
STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista 1 (2) 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-12 Ärende: BUN/2022-0090 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Klockaregatan 2 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405 

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde 

Datum: 
Tid: 
Plats: 

Torsdag 2022-05-19 
08.45–13.45
Hotell Laholmen 

Program 
Sammanträdets öppnande 
Upprop 
Val av justerare 
Tidpunkt för justering 
Anmälan om övrig fråga  

Ärenden 

Nr Ärenderubrik Diarienummer Föredragande 

1 Information från verksamheterna 2022 BUN/2022-0028 Héléne Evensen 

2 Uppdaterat beställningsbeslut 
Strömstiernaskolan 

BUN/2021-0077 Terése Lomgård Lans 

3 Uppdaterat beställningsbeslut Grundsärskolan BUN/2021-0041 Terése Lomgård Lans 

4 Fördelning av ytterligare "Skolmiljard" 2022 BUN/2021-0039 Helene Evensen 

5 Förändring av verksamheten på Mellegårdens 
förskola till pedagogisk omsorg? 

BUN/2022-0087 Martin Dalenius 

6 Mål och budget 2022 - Tertialrapport april BUN/2022-0003 Héléne Evensen 

7 Underlag budgetdialog 2023 BUN/2022-0084 Héléne Evensen 

8 Folkhälsorådet - 2022 BUN/2022-0033 Emmelie Stackegård 
Hansen 

9 Återrapportering 2022 - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild tjänsteman 
(delegationsbeslut) 

BUN/2022-0025 Robert Lindholm 

10 Återkoppling kontaktpolitiker 2022 BUN/2022-0043 Lena Martinsson 

Lena Martinsson 
ordförande 

Robert Lindholm 
Nämndsekreterare 

Ledamöter Ersättare 
Lena Martinsson (S), ordförande 
Marie Rask (S) 

Petra Hedström (S) 
Thomas Kjerulf (S) 
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Ledamöter Ersättare 
Stellan Nilsson (V), 1:e vice ordförande 
Alexander Weinehall (KD) 
Sanja Lilli Gohlke (-) 
Sandra Andersson (L) 
Marie Edvinsson Kristiansen (M), 2:e vice 
ordförande 
Emmelie Stackegård Hansen (M) 
Hans-Inge Sältenberg (C) 

Joakim Winberg (S) 
Kari Grönn (FI) 
Fredrik Eriksson (SD) 
Ann-Louise Ejderlind (L) 
Oscar Russberg (M) 
Andreas Hansson (C) 
Per Midtvedt (MP) 

 
Tjänstepersoner Telefon 
Terése Lomgård Lans, utredare  
Eva Karin Eriksson, verksamhetschef Grundskola och grundsärskola  
Héléne Evensen, förvaltningschef 0526-191 27 
Martin Dalenius, verksamhetschef Förskola, Kulturskola och Bibliot 0526-195 07 
Sara Arvenberg, verksamhetschef Gymnasium, Vuxenutbildning och Ba 0526-195 44 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-05-05 

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

BUN/2022-0028 

BUNau § 35 Information från verksamheterna 2022 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 
- notera informationen

Sammanfattning av ärendet 
FöKuBi 
Do-re-mi, ett företag med verksamhet i Norge inom fristående skolverksamhet, 
har visat intresse för att etablera sig i Strömstad. Med anledning av detta håller 
förvaltningen på att ta fram riktlinjer för handläggning av ansökningar och beslut. 
Utkast till riktlinjer beräknas kunna lämnas till arbetsutskottet till dess 
sammanträde i juni. 

Strömstierna förskola är operationell till och med vecka 27 och barnen ska 
därefter övergå till Korpens förskola. 
Planering pågår för att musikverksamheten vid kulturskolan ska flytta in i lilla 
Strömstierna. Man hoppas vara klara för kursstart till 1 september. 

Förvaltningen arbetar på en utredning avseende huruvida Mellegårdens förskola 
bör bedrivas i form av pedagogisk omsorg. Resultatet kommer presenteras för 
arbetsutskott och nämnd. 

Grundskola 
Pågår intervjuer av rektor för Mellegårdens skola. Rektorstjänsten som ligger ute 
för ansökan för Strömstiernaskolan är utformad som en enhetschefstjänst, för att 
öppna upp för fler kompetenta sökanden. Utgångspunkten blir då ett sk 
funktionellt delat ledarskap mellan rektor och enhetschef. 

Diskussion pågår avseende en handlingsplan avseende skolelevers flytt från Koster 
skola till centrala skolor i Strömstad. 

Sommerfritids kommer i år vara på Valemyrskolan. 

Gymnasie- och vuxenutbildning 
Ansökan till vuxenutbildningen har precis öppnat och vi väntar på att få en 
tydligare indikation på hur söktrycket ser ut för hösten. 

Måltid och Städ 
Pilen 5 rullar på, men har drabbats av 3-4 veckors försening. Detta skulle betyda 
inflyttning i mitten av september, vilket inte är önskvärt. Inflytt planeras istället till 
höstlovet (v 44) för minimal påverkan på måltids- och skolverksamhet. 

Pia Tysklind går in som tf enhetschef städ över sommaren, medan rekrytering av 
städchef pågår. Skolorna har inte fått resultatet från måltidsenkäterna 
på enhetsnivå, detta är nu åtgärdad och vidare dialog kring uppföljning av 
enkäterna ska ske. 

1



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott  
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-05  
   

 
   

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

Övrigt 
Förvaltningschef lyfter förslag att bjuda in polis till ett möte med 
kommunledningen, för att diskutera bland annat polisens närvaro i skolan, 
medverkan vid möten och samarbeten kring förebyggande arbete. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott att föreslå barn och utbildningsnämnden besluta att 

- notera informationen 

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



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2022-05-11 Ärende: BUN/2022-0028 
BUN - Administrativ avdelning 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Klockaregatan 2 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405 

Barn- och utbildningsnämnden 

information från verksamheterna 2022 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

- att notera informationen

Sammanfattning av ärendet 
FöKuBi 

Do-re-mi, ett företag med verksamhet i Norge inom fristående skolverksamhet, 
har visat intresse för att etablera sig i Strömstad. Med anledning av detta håller 
förvaltningen på att ta fram riktlinjer för handläggning av ansökningar och beslut. 
Utkast till riktlinjer beräknas kunna lämnas till arbetsutskottet till dess 
sammanträde i juni.  

Strömstierna förskola är operationell till och med vecka 27 och barnen ska 
därefter övergå till Korpens förskola. 

Planering pågår för att musikverksamheten vid kulturskolan ska flytta in i lilla 
Strömstierna. Man hoppas vara klara för kursstart till 1 september.  

Förvaltningen arbetar på en utredning avseende huruvida Mellegårdens förskola 
bör bedrivas i form av pedagogisk omsorg. Resultatet kommer presenteras för 
arbetsutskott och nämnd.  

Grundskola 

Pågår intervjuer av rektor för Mellegårdens skola. Rektorstjänsten som ligger ute 
för ansökan för Strömstiernaskolan är utformad som en enhetschefstjänst, för att 
öppna upp för fler kompetenta sökanden. Utgångspunkten blir då ett sk 
funktionellt delat ledarskap mellan rektor och enhetschef. 

Diskussion pågår avseende en handlingsplan avseende skolelevers flytt från Koster 
skola till centrala skolor i Strömstad.  

Sommarfritids kommer i år vara på Valemyrskolan. 

Gymnasie- och vuxenutbildning 

Ansökan till vuxenutbildningen har precis öppnat och vi väntar på att få en 
tydligare indikation på hur söktrycket ser ut för hösten.  

Måltid och Städ 
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Pilen 5 rullar på, men har drabbats av 3-4 veckors försening. Detta skulle betyda 
inflyttning i mitten av september, vilket inte är önskvärt. Inflytt planeras istället till 
höstlovet (v 44) för minimal påverkan på måltids- och skolverksamhet. 

Pia Tysklind går in som tf enhetschef städ över sommaren, medan rekrytering av 
städchef pågår. Skolorna har inte fått resultatet från måltidsenkäterna på 
enhetsnivå, detta är nu åtgärdad och vidare dialog kring uppföljning av enkäterna 
ska ske.   

