog Strömstierna 

- Revidering närvaroplan grundskolan 
Gymnasiet 

- Inbrott 26/2 

- Hög sjukfrånvaro pga. Covid 

- Kampanj 2022/2023 

Vuxenutbildningen 

- Besked om att samverkansnoden blivit beviljade allt statsbidrag vi sökt för 2022 
(ca. 70 mkr). Strömstads tilldelning av statsbidrag för yrkes- och lärlingsvux 
(medfinans 30 %) 

- Besked om beviljande av ESF- projekt ”Get ready in West” (1,7 mkr) 

- Besked om beviljande av ansökan ”lärcentra” tillsammans med 
samverkansnoden (1,9 mkr) 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att notera informationen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Ärendet  
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 BUN/2020-0236 

BUN § 11 Matsvinn 2020-2022 - Åtgärder för att minska 
matsvinnet, redovisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen från måltidsverksamhetens redovisning kring hur 
verksamheten arbetar för att minska matsvinnet.   

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att redovisa 
måltidsverksamhetens fortsatta arbete med hur verksamheten arbetar för att 
minska matsvinnet.   

Strömstads kommun har antagit 12 klimatlöften. Ett klimatlöfte som antagits är nr 
12: Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.  
Det innebär att kommunen sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner för 
att undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Kommunen ska mäta 
matsvinnet med ett uppsatt mål på max 45 g/portion i genomsnitt. I siffran ingår 
alla tre typer av matsvinn kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.   

Måltidsverksamheten har sedan 2020 vägt kökssvinn, serveringssvinn samt 
tallrikssvinn i olika perioder och på olika skolor. Redovisningen av matsvinn är från 
tre skolor inom Strömstiernaskolans köksområde, från geografiskt olika delar av 
kommunen. Två av skolorna, Mellegårdens skola och Rossö skola lagar mat på 
plats, har tillagningskök. Den tredje skolan, Valemyrskolan har mottagningskök. 
Valemyrskolans mottagningskök får huvudkomponent från Strömststiernaskolans 
c-kök, tillreder resterande delar av skolmåltiden på plats.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-01 
Presentation matsvinn, Strömstads kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att notera informationen från måltidsverksamhetens redovisning kring hur 
verksamheten arbetar för att minska matsvinnet.   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Ärendet  
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 BUN/2022-0020 

BUN § 12 Skolmåltidsenkäten 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen och resultaten från måltidsenkätens resultat, 

- att ge verksamhetschef för måltidsverksamheten i uppdrag att ombesörja att 
resultaten beaktas i kommande planering inom måltidsverksamheten 
(måltidsmiljön, lunchmenyer m.m.). 

Sammanfattning av ärendet 
Forskning visar också att skolmåltiden är en mycket viktig resurs i skolarbetet. En 
bra skollunch underlättar inlärning och kan dessutom användas som ett 
pedagogiskt verktyg. Matvanor, hälsa och lärande hänger ihop och påverkas av 
varandra. Att varje dag få i sig den mängd energi och näring som kroppen behöver 
är en förutsättning för att en elev ska må bra, utvecklas samt orka koncentrera sig 
och prestera i skolan. Mätta elever som ätit en bra skollunch bidrar till bättre 
arbets- och studiemiljö för såväl elever som skolpersonal. 

Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen sedan 2020 en enkät för att 
få kunskap om elevernas upplevelser av skolmåltiderna. Enkätresultatet ska 
beaktas i utvecklingen av skolmåltiderna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-01 
Presentation resultat måltidsenkät januari 2022 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att notera informationen och resultaten från måltidsenkätens resultat, 

- att ge verksamhetschef för måltidsverksamheten i uppdrag att ombesörja att 
resultaten beaktas i kommande planering inom måltidsverksamheten 
(måltidsmiljön, lunchmenyer m.m.). 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens kompletterade förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Ärendet.  
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 BUN/2021-0313 

BUN § 13 Tjärnö övergår till pedagogisk omsorg HT 
2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att Tjärnö förskola övergår till pedagogisk omsorg under höstterminen 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Tjärnö förskola har under flera år haft varierande barnunderlag. I dagsläget finns 
tio stycken barn inskrivna vilket också är det är det prognosticerade snittet även 
för kommande tvåårsperiod. Förskolan går idag med ett budgetunderskott och 
medel för att täcka verksamhetens drift hämtas från Skee och Rossö förskola. 

