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Barn-och utbildningsnämndens presidium 
Sammanträdesprotokoll 

Datum: 2023-01-12 Ärende: BUN/2023-0004 

Barn-och utbildningsnämndens presidium sammanträdesprotokoll 

Tid och plats 

Närvarande 

Justeringens tid och plats 

Paragrafer 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

Beslutande organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Datum då anslaget tas ned 

Protokollets förvaringsplats 

Underskrift 

Justerandes signatur 

2023-01-12 kl 08.15-12.00 Förvaltningskontoret 

Se närvarolista 

1-7

Ann-Louise Ejderlind 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Barn-och utbildningsnämndens presidium 

2023-01-12 

2023-01-20

2023-02-20

Barn- och utbildningsförvaltningens kontor 

Robert Lindholm 

Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se

Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se 

452 80 Strömstad 

Telefon: 0526-190 00 
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Närvarolista 

Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Övriga deltagare 

Justerandes signatur 

� fr' LC 

Datum: 2023-01-12 

Ronnie Brorsson (5), ordförande 

Stellan Nilsson (V), 1:e vice ordförande 

Ann-Louise Ejderlind (L), 2:e vice ordförande 

Helene Evensen, förvaltningschef 

Martin Dalenius, verksamhetschef FöKuBi (§5) 

Sara Arvenberg, verksamhetschef Gymnasium och Vux (§6) 

Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se

Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se 

452 80 Strömstad 
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STRÖMSTADS KOMMUN 

Barn-och utbildningsnämndens presidium 

Val av arbetsutskott 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Datum: 2023-01-12 

Dialogärende: Aktuellt inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter 

Dialogärende: Inför budget 2023 

Överföring av investeringar 2022/23 

Lokaler Kulturskola 
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STRÖMSTADS KOMMUN 

Barn-och utbildningsnämndens presidium 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Datum: 2023-01-12 

BUNp § 1 Val av arbetsutskott 

Barn-och utbildningsnämndens presidiums förslag till Barn- och 

utbildningsnämnden 

- att föreslå barn- och utbildningsnämnden inrätta barn- och utbildningsnämndens

arbetsutskott med ordförande Ronnie Brorsson (S), 1:e vice ordförande Stellan

Nilsson (V) och 2:e vice ordförande Ann-Louise Ejderlind (L) samt ersättare och

finner det så.

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens presidium har för avsikt att inrätta barn- och 

utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Arbetsutskottet föreslås bestå av ordförande Ronnie Brorsson (S), 1:e vice 

ordförande Stellan Nilsson (V) och 2:e vice ordförande Ann-Louise Ejderlind (L). 

Därutöver ska ersättare utnämnas. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens presidium kan besluta att 

föreslå barn- och utbildningsnämnden bilda barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott med ordförande Ronnie Brorsson (S), 1:e vice ordförande Stellan 

Nilsson (V) och 2:e vice ordförande Ann-Louise Ejderlind (L) samt ersättare och 

finner det så. 
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Dokumenttyp 
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Datum: 2023-01-12 

BUNp § 2 Dialogärende: Aktuellt inom barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter 

Sida: 5 (12) 

Ärende: BUN/2023-0006 

Barn-och utbildningsnämndens presidiums beslut 

- att ärendet ej tas upp vid dagens sammanträde utan vid kommande

sammanträde i barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avhandlas vid kommande sammanträde i barn- och utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Ordföranden föreslår att ärendet ej tas upp vid dagens sammanträde utan vid 
kommande sammanträde i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens presidium kan besluta i 

enlighet med ordförandens förslag och finner det så. 

Beslutet skickas till 

Diariet 

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se

Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se 

452 80 Strömstad 

Telefon: 0526-190 00 
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Barn-och utbildningsnämndens presidium 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Datum: 2023-01-12 

BUNp § 3 Dialogärende: Inför budget 2023 

Sida: 6 (12) 

Ärende: BUN/2023-0001 

Barn-och utbildningsnämndens presidiums beslut 

- att ärendet återförvisas till förvaltningen för fortsatt beredning och att
förvaltningen därvid ska författa en bruttolista med åtgärder och möjliga

besparingar, samt att under "Ekonomiska perspektiv" ange vilket belopp som
behövs för att nå budget i balans.