Övrigt  

Förvaltningschef lyfter förslag att bjuda in polis till ett möte med 
kommunledningen, för att diskutera bland annat polisens närvaro i skolan, 
medverkan vid möten och samarbeten kring förebyggande arbete. 

  

Héléne Evensen 
Förvaltningschef 
0526-191 27 
helene.evensen@stromstad.se 

  
  
  
  

  

Beslutet skickas till 
Diariet



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-05-05 

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

BUN/2021-0077 

BUNau § 43 Övrig fråga 1: Beställningsbeslut 
Strömstiernaskolan 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 
- fatta beställningsbeslut avseende byggnation på Strömstiernaskolan med
aktuellt beställningsunderlag

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden noterar att beställningsunderlaget avseende byggnation vid 
Strömstiernaskolan har ändrats jämfört med det underlag som var aktuellt vid 
barn- och utbildningsnämndens tidigare beslut i frågan. Ett nytt beslut bör därför 
fattas av nämnden, med aktuella underlag.    

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan föreslå 
barn- och utbildningsnämnden att fatta beställningsbeslut avseende byggnation 
på Strömstiernaskolan med aktuellt beställningsunderlag och finner det så.  

Beslutet skickas till 
Diariet

2



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2022-05-11 Ärende: BUN/2021-0077 
BUN - Grundskola och förskoleklass 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress:   Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ombyggnad - Strömstiernaskolan 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 

 att godkänna slutgiltig ritning för ombyggnation av Strömstiernaskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens beslutade 19-06-25 att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Strömstadslokaler AB 
utreda det långsiktiga lokalbehovet för högstadieverksamheten på 
Strömstiernaskolan och att uppdraget inkluderar det långsiktiga lokalbehovet för 
grundsärskolan och kulturskolan. 

Elevstatistiken visar att elevantalet på Strömstiernaskolan ökar, vilket ställer krav 
på utökade skollokaler. Andra förändringar som leder till behov av ökad lokalyta 
är högre anspråk på arbetsplatser för personal samt krav på flexibla grupper i 
undervisningen vilket medför behov av grupprum. Även barn- och elevhälsan har 
behov av ytterligare lokalyta.  

Behovsbeskrivning har tagits fram. Samarbete mellan förvaltning och 
Strömstadslokaler har i flera steg lett fram till ett förslag till ombyggnad. Förslaget 
fyller behoven och har lokaler som kan användas flexibelt utifrån nya behov och 
som kan byta funktion utan ombyggnad. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens beslutade 19-06-25 att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Strömstadslokaler AB 
utreda det långsiktiga lokalbehovet för högstadieverksamheten på 
Strömstiernaskolan och att uppdraget inkluderar det långsiktiga lokalbehovet för 
grundsärskolan och kulturskolan. 

Elevstatistiken visar att elevantalet på Strömstiernaskolan ökar. Under läsåret 
2023/2024 och framåt kommer elevantalet enligt befintlig elevstatistik att vara 
runt 500 elever. Detta ställer krav på utökade skollokaler. Även årskurs 6 har 
undervisning i språk och hemkunskap som bedrivs av språklärare från 
Strömstiernaskolan i skolans lokaler. 

Andra förändringar som leder till behov av ökad lokalyta är högre anspråk på 
arbetsplatser för personalen, krav på flexibla grupper i undervisningen vilket 
medför behov av grupprum i anslutning till klassrummen. Barn- och elevhälsan 
har också behov av ytterligare lokalyta.  
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Sedan beslutet har en behovsbeskrivning tagits fram av Strömstiernaskolans 
rektorer. Samarbetet mellan skolledning, personal och skyddsombud på 
Strömstiernaskolan, verksamhetschef för grundskola, förvaltningens 
lokalsamordnare samt Strömstadslokalers arkitekt och processledare har skett i 
flera steg. Samarbetet har lett fram till ett förslag till ombyggnad. Utgångspunkten 
har bl.a. varit att aulan byggs om till två våningsplan, bestående av sex klassrum 
med tillhörande grupprum.  

Vid BUN 2021-04-27 §49 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att bygga på en andra våning på Strömstiernaskolans ena flygel. 
Strömstadslokaler har som fastighetsägare bedömt att denna tillbyggnad skulle 
innebära en hög kostnad och det råder dessutom stor osäkerhet kring en rad 
byggnadstekniska frågor kring att bygga på befintlig struktur. Därav att förvaltning 
och Strömstadslokaler gemensamt har tagit fram andra förslag till lösningar för 
grundsärskolelokaler (se ärende BUN/2021-0041), utifrån givet uppdrag. 

Under hösten 2021 fick förvaltningen i uppdrag av budgetberedningen 
(arbetsutskottet i kommunstyrelsen) att omarbeta den ursprungliga 
ombyggnationsplanen som tidigare har beslutats av barn- och 
utbildningsnämnden. Bakgrund till nya direktiv utgår från kommunens rådande 
ekonomiska förutsättningar samt att byggnadskostnader har ökat markant som 
effekt av pandemin. 

Detta har inneburit justeringar i det första framtagna förslaget enligt nedan, 
förslaget bedöms fylla behoven och har lokaler som kan användas flexibelt utifrån 
nya behov och som kan byta funktion utan ombyggnad. 

  Befintligt 

Förslag för årskurs 
7-9 enligt 

behovsbeskrivning 
exkl. 

grundsärskolan 
lokaler nov. 2021 

Slutgiltigt 
förslag  

maj 2022 
Neutrala klassrum 16 20 20 
HHK* 2 2 2 
Bd 1 1 1 
NO (Ke*) 3 4 4 
SL* 2 2 2 
Id 4 4 4 
Tk 1 1 1 
Mu* 1 2 2 
Grupprum vid neutralt 
klassrum (10-15 kvm) 5 21 21 
Grupprum vid 
tekniksal (10-15 kvm) 2 2 2 
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Grupprum vid NO-sal 
(3 ombyggt befintlig 
prep)(10-15 kvm) 0 4 4 
Grupprum vid musiksal 
(10-15 kvm) 0 2 2 

Undervisningsrum 
(Flex, special, SVA, 
modersmål, särskild 
undervsiningsgrupp) 3 
i matsalsbyggnaden 
(15-20 kvm) 10 12 11 
Skolvärd 1 1 1 
Elevhälsa 2 2 2 
Arbetsrum för 15 
personer 3 0 0 
Arbetsrum för 7-8 
personer (30-40 kvm) 0 7 6 
Arbetsrum för 
skolvärdar  2 2 1 
Mötesrum/samtalsrum 
(10-40 kvm) 0 4 3 
Elevutrymmen 5 8 7 

 
Samlingslokal som motsvarar en aula kommer att samanvändas med den 
kommande nya matsalen. 

Slutliga ritningar ska samverkas med och signeras av skyddsombud och facklig 
representant 2022-05-13. 

Perspektiv 

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention) 
För de kommande eleverna på Strömstiernaskolan kommer en lärmiljö att skapas 
som möjliggör en undervisning som kan anpassas till elevers olika behov. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Ombyggnaden kommer att leda till ökade hyreskostnader. Ökningen kommer att 
preciseras när nästa steg i processen, lokalernas utrustning, är klart. 

