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 BUN/2018-0092 

BUN § 72 Placeringsrutiner och nyckeltal gällande 
förskoleverksamhet i Strömstads kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att anta förvaltningschefens Förslag till placeringsrutiner och nyckeltal 

gällande förskolans verksamhet 

2) att Förslag till Placeringsrutiner och nyckeltal gällande förskoleverksamhet 
i Strömstad kommun (2018-06-07) ska kompletteras med ytterligare 
hänvisningar till aktuell lagstiftning. 

3) att det ska göras en utvärdering av effekterna av de nya 
placeringsrutinerna. I utvärderingen ska alla barns perspektiv beaktas, 
både 15-timmarsbarnens och de andra barnens som har heldagsvistelse i 
förskolan. Särskilt ska effekterna på barnens lärande och utveckling 
beaktas. Utvärderingen ska redovisas för nämnden i december 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot den del av beslutet som berör 
placeringen av de barn som har rätt till 15-timmars förskola.  

I stället för att barnen ska vara på förskolan måndag – fredag klockan 08 - 11 vill 
de att placeringstiden ska bestämmas i samförstånd mellan förskola och föräldrar 
med barnets bästa i fokus. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet tillsammans med förskolechef 
Therese Ascic. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en översyn gällande placeringsrutiner 
och nyckeltal inom förskolan, med syftet att skapa en förskola med verksamhet 
som följer lagstiftningen.  Översynen har gjorts i dialog med fackliga företrädare 
under våren 2018. 

Översynen är gjord dels utifrån ändrade förhållanden inom förskoleverksamheten, 
dels utifrån att gällande rutiner och nyckeltal inte är enhetliga, begripliga och 
hanterbara. 

Föreslagna nyckeltal innebär 5,2 barn per heltidsanställd i genomsnitt och att ett 
barn motsvarar en plats oavsett placeringsgrund. Nyckeltalet 5,2 är 
riksgenomsnittet för 2016. 

För att öka kvaliteten för barnen i verksamheten innehåller placeringsrutinerna 
också en skrivning om återplacering och syskonförtur efter föräldraledighet, samt 
en precisering att 15-timmarsbarnen ska tas emot dagligen i verksamheten  
08:00-11:00. Båda rutinerna utgår från att skapa en kontinuitet för barnen; 
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återplacering och syskonförtur innebär kontinuitet på samma förskola och  
15-timmarsbarnen får möjlighet att vara på förskolan varje dag. 

Utöver detta innehåller placeringsrutinerna en prioriteringsregel vid en eventuell 
platsbrist. 

Vid nämndens behandling av ärendet ställs många frågor om förslaget till 
placeringsrutiner och nyckeltal i förskolan, särskilt kring de erfarenheter som 
gjorts vid Skee förskola där placeringstiden kl.8-11 för 15-timmars-barn infördes 
under vårterminen 2018. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse - Placeringsrutiner och nyckeltal gällande förskoleverksamhet i 
Strömstads kommun  (2018 -06-07) 
Förslag till Placeringsrutiner och nyckeltal gällande förskoleverksamhet i 
Strömstad kommun (2018 -06-07) 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
• att anta förvaltningschefens Förslag till placeringsrutiner och nyckeltal 

gällande förskolans verksamhet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ledamoten Marie Edvinsson Kristiansen (M): 

• att Förslag till Placeringsrutiner och nyckeltal gällande förskoleverksamhet 
i Strömstad kommun (2018 -06-07) ska kompletteras med ytterligare 
hänvisningar till aktuell lagstiftning. 

• att det ska göras en utvärdering av effekterna av de nya 
placeringsrutinerna. I utvärderingen ska alla barns perspektiv beaktas, 
både 15-timmarsbarnens och de andra barnens som har heldagsvistelse i 
förskolan. Särskilt ska effekterna på barnens lärande och utveckling 
beaktas. 

Ledamoten Elisabeth Johansson (C): 

• att besluta enligt arbetsutskottets förslag 

Ledamoten Hans-Inge Sältenberg (C): 

• att besluta enligt arbetsutskottets förslag 

• att det ska göras en utvärdering av effekterna av de nya 
placeringsrutinerna som redovisas för nämnden i december 

Ledamoten Rolf Pettersson (S) och övriga ledamöter i socialdemokratiska 
gruppen: 

• att avslå den del i Förslag till Placeringsrutiner och nyckeltal gällande 
förskoleverksamhet i Strömstad kommun (2018 -06-07) som innebär att 
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15-timmarsbarnens placeringstid fastställs till kl. 8-11 varje dag. Övriga 
delar i förslaget bifalles 

  

  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
Marie Edvinsson Kristiansens förslag att Förslag till Placeringsrutiner och nyckeltal 
gällande förskoleverksamhet i Strömstad kommun (2018 -06-07) ska kompletteras 
med ytterligare hänvisningar till aktuell lagstiftning och finner att så är fallet. 