En förskoleverksamhet leds enligt skollagen av rektor. Den pedagogiska 
verksamheten och undervisningen i förskolan ska ledas av behörig förskollärare. 
Rektors möjligheter att bemanna sin verksamhet utgår ifrån antalet inskrivna 
barn. Utifrån att det finns få barn i förskoleålder som är boende på Tjärnö, skapar 
detta organisatoriska svårigheter för rektor att hålla en budget i balans. 
Förvaltningen ser därför behov av att låta förskoleverksamheten övergå till 
pedagogisk omsorg, som ett alternativ till förskola, särskilt då det inte finns ett 
tillräckligt barnunderlag i området.  

Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i samma åldrar som de barn som går i 
förskola. En pedagogisk omsorg innebär inte minskad trygghet för barn utan ger 
möjlighet för ett alternativt sätt att förbereda barnen på vidare skolgång, än den 
traditionella förskolan. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande 
och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Verksamheten 
kan i nuläget bli kvar i samma lokaler där verksamheten idag bedrivs och med 
befintlig personal. Pedagogisk omsorg ställer inte krav på utbildad pedagog 
(förskolelärare), däremot ska kommunen systematiskt följa upp och utvärdera 
verksamheten. 

Kommunen har sedan tidigare erfarenhet av att ombilda förskoleverksamhet till 
pedagogisk omsorg och av den föreskrivna löpande utvärderingen och 
uppföljningen.  

Beslutsunderlag 
Resursfördelning Förskola och pedagogisk omsorg 2022 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att Tjärnö förskola övergår till pedagogisk omsorg under höstterminen 2022. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sandra Andersson (L) yrkar på avslag och att istället en förskollärare rekryteras till 
verksamheten på Tjärnö.  
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Beslutsgång 
Sandra Andersson (L) har yrkat på avslag och att förskollärare skall rekryteras till 
verksamheten på Tjärnö. Sandra Anderssons (L) förslag ställs mot förvaltningens 
förslag. Votering begärs och genomförs. Ordföranden konstaterar efter votering 
att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. 

Omröstningsresultat 
Voteringen resulterar i röstsiffrorna sex (6) för förvaltningens förslag och tre (3) 
för Sandra Anderssons (L) förslag.  

Strömstads kommun Omröstningsprotokoll §13 

BUN Datum: 2022-02-24 

Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Lena Martinsson S   X     

2 Marie Rask S   X     

3 Stellan Nilsson V   X     

4 
Alexander 
Weinehall KD   X     

5 Sanja Lilli Gohlke SD Fredrik Eriksson (SD)   X   

6 Sandra Andersson L     X   

7 
Marie Edvinsson 
Kristiansen M   X     

8 
Emmelie 
Stackegård Hansen M Oscar Russberg (M) X     

9 
Hans-Inge 
Sältenberg C     X   

  Summa 6 3   

 

Beslutet skickas till 
Ärendet  
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 BUN/2022-0017 

BUN § 14 Initiativärende av Marie Edvinsson 
Kristiansen (M) – Riskfaktorer och förväntat 
antal elever för Koster skola och Tjärnöskola 
läsåret 22/23 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen, 