Folkhälsoperspektiv, Juridiskt perspektiv och Miljöperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-11 
Beslut BUN 2021 § 85, 2021-06-22  
Tjänsteskrivelse 2021-06-10 
Beslut BUN 2021 § 49, 2021-04-27 
Tjänsteskrivelse 2021-04-16 
Ritningar Strömstiernaskolan  
Ritning Kök Strömstierna  
 
  

Terése Lomgård 
Utredare 
0526-194 67 
terese.lomgard@stromstad.se 

Helene Evensen 
Förvaltningschef 
0526 - 19127 
helene.evensen@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Diariet 
Strömstadlokaler 
Verksamhetschef



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (4) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-06-22 

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

BUN/2021-0077 

BUN § 85 Ombyggnad av Strömstiernaskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att grundsärskolan åk 7-9 förläggs i Strömstiernaskolan, utifrån barn- och

utbildningsnämndens beslut 2021-06-22 § 84, och erhåller ändamålsenliga
lokaler vid nybyggnationen

- att hos AB Strömstadslokaler beställa ombyggnad av Strömstiernaskolan enligt
följande:

Förslaget till ombyggnad ger:

 21 Neutrala klassrum (befintliga och förändrad funktion samt 6 nya i
aulabyggnaden)

 4 NO-salar (3 befintliga och 1 förändrad funktion)
 1 Tekniksal (befintlig)
 28 grupprum till intill klassrum (21 nya genom delning av befintliga

klassrum och nya i aulabyggnaden)
 10 specialundervisningsrum (specialundervisning, SVA, flexgrupp, särskild

undervisningsgrupp, närvaroteam, genom delning av befintliga klassrum
och förändrad funktion)

 1 Bildsal (befintlig i matsalsbyggnaden)
 4 Hemkunskapssalar (samutnyttjas med F-6, befintliga i

matsalsbyggnaden)
 1 Kemi – lab (befintlig)
 2 Musiksalar (samutnyttjas med F-6, genom förändrad funktion)
 4 Slöjdsalar (samutnyttjas med Odelsberg, befintliga).

Samlingslokal som motsvarar en aula kommer att samanvändas med den 
kommande nya matsalen. 

Ombyggnad av kök och matsal samt östra skolgården har anknytning till 
ombyggnaden, men kommer att hanteras som egna projekt. 

- att de ökade drifts- och hyreskostnaderna tas med i budgetarbetet inför 2022
och 2023.

Reservationer och särskilda uttalanden
Ledamot Hans-Inge Sältenberg (C) deltar inte i beslutet och önskar få följande
antecknat till protokollet:

"Undertecknad deltar ej i beslutet angående ombyggnad av Strömstiernaskolan,
ärende nr 6, BUN 20210622, då jag anser att beslut om ombyggnad skall innehålla
hela den planerade ombyggnaden inklusive kök, matsal och östra skolgården.

Hans-Inge Sältenberg (c)



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (4) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-06-22  
   

 
   

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

Sammanfattning av ärendet 
Kvalitetscontroller Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2019-06-25 § 57 (dnr BUN/2019-0171) att 
ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med AB 
Strömstadslokaler utreda det långsiktiga lokalbehovet för högstadieverksamheten 
på Strömstiernaskolan och att uppdraget också ska inkludera det långsiktiga 
lokalbehovet för särskolan och kulturskolan. 

Elevstatistiken visar att elevantalet på Strömstiernaskolan ökar. Under läsåret 
2023/2024 och framåt kommer elevantalet enligt befintlig elevstatistik att var 
runt 500 elever. Detta ställer krav på utökade skollokaler. Även årskurs 6 har 
undervisning i språk och hemkunskap som bedrivs av språklärare från 
Strömstiernaskolan i skolans lokaler. 

Andra förändringar som leder till behov av ökade lokaler är högre anspråk på 
arbetsplatser för personalen, högre krav på flexibla grupper i undervisningen som 
ger ökade krav på grupprum i anslutning till klassrummen samt att elevhälsan 
behöver fler lokaler.  

Sedan beslutet har en behovsbeskrivning tagits fram av Strömstiernaskolans 
rektorer. Samarbete mellan skolledning, personal och skyddsombud på 
Strömstiernaskolan samt AB Strömstadslokalers arkitekt och processledare har 
skett i flera steg. Samarbetet har lett fram till ett förslag till ombyggnad som alla 
inblandade är överens om i mars 2021. Förslaget fyller behoven och har flera 
lokaler som kan användas flexibelt utifrån nya behov och kan byta funktion utan 
ombyggnad. 

Förslaget till ombyggnad ger: 

 21 Neutrala klassrum (befintliga och förändrad funktion samt 6 nya i 
aulabyggnaden) 

 4 NO-salar (3 befintliga och 1 förändrad funktion) 
 1 Tekniksal (befintlig) 
 28 grupprum till intill klassrum (21 nya genom delning av befintliga 

klassrum och nya i aulabyggnaden) 
 10 specialundervisningsrum (specialundervisning, SVA, flexgrupp, särskild 

undervisningsgrupp, närvaroteam, genom delning av befintliga klassrum 
och förändrad funktion) 

 1 Bildsal (befintlig i matsalsbyggnaden) 
 4 Hemkunskapssalar (samutnyttjas med F-6, befintliga i 

matsalsbyggnaden) 
 1 Kemi – lab (befintlig) 
 2 Musiksalar (samutnyttjas med F-6, genom förändrad funktion)  
 4 Slöjdsalar (samutnyttjas med Odelsberg, befintliga). 

Samlingslokal som motsvarar en aula kommer att samanvändas med den 
kommande nya matsalen. 
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Ombyggnad av kök och matsal samt östra skolgården har anknytning till 
ombyggnaden, men kommer att hanteras som egna projekt. 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-04-27 § 49 gav nämnden 
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga på en andra våning på 
Strömstiernaskolans ena flygel. AB Strömstadslokaler har som fastighetsägare 
bedömt att denna tillbyggnad skulle innebära en hög kostnad och det råder 
dessutom stor osäkerhet kring en rad byggnadstekniska frågor kring att bygga på 
befintlig struktur. Därav har förvaltning och AB Strömstadslokaler gemensamt 
tagit fram andra förslag till lösningar för grundsärskolelokaler (se ärende 
BUN/2021-0041), utifrån givet uppdrag, som behandlats vid dagens sammanträde 
§ 84. 

Beroende på vilket beslut som barn- och utbildningsnämnden fattar om lokaler för 
grundsärskolan så kan ombyggnaden av Strömstiernaskolan påverkas, så att 
lokaler behöver disponeras om och att en musiksal flyttas till nuvarande 
särskolelokaler på Odelsbergskolan. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 64 
Tjänsteskrivelse 2021-06-10 
Beslut BUN 2021 § 49 
Tjänsteskrivelse 2021-04-16 
Ritningar 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att grundsärskolan åk 7-9 förläggs i Strömstiernaskolan, utifrån barn- och  
  utbildningsnämndens beslut 2021-06-22 § 84, och erhåller ändamålsenliga  
  lokaler vid nybyggnationen 

- att hos AB Strömstadslokaler beställa ombyggnad av Strömstiernaskolan enligt  
  enligt följande: 

Förslaget till ombyggnad ger: 

 21 Neutrala klassrum (befintliga och förändrad funktion samt 6 nya i 
aulabyggnaden) 

 4 NO-salar (3 befintliga och 1 förändrad funktion) 
 1 Tekniksal (befintlig) 
 28 grupprum till intill klassrum (21 nya genom delning av befintliga 

klassrum och nya i aulabyggnaden) 
 10 specialundervisningsrum (specialundervisning, SVA, flexgrupp, särskild 

undervisningsgrupp, närvaroteam, genom delning av befintliga klassrum 
och förändrad funktion) 

 1 Bildsal (befintlig i matsalsbyggnaden) 
 4 Hemkunskapssalar (samutnyttjas med F-6, befintliga i 

matsalsbyggnaden) 
 1 Kemi – lab (befintlig) 
 2 Musiksalar (samutnyttjas med F-6, genom förändrad funktion)  
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 4 Slöjdsalar (samutnyttjas med Odelsberg, befintliga). 

Samlingslokal som motsvarar en aula kommer att samanvändas med den 
kommande nya matsalen. 

Ombyggnad av kök och matsal samt östra skolgården har anknytning till 
ombyggnaden, men kommer att hanteras som egna projekt. 

- att de ökade drifts- och hyreskostnaderna tas med i budgetarbetet inför 2022  
  och 2023. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ledamot Alexander Weinehall (KD): 

- att Strömstierna förskola flyttas och tomten i sin helhet används för  
  Strömstiernaskolans utbyggnad vilket medför möjlighet till att behålla och  
  modernisera aulan. 

Ordförande Lena Martinsson (S): 

- besluta enligt förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ordförandes förslag och Alexander Weinehalls 
förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt ordförandes 
förslag. 