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
Marie Edvinsson Kristiansens och Hans-Inge Sältenbergs förslag att det ska göras 
en utvärdering av effekterna av de nya placeringsrutinerna som ska redovisas för 
nämnden i december och finner att så är fallet. 

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag. Därefter ställs frågan om barn- och utbildningsnämnden 
kan besluta enligt Rolf Petterssons förslag. Ordföranden finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. Ja-röst för arbetsutskottets förslag, Nej-röst för Rolf 
Petterssons förslag. 

Omröstningsresultat 
Med sex ja-röster för arbetsutskottets förslag mot tre nej-röster för Rolf 
Petterssons förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden enligt arbetsutskottets 
förslag, med tillägg av att-satserna om utvärdering och komplettering. 

Ja-röster: 

• Hans-Inge Sältenberg 

• Elisabeth Johansson 

• Kerstin Karlsson 

• Arlette Lacabanne Raber 

• Marie Edvinsson Kristiansen 

• Ulla Dafteryd 

Nej-röster: 

• Rolf Pettersson 

• Marie Rask 

• Johanna Ekeroth 
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 BUN/2018-0121 

BUN § 73 Verksamhetsutveckling 2018 - Lärcentrum 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att uppdra åt förvaltningschefen att utveckla ett lärcentrum inom 

vuxenutbildningen Strömstads kommun i enlighet med förordningens 
utgångspunkter 

2) att ge förvaltningschefen i uppdrag att söka statsbidrag tillsammans med 
Tanums kommun för utveckling av lärcentrum 

3) att ge förvaltningschefen i uppdrag att ansöka om medlemskap i Nitus 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Regeringen har fattat beslut om statsbidrag för utveckling av lärcentrum. 

Enligt förordningen är ett lärcentrum en verksamhet inom kommunal 
vuxenutbildning där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och 
annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande. Lärcentrum kan 
även vara tillgängliga för studier inom andra utbildningsformer och på olika 
utbildningsnivåer. 

Syftet med statsbidraget är att stimulera utveckling av lärcentrum i kommunerna 
och kan sökas i samverkan med andra kommuner. 

För att stärka vuxenutbildningen i Strömstads kommun och stärka samverkan med 
universitet och högskolor föreslår förvaltningschefen att utveckla ett lärcentrum. 

Ett första led i detta arbete är att förvaltningen söker aktuellt statsbidrag i 
samverkan med Tanums kommun och att vuxenutbildningen i Strömstad ansöker 
om medlemskap i Nitus (nationellt nätverk för kommunala lärcentra). Ett 
medlemskap i Nitus innebär tillgång till ett nationellt nätverk och innebär en 
kvalitetssäkring. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse - Lärcentrum  (2018 -06-07) 
Kriterier medlemskap Nitus 
Information från Utbildningsdepartementet gällande lärcentrum 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att uppdra åt förvaltningschefen att utveckla ett lärcentrum inom 

vuxenutbildningen Strömstads kommun i enlighet med förordningens 
utgångspunkter 

2) att ge förvaltningschefen i uppdrag att söka statsbidrag tillsammans med 
Tanums kommun för utveckling av lärcentrum 
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3) att ge förvaltningschefen i uppdrag att ansöka om medlemskap i Nitus 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0125 

BUN § 74 Verksamhetsutveckling 2018 - Akademisk 
inspirationskurs 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att ställa sig bakom inrättandet av den akademiska inspirationskursen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Den akademiska inspirationskursen har tagits fram i samverkan mellan Strömstads 
kommun och Högskolan Väst inom ramen för Kommunakademin Väst. 

Kursens syfte är att bidra till att fler personer väljer att läsa vidare och på lång sikt 
leda till en ökad utbildningsnivå i Strömstad som tillgodoser det lokala 
näringslivets behov. 

Kommunens bidrag till kursen är att tillhandahålla dels en samordningsperson, 
dels lokaler. 

  

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse - Akademisk inspirationskurs  (2018-06-07) 
Förslag till överenskommelse. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att ställa sig bakom inrättandet av den akademiska inspirationskursen. 