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-21 

Budgetskrivelse BUN 2023 

KF beslut budget 2023 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott att besluta 

- att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de effektiviseringsåtgärder som

krävs för att nå en budget i balans 2023.

Förslag till beslut under sammanträdet 

Ordföranden föreslår att ärendet återförvisas till förvaltningen för fortsatt 

beredning och att förvaltningen därvid ska författa en bruttolista med åtgärder 
och möjliga besparingar, samt att under "Ekonomiska perspektiv" ange vilket 

belopp som behövs för att nå budget i balans. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens presidium kan besluta i 

enlighet med ordförandens förslag och finner det så. 

Beslutet skickas till 

Diariet 

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se

Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se 

452 80 Strömstad 

Telefon: 0526-190 00 
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BUNp § 4 Överföring av investeringar 2022/23 

Sida: 7 (12) 

Ärende: BUN/2023-0003 

Barn-och utbildningsnämndens presidiums förslag till Barn- och 

utbildningsnämnden 

- att föreslå kommunfullmäktige att 1 904 tkr överförs från investeringsbudgeten

2022 till 2023 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har inte nyttjat 1 881 tkr i investering för 
nybyggnationen på Bojarskolan avseende möblering och inventarier (projekt 
77122) samt 23 tkr för investering i maskin till skolkök (projekt 76622). 

Totalt föreslås 1 904 tkr flyttas över. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-11 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 

presidium föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

att föreslå kommunfullmäktige att 1 904 tkr överförs från investeringsbudgeten 

2022 till 2023 års investeringsbudget 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens presidium kan besluta i 
enlighet med förvaltningens förslag och finner det så. 

Beslutet skickas till 

KS Diarie 

William Lindahl, ekonomiavdelningen 
BUN Diarie 

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se

Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se 

452 80 Strömstad 

Telefon: 0526-190 00 
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BUNp § 5 Lokaler Kulturskola 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Datum: 2023-01-12 

Sida: 8 (12) 

Ärende: BUN/2022-0180 

Barn-och utbildningsnämndens presidiums beslut 

- att inte teckna kontrakt med Strömstad Shopping avseende lokaler för
kulturskolan och

- att i övrigt notera informationen.

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av ökat elevantal på Strömstiernaskolan samt den ombyggnation 

som är planerad på skolan behöver kulturskolans musikverksamhet flytta till 

andra lokaler för att skapa mer utrymme för undervisningslokaler för högstadiet. 
Flytt av Kulturskolans verksamhet behöver ske innan terminsstart hösten 2023. 

Kulturskolan har idag ca. 500 elever uppdelat på dans, musik och 

projektverksamheten bild. 

I dagsläget sker musikundervisningen framför allt i kulturskolans lokaler på 
Strömstiernaskolan. Viss undervisning sker även på Kaster. Kulturskolan erbjuder 

även uppsökande verksamhet ex. på Bojarskolan. 

Dansundervisning sker i danssalar på Strömstads shoppingcenter samt i viss 

utsträckning i aulan på Strömstads gymnasium. 

Bildsalen på Strömstiernaskolan används för bildverksamhet i projektform. 

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda olika möjligheter för placering av 

kulturskolans verksamhet, i såväl interna som externa lokaler. Det grundläggande 

behovet är en långsiktig lösning för hela Kulturskolans verksamhet. 

Utredningen utgår från såväl ett ekonomiskt perspektiv som elev- och 
brukarperspektiv samt arbetsmiljöperspektiv för Kulturskolans personalgrupp. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 22-12-28 

Funktionsprogram Kulturskola 

Kulturskolan statistik ht 22 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
presidium föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

- att ingå ett kontrakt med Strömstad Shopping för en sammanhållen och

långsiktig lokallösning för Kulturskolans hela verksamhet.

Förslag till beslut under sammanträdet 

Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämndens presidium beslutar att 

inte teckna avtal med Strömstad Shopping avseende verksamhetslokaler för 
kulturskolan och i övrigt noterar informationen från förvaltningen. 

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se

Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se 

452 80 Strömstad 

Telefon: 0526-190 00 



STRÖMSTADS KOMMUN 

Barn-och utbildningsnämndens presidium 

Beslutsgång 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Datum: 2023-01-12 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens presidium kan besluta i 

enlighet med ordförandens förslag och finner det så. 