Beslutet skickas till 
AB Strömstadslokaler 
Kvalitetscontroller 
Ansvarig verksamhetschef 
Ansvariga rektorer 
Controller 
Ärendet 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Ombyggnad - Strömstiernaskolan 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 

 att hos Strömstadslokaler AB beställa ombyggnad av Strömstiernaskolan 
enligt nedan beskrivna premisser 

 att de ökade drifts- och hyreskostnaderna tas med i budgetarbetet inför 
2022 och 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens beslutade 19-06-25 att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Strömstadslokaler AB 
utreda det långsiktiga lokalbehovet för högstadieverksamheten på 
Strömstiernaskolan och att uppdraget också ska inkludera det långsiktiga 
lokalbehovet för särskolan och kulturskolan. 

Elevstatistiken visar att elevantalet på Strömstiernaskolan ökar. Under läsåret 
2023/2024 och framåt kommer elevantalet enligt befintlig elevstatistik att var 
runt 500 elever. Detta ställer krav på utökade skollokaler. Även årskurs 6 har 
undervisning i språk och hemkunskap som bedrivs av språklärare från 
Strömstiernaskolan i skolans lokaler. 

Andra förändringar som leder till behov av ökade lokaler är högre anspråk på 
arbetsplatser för personalen, högre krav på flexibla grupper i undervisningen som 
ger ökade krav på grupprum i anslutning till klassrummen samt att elevhälsan 
behöver fler lokaler.  

Sedan beslutet har en behovsbeskrivning tagits fram av Strömstiernaskolans 
rektorer. Samarbetet mellan skolledning, personal och skyddsombud på 
Strömstiernaskolan samt Strömstadslokalers arkitekt och processledare har skett i 
flera steg. Samarbetet har lett fram till ett förslag till ombyggnad som alla 
inblandade är överens om i mars 2021. Förslaget fyller behoven och har flera 
lokaler som kan användas flexibelt utifrån nya behov och kan byta funktion utan 
ombyggnad. 

Ombyggnad av kök och matsal samt östra skolgården har anknytning till 
ombyggnaden, men kommer att hanteras som egna projekt. 

Beroende på vilket beslut som barn- och utbildningsnämnden fattar om lokaler för 
grundsärskolan så kan ombyggnaden av Strömstiernaskolan påverkas, så att 
lokaler behöver disponeras om och att en musiksal flyttas till nuvarande 
särskolelokaler på Odelsbergsskolan. 
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Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens beslutade 19-06-25 att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Strömstadslokaler AB 
utreda det långsiktiga lokalbehovet för högstadieverksamheten på 
Strömstiernaskolan och att uppdraget också ska inkludera det långsiktiga 
lokalbehovet för särskolan och kulturskolan. 

Elevstatistiken visar att elevantalet på Strömstiernaskolan ökar. Under läsåret 
2023/2024 och framåt kommer elevantalet enligt befintlig elevstatistik att var 
runt 500 elever. Detta ställer krav på utökade skollokaler. Även årskurs 6 har 
undervisning i språk och hemkunskap som bedrivs av språklärare från 
Strömstiernaskolan i skolans lokaler. 

Andra förändringar som leder till behov av ökade lokaler är högre anspråk på 
arbetsplatser för personalen, högre krav på flexibla grupper i undervisningen som 
ger ökade krav på grupprum i anslutning till klassrummen samt att elevhälsan 
behöver fler lokaler.  

Sedan beslutet har en behovsbeskrivning tagits fram av Strömstiernaskolans 
rektorer. Samarbete mellan skolledning, personal och skyddsombud på 
Strömstiernaskolan samt Strömstadslokalers arkitekt och processledare har skett i 
flera steg. Samarbetet har lett fram till ett förslag till ombyggnad som alla 
inblandade är överens om i mars 2021. Förslaget fyller behoven och har flera 
lokaler som kan användas flexibelt utifrån nya behov och kan byta funktion utan 
ombyggnad. 

Förslaget till ombyggnad ger: 

 21 Neutrala klassrum (befintliga och förändrad funktion samt 6 nya i 
aulabyggnaden) 

 4 NO-salar (3 befintliga och 1 förändrad funktion) 
 1 Tekniksal (befintlig) 
 28 grupprum till intill klassrum (21 nya genom delning av befintliga 

klassrum och nya i aulabyggnaden) 
 10 specialundervisningsrum (specialundervisning, SVA, flexgrupp, särskild 

undervisningsgrupp, närvaroteam, genom delning av befintliga klassrum 
och förändrad funktion) 

 1 Bildsal (befintlig i matsalsbyggnaden) 
 4 Hemkunskapssalar (samutnyttjas med F-6, befintliga i 

matsalsbyggnaden) 
 1 Kemi – lab (befintlig) 
 2 Musiksalar (samutnyttjas med F-6, genom förändrad funktion)  
 4 Slöjdsalar (samutnyttjas med Odelsberg, befintliga) 

Samlingslokal som motsvarar en aula kommer att samanvändas med den 
kommande nya matsalen. 

Ombyggnad av kök och matsal samt östra skolgården har anknytning till 
ombyggnaden, men kommer att hanteras som egna projekt. 
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Vid BUN 2021-04-27 §49 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att bygga på en andra våning på Strömstiernaskolans ena flygel. 
Strömstadslokaler har som fastighetsägare bedömt att denna tillbyggnad skulle 
innebära en hög kostnad och det råder dessutom stor osäkerhet kring en rad 
byggnadstekniska frågor kring att bygga på befintlig struktur. Därav att förvaltning 
och Strömstadslokaler gemensamt har tagit fram andra förslag till lösningar för 
grundsärskolelokaler (se ärende BUN/2021-0041), utifrån givet uppdrag. 

Beroende på vilket beslut som barn- och utbildningsnämnden fattar om lokaler för 
grundsärskolan så kan ombyggnaden av Strömstiernaskolan påverkas, så att 
lokaler behöver disponeras om och att en musiksal flyttas till nuvarande 
särskolelokaler på Odelsbergsskolan. 

 

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
För de kommande eleverna på Strömstiernaskolan kommer en lärmiljön att 
skapas som möjliggör en undervisning som kan anpassas till elevers olika behov. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Ombyggnaden kommer att leda till ökade hyreskostnader. Ökningen kommer att 
preciseras när nästa steg i processen, lokalernas utrustning, är klart. 

Folkhälsoperspektiv, Juridiskt perspektiv och Miljöperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-10 
Beslut BUN 2021 § 49, 2021-04-27 
Tjänsteskrivelse 2021-04-16 
Ritningar 
  

Lisbeth Lunneryd 
Kvalitetscontroller 
0526- 19467 
Lisbeth.lunneryd@stromstad.se 

Helene Evensen 
Förvaltningschef 
0526 - 19127 
helene.evensen@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Ärendet 
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 BUN/2021-0077 

BUN § 49 Ombyggnad av Strömstiernaskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att, förutom det som  
  presenterats idag, utreda: 

 möjligheten att bygga på en andra våning på Strömstiernaskolans ena 
flygel, ovanför slöjdlokalerna, med syfte att behålla 
grundsärskoleverksamheten på skolan 

 möjligheten att flytta Strömstierna förskolas verksamhet till andra lokaler 
eller finna annan lösning för att bedriva denna verksamhet och då frigöra 
och använda nuvarande förskolelokaler till skolverksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kvalitetscontroller Lisbeth Lunneryd och fastighetsförvaltare Gary Lyckell föredrar 
ärendet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslutade 2019-06-25 att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med AB Strömstadslokaler 
utreda det långsiktiga lokalbehovet för högstadieverksamheten på 
Strömstiernaskolan och att uppdraget också ska inkludera det långsiktiga 
lokalbehovet för särskolan och kulturskolan. 

Elevstatistiken visar att elevantalet på Strömstiernaskolan ökar. Under läsåret 
2023/2024 och framåt kommer elevantalet enligt befintlig elevstatistik att vara 
runt 500 elever. Detta ställer krav på utökade skollokaler. Även årskurs 6 har 
undervisning i språk och hemkunskap som bedrivs av språklärare från 
Strömstiernaskolan i skolans lokaler. 