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



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (24) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-06-28  
   
    
 

    

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/2018-0123 

BUN § 75 Remiss 2018 - Kv Montören Västra 
Prästängen. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att meddela Miljö- och byggförvaltningen att barn- och 

utbildningsnämnden inte har några synpunkter på detaljplanen för Kv 
Montören Västra Prästängen. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö och byggförvaltningen har översänt internremiss för detaljplan Kv Montören 
Västra Prästängen. 

Den västra delen av Prästängens industriområde i Strömstad tätort har sedan en 
lång tid tillbaka successivt omvandlats från industri till en blandning av industri, 
handel med skrymmande varor, kontor och dylikt. Den gällande stadsplanen 
medger enbart industri, vilket innebär att många verksamheter har svårt att 
utvecklas. 

Syftet med detaljplanen är att skapa utrymme för vissa typer av handel och kontor 
samtidigt som möjligheten att bedriva icke störande industri eller service 
upprätthålls. 

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter är inte berörda av detaljplanen 
och därmed har vi inga synpunkter på planen. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse - Remiss Västra Prästängen 
Förslag till detaljplan för Kv Montören Västra Prästängen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att meddela Miljö- och byggförvaltningen att barn- och 

utbildningsnämnden inte har några synpunkter på detaljplanen för Kv 
Montören Västra Prästängen. 

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

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggförvaltningen 
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 BUN/2018-0124 

BUN § 76 Remiss 2018 - Internremiss Bojarskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att meddela miljö- och byggförvaltningen att barn- och 

utbildningsnämnden ställer sig positiv till programmet för detaljplanen för 
Strömstad 3:16 (Bojarskolan). 

2) att till miljö- och byggförvaltningen uttala behovet av fortsatt samverkan 
för att säkerställa en god trafiklösning för skolan, tillräcklig yta för 
skolgård (30m2/elev) samt parkeringsplatser. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö och byggförvaltningen har översänt internremiss för Strömstad 3:16 
(Bojarskolan) detaljplan, för yttrande. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utvidgning av Bojarskolan 
och samtidigt säkerställa en god trafikmiljö. 

Bojarskolan har idag begränsat med utrymme för nybyggnation av fler klassrum, 
matsal, gymnastiksal och liknande. För att möjliggöra utökad byggnation och 
anpassa skolgården till det ökande antalet elever föreslås skolområdet utvidgas 
söderut mot Västra Berget. Detta kräver att vägen förbi skolan flyttas till ett nytt 
läge, vilket är fördelaktigt för trafiksäkerheten. 

Dagens trafiklösning för att lämna och hämta barn vid Bojarskolan är inte optimal, 
trafiken kommer alltför nära skolgården och barnen. Skolgården behöver tydliga 
avgränsningar mot avlämningsplatser där bilar och bussar stannar samt mot gång- 
och cykelvägar. Fortsatt samverkan behövs för att säkerställa en god trafiklösning 
för skolan, tillräcklig yta för skolgård (30m2/elev) samt tillräcklig tillgång till 
parkeringsplatser . 

Ur barn- och utbildningsnämndens perspektiv har detaljplanen enbart fördelar för 
verksamheten och är en förutsättning för att möta framtida behov. Det är 
väsentligt att byggrätten är fortsatt flexibel, då det är svårt att i dagsläget beskriva 
framtida behov av verksamhetsförändring eller -utvidgning. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Programförslag för Bojarskolan 
Tjänsteskrivelse - Remiss Bojarskolan (2018-06-07) 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att meddela miljö- och byggförvaltningen att barn- och 

utbildningsnämnden ställer sig positiv till programmet för detaljplanen för 
Strömstad 3:16 (Bojarskolan). 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (24) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-06-28  
   
    
 

    

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   

 

2) att till miljö- och byggförvaltningen uttala behovet av fortsatt samverkan 
för att säkerställa en god trafiklösning för skolan, tillräcklig yta för 
skolgård (30m2/elev) samt parkeringsplatser. 

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

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggförvaltningen 
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 BUN/2018-0089 

BUN § 77 Revidering av skolskjutsreglemente 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att anta förvaltningschefens förslag till revidering av Strömstads kommuns 

skolskjutsreglemente 

Sammanfattning av ärendet 
Skolskjutsansvarig Kent Hansson föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en översyn av Strömstads kommuns 
skolskjutsreglemente. Översynen har dels gjorts mot bakgrund av att 
förskoleklassen blivit en obligatorisk skolform och härigenom berättigar till 
skolskjuts, dels utifrån att det behövdes ett förtydligande gällande ansvarsfrågan. 
Mot bakgrund av detta har skolskjutsreglementet fått en skrivning gällande rätten 
till skolskjuts för elever i förskoleklass. 