Beslutet skickas till 

Diariet 

Strömstadslokaler 

Justera ndes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se

Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se 

452 80 Strömstad 
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Barn-och utbildningsnämndens presidium 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Datum: 2023-01-12 

BUNp § 6 Dialogärende: Utbud på gymnasiet 2023 

Barn-och utbildningsnämndens presidiums beslut 

- att notera informationen och att ärendet ska föredras vid nästkommande

sammanträde i barn- och utbildningsnämnden.

- att informationen kompletteras med totalsiffror avseende antagna på respektive

program och totalt vid Strömstad gymnasium.

Sammanfattning av ärendet 

Strömstad gymnasium har för närvarande nedanstående nationella program och 

lärlingsprogram med angivna inriktningar. 

Naturvetenskapligt program 
Naturvetenskap och naturvetenskap 

och samhälle 

Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap 

Ekonomiprogrammet 
Ekonomi 

Teknikprogrammet Design och produktutveckling 

Försäljning- och serviceprogrammet 

Bygg och anläggningsprogrammet Husbyggnad och måleri 

El- och energiprogrammet Elteknik 

Lärlingsprogram Inriktning 

Barn- och fritidsprogrammet 
Pedagogiskt arbete 

Fordons- och transportprogrammet 
Personbil 

Vård- och omsorgsprogrammet 

Ett minskat utbud på Strömstad gymnasium kan innebära ökade kostnader för de 

interkommunala ersättningarna då fler elever kan välja att läsa på annan ort. Dock 

drar program med få elever höga kostnader. Det är här viktigt att väga kostnaden 

för att bedriva utbildningen själv jämfört med att finansiera den för annan aktör 

genom IKE. 

Utöver de strategiska beslut som behöver fattas rörande Strömstad gymnasiums 

utbud kommer kommunen även påverkas av Dimensionsutredningen (SOU 

2020:33). Utredningen ålägger kommuner att ingå samverkansavtal med syfte att 

inom samarbetsområdet gemensamt tillhandahålla ett adekvat antal 

utbildningsplatser fördelat på förekommande program. Det senare arbetet 

kommer till att vara intensivt under våren. 

Sida: 10 (12) 

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 

·� A--LC
Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se 

452 80 Strömstad 



STRÖMSTADS KOMMUN 

Barn-och utbildningsnämndens presidium 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Datum: 2023-01-12 

Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämndens presidium noterar 
informationen och att ärendet ska föredras vid nästkommande sammanträde i 

barn- och utbildningsnämnden. 

Ordföranden föreslår att informationen kompletteras med totalsiffror avseende 
antagna på respektive program och totalt vid Strömstad gymnasium. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens presidium kan besluta 
enligt ordförandens förslag och finner det så. 

Beslutet skickas till 

Ärendet 

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se

Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se 

452 80 Strömstad 
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Barn-och utbildningsnämndens presidium 

BUNp § 7 Årshjul med mera 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Datum: 2023-01-12 

Sida: 12 (12) 

Ärende: BUN/2022-0170 

Barn-och utbildningsnämndens presidiums förslag till Barn- och 

utbildningsnämnden 

- att två mötestillfällen, 17 augusti och 14 december, läggs till årsplaneringen.

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har sedan tidigare tagit fram förslag på sammanträdestider och 
årshjul för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsår 2023. 

Årshjulet utgör en plan för de ärenden som ska gå till nämnd under året och 
omfattar de områden som behöver följas upp och återredovisas till skolans 
huvudman. Återrapportering omfattar både kommunala mål och de statliga 
uppdrag som är ålagda skolverksamheterna genom skollagen. 

Efter revidering ser barn- och utbildningsnämndens mötesschema för 2023 ut som 
följer. 

26 januari 

16 februari 

30 mars 

17 maj 

15 juni 

17 augusti 

28 september 

26 oktober 

30 november 

14 december 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-09 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Ordföranden föreslår att två mötestillfällen, 17 augusti och 14 december, läggs till 
årsplaneringen. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens presidium kan besluta i 
enlighet med ordförandens förslag och finner det så. 

Beslutet skickas till 

Ärendet 
Maria Alfredsson 

Justera ndes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se

Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se 

452 80 Strömstad 

Telefon: 0526-190 00 