Andra förändringar som leder till behov av ökade lokaler är högre anspråk på 
arbetsplatser för personalen, högre krav på flexibla grupper i undervisningen som 
ger ökade krav på grupprum i anslutning till klassrummen samt att elevhälsan 
behöver fler lokaler. 

En behovsbeskrivning har tagits fram av Strömstiernaskolans rektorer. Samarbetet 
mellan skolledning, personal och skyddsombud på Strömstiernaskolan samt 
Strömstadslokalers arkitekt och processledare har skett i flera steg. Samarbetet 
har lett fram till ett förslag till ombyggnad som alla inblandade är överens om i 
mars 2021. Förslaget fyller behoven och har flera lokaler som kan användas 
flexibelt utifrån nya behov och kan byta funktion utan ombyggnad. 

Förslaget till ombyggnad ger: 

 21 Neutrala klassrum (befintliga och förändrad funktion samt 6 nya i 
aulabyggnaden) 

 4 NO-salar (3 befintliga och 1 förändrad funktion) 
 1 Tekniksal (befintlig) 
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 28 grupprum till intill klassrum (21 nya genom delning av befintliga 
klassrum och nya i aulabyggnaden) 

 10 specialundervisningsrum (specialundervisning, SVA, flexgrupp, särskild 
undervisningsgrupp, närvaroteam, genom delning av befintliga klassrum 
och förändrad funktion) 

 1 Bildsal (befintlig i matsalsbyggnaden) 
 4 Hemkunskapssalar (samutnyttjas med F-6, befintliga i 

matsalsbyggnaden) 
 1 Kemi – lab (befintlig) 
 2 Musiksalar (samutnyttjas med F-6, genom förändrad funktion) 
 4 Slöjdsalar (samutnyttjas med Odelsberg, befintliga) 

Samlingslokal som motsvarar en aula kommer att samanvändas med den 
kommande nya matsalen. 

Ombyggnad av kök och matsal samt östra skolgården har anknytning till 
ombyggnaden, men kommer att hanteras som egna projekt. 

Ombyggnaden kommer att leda till högre hyreskostnader som inte kan preciseras 
i dagsläget bland annat på grund av att lokalernas utrustning inte är klar. 

I samband med nämndens behandling av ombyggnationen aktualiseras 
lokalbehovet för elever i högstadieålder i nära anslutning till 
Strömstiernaskolan, mot bakgrund av nämndens tidigare ställningstagande i 
ärendet rörande grundsärskolans lokalbehov och placering (§ 48).  

Beslutsunderlag 
BUN AU § 47 
Tjänsteskrivelse 2021-04-16 inklusive ritningar 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ledamöterna Alexander Weinehall (KD), Marie Edvinsson Kristiansen (M) och 
ordförande Lena Martinsson (S): 

- återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att, förutom det som  
  presenterats idag, utreda: 

 möjligheten att bygga på en andra våning på Strömstiernaskolans ena 
flygel, ovanför slöjdlokalerna, med syfte att behålla 
grundsärskoleverksamheten på skolan 

 möjligheten att flytta Strömstierna förskolas verksamhet till andra lokaler 
eller finna annan lösning för att bedriva denna verksamhet och då frigöra 
och använda nuvarande förskolelokaler till skolverksamhet.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta 
enligt Alexander Weinehalls, Marie Edvinsson Kristiansens och ordförandes 
förslag och finner att så är fallet. 
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Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Kvalitetscontroller 
Ansvarig verksamhetschef 
Ansvarig rektor 
AB Strömstadslokaler 
Ärendet
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Barn- och utbildningsnämnden 

Ombyggnad - Strömstiernaskolan 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 

 att en beställning på ombyggnationen av Strömstiernaskolan ska läggas, 
enligt nedan beskrivna premisser 

 att de ökade drifts- och hyreskostnaderna tas med i budgetarbetet inför 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens beslutade 190625 att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med AB Strömstadslokaler 
utreda det långsiktiga lokalbehovet för högstadieverksamheten på 
Strömstiernaskolan och att uppdraget också ska inkludera det långsiktiga 
lokalbehovet för särskolan och kulturskolan. 

Elevstatistiken visar att elevantalet på Strömstiernaskolan ökar. Under läsåret 
2023/2024 och framåt kommer elevantalet enligt befintlig elevstatistik att var 
runt 500 elever. Detta ställer krav på utökade skollokaler. Även årskurs 6 har 
undervisning i språk och hemkunskap som bedrivs av språklärare från 
Strömstiernaskolan i skolans lokaler. 

Andra förändringar som leder till behov av ökade lokaler är högre anspråk på 
arbetsplatser för personalen, högre krav på flexibla grupper i undervisningen som 
ger ökade krav på grupprum i anslutning till klassrummen samt att elevhälsan 
behöver fler lokaler.  

Sedan beslutet har en behovsbeskrivning tagits fram av Strömstiernaskolans 
rektorer. Samarbetet mellan skolledning, personal och skyddsombud på 
Strömstiernaskolan samt Strömstadslokalers arkitekt och processledare har skett i 
flera steg. Samarbetet har lett fram till ett förslag till ombyggnad som alla 
inblandade är överens om i mars 2021. Förslaget fyller behoven och har flera 
lokaler som kan användas flexibelt utifrån nya behov och kan byta funktion utan 
ombyggnad. 

Ombyggnad av kök och matsal samt östra skolgården har anknytning till 
ombyggnaden, men kommer att hanteras som egna projekt. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens beslutade 190625 att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med AB Strömstadslokaler 
utreda det långsiktiga lokalbehovet för högstadieverksamheten på 
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Strömstiernaskolan och att uppdraget också ska inkludera det långsiktiga 
lokalbehovet för särskolan och kulturskolan. 

Elevstatistiken visar att elevantalet på Strömstiernaskolan ökar. Under läsåret 
2023/2024 och framåt kommer elevantalet enligt befintlig elevstatistik att var 
runt 500 elever. Detta ställer krav på utökade skollokaler. Även årskurs 6 har 
undervisning i språk och hemkunskap som bedrivs av språklärare från 
Strömstiernaskolan i skolans lokaler. 

Andra förändringar som leder till behov av ökade lokaler är högre anspråk på 
arbetsplatser för personalen, högre krav på flexibla grupper i undervisningen som 
ger ökade krav på grupprum i anslutning till klassrummen samt att elevhälsan 
behöver fler lokaler.  

Sedan beslutet har en behovsbeskrivning tagits fram av Strömstiernaskolans 
rektorer. Samarbete mellan skolledning, personal och skyddsombud på 
Strömstiernaskolan samt Strömstadslokalers arkitekt och processledare har skett i 
flera steg. Samarbetet har lett fram till ett förslag till ombyggnad som alla 
inblandade är överens om i mars 2021. Förslaget fyller behoven och har flera 
lokaler som kan användas flexibelt utifrån nya behov och kan byta funktion utan 
ombyggnad. 

Förslaget till ombyggnad ger: 

 21 Neutrala klassrum (befintliga och förändrad funktion samt 6 nya i 
aulabyggnaden) 

 4 NO-salar (3 befintliga och 1 förändrad funktion) 
 1 Tekniksal (befintlig) 
 28 grupprum till intill klassrum (21 nya genom delning av befintliga 

klassrum och nya i aulabyggnaden) 
 10 specialundervisningsrum (specialundervisning, SVA, flexgrupp, särskild 

undervisningsgrupp, närvaroteam, genom delning av befintliga klassrum 
och förändrad funktion) 

 1 Bildsal (befintlig i matsalsbyggnaden) 
 4 Hemkunskapssalar (samutnyttjas med F-6, befintliga i 

matsalsbyggnaden) 
 1 Kemi – lab (befintlig) 
 2 Musiksalar (samutnyttjas med F-6, genom förändrad funktion)  
 4 Slöjdsalar (samutnyttjas med Odelsberg, befintliga) 

Samlingslokal som motsvarar en aula kommer att samanvändas med den 
kommande nya matsalen. 