Reglementet har också kompletterats med skrivningar gällande bussbolagets, 
skolans och vårdandshavarnas ansvar i förhållande till skolskjuts. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Förslag till revidering av skolskjutsreglemente. 
Tjänsteskrivelse - Revidering av skolskjutsreglemente (2018-06-07) 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att anta förvaltningschefens förslag till revidering av Strömstads kommuns 

skolskjutsreglemente 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2017-0079 

BUN § 78 Mål och budget 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Kent Hansson och controller Linnea Ljungmarker föredrar ärendet. 

Vid maj månads utgång visar resultatet ett underskott på ca 4 miljoner gentemot 
budget. Inkomster på ca 2,5 miljoner i form av statsbidrag kommer att betalas ut i 
juni. Därutöver kan man notera att underskottet i måltidsverksamheten och 
gymnasiets interkommunala mellanhavanden kvarstår och att många 
verksamheter har ett litet underskott. Förvaltningens mål är att vid årets slut ha 
en budget i balans, men påpekar att några av de underskott som nu finns är 
oroande. 

Vid nämndens behandling av ärendet ställs flera frågor kring 
måltidsverksamhetens underskott. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Presentation av budgetuppföljningen 

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/2018-0104 

BUN § 79 Mål och budget 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon och controller Kent Hansson föredrar ärendet. 

Nämnden får ta del av den lista över prioriterade effektiviseringar som 
arbetsutskottet tog fram vid sitt sammanträde 180503, inför presentationen vid 
budgetdialogen 180515. Även kostnadsökningar som bl.a. är relaterade till ett 
ökat elevtal i grundskolan och öppnandet av förskolorna på Ånneröd och Grålös i 
Skee presenterades vid budgetdialogen. 

I augusti kommer skatteprognosen inför 2019 och sedan fortsätter 
budgetprocessen enligt plan och nämnden kommer att få ny information vid 
sammanträdet i september. 

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/2018-0126 

BUN § 80 Avtal 2018 - Ungdomsmottagning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att ge förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med avtalet i 

samverkan med kommunstyrelsen 

2) att i avtalet bör fördelningen av kostnader för ungdomsmottagningen 
göras så att kommunen står för 20% och regionen 80% 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Vid nämndens förra möte beslutades att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig 
bakom inriktnings-dokumentet för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-
2022 och kommunstyrelsen har fattat det beslutet 2018.05-30 (KS/2018-0250). 
Nu föreligger ett avtalsförslag. 

Arbetsutskottet påtalar att i avtalet bör fördelningen av kostnader för 
ungdomsmottagningen göras så att kommunen står för 20% och regionen 80%. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Avtalsförslag 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att till kommunstyrelsen föreslå att i avtalet bör fördelningen av 

kostnader för ungdomsmottagningen göras så att kommunen står för 20% 
och regionen 80% 

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

1) att ge förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med avtalet i 
samverkan med kommunstyrelsen 

2) att i avtalet bör fördelningen av kostnader för ungdomsmottagningen 
göras så att kommunen står för 20% och regionen 80% 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 BUN/2018-0127 

BUN § 81 Information 2018 - Revisionsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Karlsson och Ingemar Edvardsson från Revisionsnämnden presenterar de 
områden inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter som de granskat de 
senaste åren. Revisionen tar med hjälp av dokument och möten med kommunens 
tjänstemän och politiker fram riskområden som de finner intressanta för 
granskningar. 

Revisionsnämnden har efter upphandling avtal med företaget Ernst & Young, som 
genomför revisionens granskningar. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

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

1) att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden att besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0122 

BUN § 82 Uppföljning 2018 - Kommunalt 
aktivitetsansvar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att uppdra till förvaltningschefen att säkerställa att de beslutade 

riktlinjerna följs 

2) att förvaltningen återkommer till nämnden i oktober med aktuell 
information  

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) hanteras av gymnasiet som först under 
vårterminen arbetat aktivt med uppföljningen av eleverna inom KAA. De riktlinjer 
och rutiner som finns behöver förtydligas för att uppföljningen bättre ska fylla sin 
funktion. 

Årets uppföljning visar att majoriteten av ungdomarna som omfattas av KAA läser 
på IM-programmet. Några studerar på annat sätt eller arbetar. Ett antal av 
ungdomarna har inte gått att komma i kontakt med varken via brev eller via 
telefonsamtal. 