- att ärendet åter ska till nämnd i mars för beslut om skolverksamheten på Koster 
respektive Tjärnö inför läsåret 22/23. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) lämnar Nämnden har ansvar inför fullmäktige att 
verkställa och genomföra verksamhet enligt fullmäktiges mål och beslut samt 
lagar och föreskrifter.  Arbetet i nämnden handlar i praktiken om att löpande 
styra, följa upp och kontrollera att verksamheten efterlever lagar och regler samt 
vidtar åtgärder vid behov. Vi moderater reserverar oss till förmån för eget förslag 
på grund av vi inte uppfyller vår uppgift som huvudman, genom att utbildningen 
inte genomförs i enlighet med skollagen samt de föreskrifter som har meddelats 
med stöd av lagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) har inkommit med ett initiativärende där hon 
yrkar att nämnden ska få en redovisning om riskfaktorer och förväntat antal 
elever på Koster skola och Tjärnöskola under nästa läsår 22/23. 

Elevunderlaget på Koster skola beräknas vara tre elever och på Tjärnö skola 12 
elever.  

Enligt skollagen är det huvudmannen som ansvarar för att utbildningen 
genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har 
meddelats med stöd av skollagen och de bestämmelser för utbildningen som kan 
finnas i andra författningar. Skolan ska organisera utbildningen så att eleverna 
möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina 
intressen, med samma möjligheter och på lika villkor.  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att notera informationen, 

- att ärendet åter ska till nämnd i mars för beslut om skolverksamheten på Koster 
respektive Tjärnö inför läsåret 22/23. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M): 
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- att ärendet åter ska till nämnd i mars för beslut om att pausa skolverksamheten 
på Koster respektive Tjärnö inför läsåret 22/23. 

Beslutsgång 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) har yrkat på att verksamheten på Tjärnö och 
Koster ska pausas. Marie Edvinsson Kristiansens (M) förslag ställs mot 
förvaltningens förslag. Votering begärs och genomförs. Ordföranden konstaterar 
efter votering att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt förvaltningens 
förslag. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) reserverade sig mot beslutet.  

Omröstningsresultat 
Voteringen resulterar i röstsiffrorna sju (7) för förvaltningens förslag och två (2) 
för Marie Edvinsson Kristiansens (M) förslag.  

Strömstads kommun Omröstningsprotokoll §14 

BUN Datum: 2022-02-24 

Nr Ledamot Parti Ersättare Ja Nej Avstår 

1 Lena Martinsson S   X     

2 Marie Rask S   X     

3 Stellan Nilsson V   X     

4 
Alexander 
Weinehall KD   X     

5 Sanja Lilli Gohlke SD Fredrik Eriksson (SD) X     

6 Sandra Andersson L   X     

7 
Marie Edvinsson 
Kristiansen M     X   

8 
Emmelie 
Stackegård Hansen M Oscar Russberg (M)   X   

9 
Hans-Inge 
Sältenberg C   X     

  Summa 7 2   

 

Beslutet skickas till 
Ärendet  
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 BUN/2021-0348 

BUN § 15 Enkät till vårdnadshavare i förskolan 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen kring vårdnadshavarenkäten som genomfördes inom 
förskoleverksamheten under december 2021, som del av nämnden uppföljning av 
verksamhetens resultat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 21-12-28 
Sammanställning av enkät 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att notera informationen kring vårdnadshavarenkäten som genomfördes inom 
förskoleverksamheten under december 2021, som del av nämnden uppföljning av 
verksamhetens resultat. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Ärendet  
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 BUN/2022-0025 

BUN § 16 Återrapportering 2022 - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild tjänsteman 
(delegationsbeslut) 

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

Sammanfattning av ärendet 
Följande delegationsärenden anmäls till barn- och utbildningsnämnden: 

Ordförandebeslut (dnr BUN/2022-0011): 

Nr 1: Avstängning elev - Strömstierna - EH (2022-01-17) 

Nr 2: Stängning av skolklass (Covid-19) - Odelsbergsskolan - LM (2022-01-18). 

Nr 3: Ansökan distansundervisning delegation - Gymnasiet - LM (2022-01-31). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-01 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att lägga ärendena till handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn-och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Ärendet 