Ombyggnad av kök och matsal samt östra skolgården har anknytning till 
ombyggnaden, men kommer att hanteras som egna projekt. 
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 2021-04-16 Ärende: BUN/2021-0077 
   

 

   

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
För de kommande eleverna på Strömstiernaskolan kommer en lärmiljön att 
skapas som möjliggör en undervisning som kan anpassas till elevers olika behov. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Ombyggnaden kommer att leda till ökade hyreskostnader. Ökningen kommer att 
preciseras när nästa steg i processen, lokalernas utrustning, är klart. 

Folkhälsoperspektiv, Juridiskt perspektiv och Miljöperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-16, Lisbeth Lunneryd 
Ritningar 
  

Lisbeth Lunneryd 
Kvalitetscontroller 
0526- 19467 
Lisbeth.lunneryd@stromstad.se 

Helene Evensen 
Förvaltningschef 
0526 - 19127 
helene.evensen@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Ärendet 
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-05-05 

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

BUN/2021-0041 

BUNau § 44 Övrig fråga 2: Beställningsbeslut 
Grundsärskolan 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 
- fatta beställningsbeslut avseende byggnation av grundsärskolan med aktuellt
beställningsunderlag

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden noterar att beställningsunderlaget avseende byggnation av 
grundsärskolan har ändrats jämfört med det underlag som var aktuellt vid barn- 
och utbildningsnämndens tidigare beslut i frågan. Ett nytt beslut bör därför fattas 
av nämnden, med aktuella underlag.   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan föreslå 
barn- och utbildningsnämnden att fatta beställningsbeslut avseende byggnation 
av grundsärskolan med aktuellt beställningsunderlag och finner det så.  

Beslutet skickas till 
Diariet

3



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-03-31 

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

BUN/2021-0041 

BUN § 10 Grundsärskola - alternativa lokaler 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-06-22 att beställa byggnation av 
ny sammanhållen grundsärskola hos Strömstadslokaler enligt alternativ C, som 
omfattade följande:  

 grundsärskola årskurs 1-6 inriktning ämnen och årskurs 1-9 inriktning
ämnesområden förläggas i nya lokaler i Skee,

 grundsärskola årskurs 7-9 inriktning ämnen är fortsatt kvar med
verksamhet på Strömstiernaskolan,

 samt att byggnationen av grundsärskolan i Skee ska ske på nuvarande
skolområde i Skee.

Förslaget är en enplansbyggnad om 766 kvm. Förslaget är framtaget utifrån 
grundsärskolans behovsbeskrivning. En preliminär beräkning ger en årshyra på ca 
1500 tkr inklusive utemiljön. 

Efter budgetsamråd mellan barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och 
budgetberedningen samt styrelsen för Strömstadslokalen så fick förvaltningen i 
uppdrag 2021-11-17 uppdraget att undersöka om grundsärskolan kan tilldelas 
lokalytor från Bojarskolans utbyggnad i etapp 3. Huvudsyftet var att undersöka 
om detta med bibehållen kravprofil skulle medföra ett ekonomisk mer 
fördelaktigt förslag. Nedanstående är en sammanfattning av detta uppdrag. 

En analys har genomförts av markförutsättningar, planförutsättningar utifrån den 
behovs- och kravprofil som finns framtagen för byggnationen i Skee. I detta arbete 
har Strömstadslokaler, representanter från Bojarskolan, grundsärskolan samt från 
staben deltagit (verksamhetschef, kvalitetscontroller, förvaltningschef).  

Grundsärskolan kan placeras inom etapp 3 av Bojarskolan, men då krävs en 
ytterligare tillbyggnad eftersom de ca 1200 kvm att bygga om inte räcker till för 
båda verksamheternas egna behov och de gemensamma lokalerna. 

Skolgårdens yta medger inte utbyggnad, det innebär att ett övre plan behöver 
tillskapas i någon av flyglarna. En ombyggnad av flygel berör 5 klassrum och 
innebär praktiska problem och kostnader för ersättningslokaler under byggtiden. 

En nybyggnation i Skee av 740 kvm, jämfört med en ytterligare om- och 
tillbyggnad av ca 500 kvm på Bojarskolan, är inte uppenbart dyrare.  

Skee-alternativet är enklare att genomföra och påverkare grundskolans elever 
mindre under byggtiden. 

Kostnader för tillgänghetsanpassning kan bli högre i Skee, på Bojarskolan görs 
anpassningen helt inom planerade byggnationer. 



 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2022-03-31  
   

 
   

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

Det finns bättre möjligheter för en anpassad skolgård för grundsärskolans elever 
på Skee skola. 

Undersökningen av möjligheterna att placera grundsärskolan inom etapp 3 i 
ombyggnaden av Bojarskolan har resulterat i att förvaltningen anser att barn- och 
utbildningsnämndens beslut att placera grundsärskolan i Skee är det 
sammantaget bästa alternativet. 

Uppdraget för byggnation av grundsärskola i Skee överlämnades till 
Strömstadslokaler efter beslut i nämnden 2021-06-22. Strömstadslokaler har tagit 
fram ritning för den nya byggnationen i Skee och arbetar nu med ett 
kostnadsförslag som underlag investeringsbeslut i kommunfullmäktige.  

Eftersom antalet elever som tillhör målgruppen grundsärskolan har ökat markant i 
antal till vårterminen och höstterminen 2022, är behovet av den nya 
skolbyggnaden i Skee mycket stort.  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta 

- att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet med 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag och finner det så. 

Beslutet skickas till 
Ärendet



 

 

 

 
 
 
 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: kommun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 
Org nr: 212000-1405 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 

Datum 2022-05-11
Sida 1 (2)

Lokalbehov grundsärskola  
 
 
Entré 20-25kvm – Grundsärskola ca 20 elever 

 Handikapparkering i direkt anslutning till ytterdörren 
 Möjlighet att göra rent hjul på rullstolar och rullatorer – golvbrunn. 
 Tillgång till ”väntrum” för skolskjuts i kapprum. 
 Förvaringsutrymme (5-10 kvm) för rullstolar och rullatorer utrustat med el för 

laddningsmöjlighet av elrullstolar 
 Klädförvaring 
 Torkrum 
 Tvättmaskin 
 ”Vanlig” RWC och en RWC som har tillgång till dusch och fullstor brits 

 
Elevytor - Grundsärskola och grundskola 
Specifikt grundsärskola 

 4 mindre klassrum 25-30 m2 med 4 tillhörande grupprum 12-15m2, tillgång till vatten (tre 
klassrum med grupprum i ritning) 

 Ett större delbart klassrum (50-60 kvm) med vikvägg, två dörrar och två av allt. Kan även 
användas för rörelse/dramarum, mjukt golv. 

 Pedagogiskt kök som är höj och sänkbart (2 arbetsplatser). 
 Sinnesrum 10m2 

 
Gemensamma elevytor grundskola och grundsärskola 

 Tillgång till praktiskestetiska lokaler  
- idrott tillgänglighetsanpassa nuvarande lokal,   
- musik i nuvarande grundskolelokal och/eller i ordinarie klassrum 
- slöjd i befintliga lokaler 

o textil ok som nu,  
o trä och metall tillgänglighets anpassas obs toalett vid slöjd behöver tillgänglighets 

anpassas) 
 Bibliotek i nybyggnation pga platsbrist i grundskolans lokaler 
 Matsal i den ombyggda matsalen måste ta tillgänglighets anpassning i beaktan samt att det 

går att köra rullstol samt matvagn mellan kök och nybyggnation (Malin) 
 Fritidshem för grundsärskolan i klassrummen 

 
 
 
Personalytor 
Specifikt grundsärskolan 



 

 

 
 
 
 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: kommun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 
Org nr: 212000-1405 Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 

 

Datum 2022-05-11
Sida 2 (2)

 Arbetsrum för ca 10 personal med tillgång till kopiering (Sju arbetsplatser) 
 Arbetsrum för rektor 

 
Gemensamma personalytor grundskola och grundsärskola 

 Konferensrum för ca 10-15 personer 
 Personalrum för ca 10 personer, med tillhörande vilrum (finns ej idag för grundskolan) 
 

 
Elevhälsa gemensam för både grundskola och grundsärskola, frigör yta på Skee skola 

 Skolsköterskerum med tillhörande vilrum, väntrum och toalett 
 Ett gemensam arbetsrum med samtalsmöbler för övriga elevhälsafunktioner 

 
Övriga behov inomhus specifikt grundsärskola 

 Förvaring för hjälpmedel och portabel lift (laddstation) 25-30 kvm 
 Ledstänger i korridorer 
 Förvaringsutrymme för t.ex. läromedel och förbrukningsmaterial 10-15 kvm 
 Städförråd, standard 

 
Tillägg i utomhusmiljö för att anpassas till grundsärskolans behov Osäkert kring utemiljö då det inte 
finns med på ritning 

 Utemiljön ska vara anpassad till grundsärskola med säker inhägnad som omsluter hela 
skolgården.  