Under våren har ett samarbete med Steg1 börjat etableras. Steg1 bedrivs via 
Samordningsförbundet Väst och är ett samarbete mellan kommuner, 
arbetsförmedlingen, regionen och försäkringskassan. Syftet med både KAA och 
Steg1 är att stödja ungdomar som inte funnit sin plats i studier eller arbete. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

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

1) att uppdra till förvaltningschefen att säkerställa att de beslutade 
riktlinjerna följs 

2) att förvaltningen återkommer till nämnden i oktober med aktuell 
information  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden att besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0001 

BUN § 83 Förvaltningsövergripande information 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

• Kammarrätten har dömt att handlingar som en vårdnadshavare begärt ut 
ska lämnas ut. Förvaltningschefens beslut var att inte lämna ut 
handlingarna. 

• Processen kring samverkansavtal för Naturbruksutbildningar fortsätter 
genom att arbetsutskottet och förvaltningschefen varit kallade till ett 
möte med Västkom. Kommunen uppmanades att skriva under avtalet. På 
förslag från de kommuner som ännu inte skrivit under avtalet kommer 
avtalet eventuellt att omarbetas och kommunerna kommer då att få ta 
ställning till det omarbetade förslaget. 

• Miljö- och byggnadsnämnden har förelagt barn- och utbildningsnämnden 
att senast 180611 etablera solskydd på alla kommunens skolor och 
förskolor. Förvaltningschefen har överklagat föreläggandet till 
Länsstyrelsen och begärt inhibition, vilket länsstyrelsen beslutat om. 
Slutgiltigt avgörande från Länsstyrelsen kommer under hösten. 

• Miljö och byggförvaltningen har 180413 begärt in en redovisning av 
ventilationen i kommunens skolor och förskolor. Uppgifterna skulle vara 
dem tillhanda 180525. Förvaltningschefen har begärt och beviljats 
uppskov till september. 

• Titeln Skolchef har återinförts. 

• Det systematiska kvalitetsarbetet inom nämndens verksamheter är i en 
förbättringsprocess. Företaget Tänk Om är upphandlat som processtöd. 
Under våren har förvaltningsledning, rektorer och förskolechefer, 
förstelärare samt all pedagogisk personal på skolor och förskolor deltagit i 
utbildning. Därefter har skolans pedagoger, förstelärare och rektorer 
aktivt deltagit med att göra nulägesbeskrivningar, analyserat 
verksamhetens resultat och tagit fram handlingsplaner för de prioriterade 
utvecklingsområden som analysen lett fram till. 

Inför nämndens möte i september kommer nämnden att få en 
presentation av de prioriterade utvecklingsområdena, för att kunna ta 
ställning till om nämnden kan ställa sig bakom områdena. 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
• att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden att besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0002 

BUN § 84 Förskola 2018 - övergripande information 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Läsåret i förskolan går mot sitt slut och vi kan konstatera att antalet inskrivna barn 
har legat i nivå med föregående år. Vi har lyckats placera flertalet av barn som 
önskat plats på önskad förskola vid önskad tidpunkt. Inför hösten är läget som 
vanligt att ca 150 barn slutar förskolan för att börja i förskoleklass. De lediga 
platserna besätts i huvudsak under hösten och under våren erbjuds platser som 
blir lediga. Under våren 2019 förväntas förskolorna på Ånneröd och i Skee bli 
färdigbyggda och därmed har vi möjlighet att erbjuda ytterligare ca 50 platser. 

Förskolan på Rossö kommer i augusti att ha tillgång till de sk. ”biblioteket” som 
anpassats till förskoleverksamhet. Utomhusmiljön i Björneklåva färdigställs och 
Strömstadlokaler kommer att teckna ett nyttjandeavtal med markägaren. Via ett 
EU-projekt har Rossö skola tilldelats pengar som är avsedda att användas till att 
skapa ett uteklassrum i skolans omedelbara närhet. 

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 § 85 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 delegationsbeslut meddelas till nämnden: 

Nr 86 - Beslut om avstängning (ELEVSGY/103) 

Nr 87 - Beslut om mottagande i grundsärskolan (Elevsär/4) 

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 23 (24) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-06-28  
   
    
 

    

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 § 86 Återkoppling kontaktpolitiker 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Frågor ställdes om det finns ett etablerat samarbete mellan skolangrundskolorna 
och Lovéncentret samt mellan skolor/förskolor och Naturum på Koster. Svaret på 
båda frågorna är ja. 

I övrigt fanns inget att rapportera. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
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 § 87 Folkhälsorådet 2018 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet skjuts upp och kommer att behandlas vid nämndens sammanträde 
180903 
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