 Aktivitetsmöjligheter som gynnar utomhuspedagogik t.ex. en affärsbyggnad, sandlåda, 
rullstolsgunga möjlighet att cykla runt i en slinga. 

 Förråd ute med plats för cyklar, lekmaterial mm 
 Vändplats och handikapparkering i närhet av entrén 
 Solavskärmning på någon del av skolgården 

 
 
Grönt = enligt behov 
Gult= ok men inte helt utifrån behovsbeskrivning eller inte helt i box  
Rött = ej med utifrån behovsbeskrivning  



STRÖMSTADS KOMMUN  Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2022-05-11 Ärende: BUN/2021-0041 
BUN - Grundskola och förskoleklass   

    

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Klockaregatan 2 Webb: www.stromstad.se  Org.nr: 212000-1405 

 Barn- och utbildningsnämnden 

Lokalbehov för grundsärskolans verksamhet 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 

-  att godkänna slutgiltig ritning för byggnation av grundsärskola. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-06-22 att beställa byggnation av 
ny sammanhållen grundsärskola hos Strömstadslokaler som omfattar:  

 grundsärskola årskurs 1-6 inriktning ämnen och årskurs 1-9 inriktning 
ämnesområden förläggas i nya lokaler i Skee,  

 grundsärskola årskurs 7-9 inriktning ämnen är fortsatt kvar med 
verksamhet på Strömstiernaskolan,  

 samt att byggnationen av grundsärskolan i Skee ska ske på nuvarande 
skolområde i Skee. 

Förvaltningen fick i samband med beslutet uppdraget att arbeta fram ett konkret 
förslag till grundsärskolan med placering i Skee. Strömstadslokaler, 
verksamhetschef för grundskola och grundsärskola, rektor för grundsärskolan 
samt förvaltningens lokalsamordnare har samtliga varit delaktiga i 
arbetsprocessen. 

Förslaget är en enplansbyggnad om 766 kvm. Förslaget är framtaget utifrån 
grundsärskolans behovsbeskrivning. En preliminär beräkning ger en årshyra på ca 
2 000 tkr inklusive utemiljön. 

Efter budgetsamråd mellan barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och 
budgetberedningen samt styrelsen för Strömstadslokalen så fick förvaltningen i 
uppdrag 2021-11-17 att undersöka om grundsärskolan kan tilldelas lokalytor från 
Bojarskolans utbyggnad i etapp 3. 

Undersökningen av möjligheterna att placera grundsärskolan inom etapp 3 i 
ombyggnaden av Bojarskolan har resulterat i att förvaltningen anser att barn- och 
utbildningsnämndens beslut att placera grundsärskolan i Skee är det 
sammantaget bästa alternativet. 

Ritningar ska inom kort samverkas med och signeras av skyddsombud och facklig 
representant.  
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 2022-05-11 Ärende: BUN/2021-0041 
   

 

   

Perspektiv 

Barnrättsperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Alla elever har rätt till att få en undervisning i den skolform de tillhör. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Ny skolenhet innebär en initial kostnad för etablering och en fortlöpande 
hyreskostnad.  
En samlad grundsärskoleenhet kan innebära en kostnadseffektivitet gällande 
personal och möjlighet till samutnyttjande av hjälpmedel. 

Folkhälsoperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån detta perspektiv 

Juridiskt perspektiv 
Strömstads kommun följer idag inte tillfullo lagstiftningen att tillhandahålla 
utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning och som tillhör 
målgruppen grundsärskolans verksamhetsform. 

Miljöperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån detta perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-11 
Beslut BUN 2022-03-31 
Beslut BUN 2021-12-09 
Tjänsteskrivelse 2021-11-18 
Beslut BUN 2021-06-22 
Tjänsteskrivelse 2021-06-15 
Skiss förslag 2021-10-26 
Lokalbehov grundsärskola i jämförelse med ritning 
  

Terése Lomgård 
utredare 
0526-194 67 
terese.lomgard@stromstad.se 

 Héléne Evensen 
 förvaltningschef 
 0526 – 191 27 
 helene.evensen@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Diariet 
Strömstadslokaler 
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 2022-05-11 Ärende: BUN/2021-0041 
   

 

   

Verksamhetschef 



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-12-09 

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

BUN/2021-0041 

BUN § 115 Lokalbehov för grundsärskolans verksamhet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
ärendet bordlägges för vidare handläggning i februari. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-06-22 att beställa byggnation av 
ny sammanhållen grundsärskola hos Strömstadslokaler enligt alternativ C, som 
omfattade följande:  

 grundsärskola årskurs 1-6 inriktning ämnen och årskurs 1-9 inriktning
ämnesområden förläggas i nya lokaler i Skee,

 grundsärskola årskurs 7-9 inriktning ämnen är fortsatt kvar med
verksamhet på Strömstiernaskolan,

 samt att byggnationen av grundsärskolan i Skee ska ske på nuvarande
skolområde i Skee.

Förvaltningen fick i samband med beslutet uppdraget att arbeta fram ett konkret 
förslag till grundsärskolan med placering i Skee. Strömstadslokaler, 
verksamhetschef för grundskola och grundsärskola, rektor för grundsärskolan 
samt förvaltningens lokalsamordnare har samtliga varit delaktiga i 
arbetsprocessen. 

Förslaget är en enplansbyggnad om 766 kvm. Förslaget är framtaget utifrån 
grundsärskolans behovsbeskrivning. En preliminär beräkning ger en årshyra på ca 
1500 tkr inklusive utemiljön. 

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka om grundsärskolan kan tilldelas 
lokalytor från Bojarskolans utbyggnad i etapp 3. 

Beslutsunderlag 
Beslut BUN 2021-06-22 
Tjänsteskrivelse 2021-06-15 
Tjänsteskrivelse 2021-11-18 
Skiss förslag på ny förskola 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-25 § 126 

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

Beslutet skickas till 
Diariet 



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-11-18 Ärende: BUN/2021-0041 
BUN - Grundskola och förskoleklass 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Klockaregatan 2 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405 

Barn- och utbildningsnämnden 

Lokalbehov för grundsärskolans verksamhet 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

- Att av Strömstadslokaler beställa nybyggnation av grundsärskola i Skee,
enligt förvaltningens presenterade förslag och skiss.

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-06-22 att beställa byggnation av 
ny sammanhållen grundsärskola hos Strömstadslokaler enligt alternativ C, som 
omfattade följande:  

 grundsärskola årskurs 1-6 inriktning ämnen och årskurs 1-9 inriktning
ämnesområden förläggas i nya lokaler i Skee,

 grundsärskola årskurs 7-9 inriktning ämnen är fortsatt kvar med
verksamhet på Strömstiernaskolan,

 samt att byggnationen av grundsärskolan i Skee ska ske på nuvarande
skolområde i Skee.

Förvaltningen fick i samband med beslutet uppdraget att arbeta fram ett konkret 
förslag till grundsärskolan med placering i Skee. Strömstadslokaler, 
verksamhetschef för grundskola och grundsärskola, rektor för grundsärskolan 
samt förvaltningens lokalsamordnare har samtliga varit delaktiga i 
arbetsprocessen. 

Förslaget är en enplansbyggnad om 766 kvm. Förslaget är framtaget utifrån 
grundsärskolans behovsbeskrivning. En preliminär beräkning ger en årshyra på ca 
1500 tkr inklusive utemiljön. 

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Alla elever har rätt till att få en undervisning i den skolform de tillhör. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Ny skolenhet innebär en initial kostnad för etablering och en fortlöpande 
hyreskostnad.  
En samlad grundsärskoleenhet kan innebära en kostnadseffektivitet gällande 
personal och möjlighet till samutnyttjande av hjälpmedel. 
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Folkhälsoperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån detta perspektiv 

Juridiskt perspektiv 
Strömstads kommun följer idag inte tillfullo lagstiftningen att tillhandahålla 
utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning och som tillhör 
målgruppen grundsärskolans verksamhetsform. 

Miljöperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån detta perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Beslut BUN 2021-06-22 
Tjänsteskrivelse 2021-06-15 
Tjänsteskrivelse 2021-11-18 
Skiss förslag på ny förskola 
  

Héléne Evensen 
Förvaltningschef 
0526-191 27 
helene.evensen@stromstad.se 

  
  
  
  

  

Beslutet skickas till 
Ärendet 
Strömstadslokaler 
Verksamhetschef 



STRÖMSTADS 
KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-06-22 

13 (42) 

BUN/2021-0041 

BUN § 84 Lokalbehov för grundsärskolans verksamhet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att hos AB Strömstadslokaler beställa byggnation av ny sammanhållen

grundsärskola enligt alternativ C innebärande Grundsärskola årskurs 1-6

inriktning ämnen och årskurs 1-9 inriktning ämnesområden i Skee och årskurs

7-9 inriktning ämnen på Strömstiernaskolan,

- att byggnationen av grundsärskolan i Skee ska ske på nuvarande skolområde i

Skee.

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Eva Eriksson och kvalitetscontroller Lisbeth Lunneryd föredrar 

ärendet. 

Grundsärskolans två verksamhetsformer är idag belägna på två separata 

skolenheter vilket medför svårigheter gällande kollegialt samarbete och för elever 

att läsa en kombination av inriktningarna ämnen och ämnesområden. I dagsläget 

är få lärare i verksamheten behöriga, vilket talar för att en sammanhållen 

verksamhet kan bidra till bäst nyttjande av den legitimerade lärarna. 

Elevunderlaget i grundsärskolan kommer enligt prognos att öka med 33 % inom 

två år och redan idag är grundsärskolans lokaler inte tillräckligt stora och 

tillgänglighetsanpassade för målgruppen. Ytterligare information i ärendet finns i 

tjänsteskrivelse daterad 2021-03-02. 

Barn- och utbildningsnämndens beslutar 2019-06-25 § 57 (dnr BUN/2019-0171) 

att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

Strömstadslokaler AB utreda det långsiktiga lokalbehovet för högstadie

verksamheten på Strömstiernaskolan och att uppdraget också ska inkludera det 

långsiktiga lokalbehovet för särskolan och kulturskolan. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 2021-04-27 § 48 att ge förvaltningen i 

uppdrag 

• att finna nya lokaler för grundsärskola ämnen låg-, mellanstadieålder

lokaliserad i en F-6 skola och grundsärskola ämnesområden 1-9 i nära

anslutning till en F-6 skola,
• att finna lokaler till grundsärskola ämnen högstadieålder i nära anslutning

till Strömstiernaskolan,
• att placering av skolenheterna ska fastställas av BUN innan start av

projektering och att arbetet görs i samråd med AB Strömstadslokaler, då

en framtida investering görs av AB Strömstadslokaler och senare läggs på

hyra.

På samma möte som noterats ovan (BUN 2021-04-27 § 49) återremitterar 

nämnden också ett ärende kring ombyggnation av Strömstierna till förvaltningen 

för att utreda möjligheten att bygga på en andra våning på Strömstiernaskolans 

Strömstads kommun 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

452 80 Strömstad 

E-post: bun@stromstad.se

Webb: www.stromstad.se

Tel: 0526-190 00 







STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2021-06-15 Ärende: BUN/2021-0041 
BUN - Grundskola och förskoleklass 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Klockaregatan 2 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405 

Barn- och utbildningsnämnden 

Lokalbehov för grundsärskolans verksamhet 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

 att hos Strömstadslokaler AB beställa byggnation av ny sammanhållen 
grundsärskola vid Skee skola, enligt alternativ A nedan. 

Sammanfattning av ärendet 
Grundsärskolans två verksamhetsformer är idag belägna på två separata 
skolenheter vilket medför svårigheter gällande kollegialt samarbete och för elever 
att läsa en kombination av inriktningarna ämnen och ämnesområden.    

Elevunderlaget i grundsärskolan kommer enligt prognos att öka med 33 % inom 
två år och redan idag är grundsärskolans lokaler inte tillräckligt stora och 
tillgänglighetsanpassade för målgruppen. Ytterligare information i ärendet finns i 
tjänsteskrivelse daterad 2021-03-02. 

Barn- och utbildningsnämndens beslutade 19-06-25 att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Strömstadslokaler AB 
utreda det långsiktiga lokalbehovet för högstadieverksamheten på 
Strömstiernaskolan och att uppdraget också ska inkludera det långsiktiga 
lokalbehovet för särskolan och kulturskolan. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-04-27 att ge förvaltningen i 
uppdrag att finna nya lokaler för grundsärskola ämnen låg-, mellanstadieålder 
lokaliserad i en F-6 skola och grundsärskola ämnesområden 1-9 i nära anslutning 
till en F-6 skola, att finna lokaler till grundsärskola ämnen högstadieålder i nära 
anslutning till Strömstiernaskolan, att placering av skolenheterna ska fastställas av 
BUN innan start av projektering och att arbetet görs i samråd med  
Strömstadslokaler AB, då en framtida investering görs av Strömstadslokaler och 
senare läggs på hyra. 

Förvaltningen har i samråd med Strömstadlokaler AB tagit fram fem olika förslag 
till att lösa lokalbehovet för grundsärskolan. Barn och utbildningsförvaltningen 
förordar alternativ A, en sammanhållen grundsärskola i närheten av Skee skola, 
utifrån ekonomiska och kvalitativa aspekter på undervisningen. En samlad 
grundsärskoleenhet innebär en kostnadseffektivitet gällande personal och 
möjlighet till samutnyttjande av hjälpmedel.  
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Ärendet 
Grundsärskolans två verksamhetsformer är idag belägna på två separata 
skolenheter vilket medför svårigheter gällande kollegialt samarbete och för elever 
att läsa en kombination av inriktningarna ämnen och ämnesområden. I dagsläget 
är få lärare i verksamheten behöriga, vilket talar för att en sammanhållen 
verksamhet kan bidra till bäst nyttjande av den legitimerade lärarna.  

Elevunderlaget i grundsärskolan kommer enligt prognos att öka med 33 % inom 
två år och redan idag är grundsärskolans lokaler inte tillräckligt stora och 
tillgänglighetsanpassade för målgruppen. Ytterligare information i ärendet finns i 
tjänsteskrivelse daterad 2021-03-02. 

Barn- och utbildningsnämndens beslutade 19-06-25 att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med Strömstadslokaler AB 
utreda det långsiktiga lokalbehovet för högstadieverksamheten på 
Strömstiernaskolan och att uppdraget också ska inkludera det långsiktiga 
lokalbehovet för särskolan och kulturskolan. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-04-27 § 48 att ge förvaltningen i 
uppdrag att finna nya lokaler för grundsärskola ämnen låg-, mellanstadieålder 
lokaliserad i en F-6 skola och grundsärskola ämnesområden 1-9 i nära anslutning 
till en F-6 skola, att finna lokaler till grundsärskola ämnen högstadieålder i nära 
anslutning till Strömstiernaskolan, att placering av skolenheterna ska fastställas av 
BUN innan start av projektering och att arbetet görs i samråd med  
Strömstadslokaler, då en framtida investering görs av Strömstadslokaler och 
senare läggs på hyra. 

PÅ samma möte som noterats ovan (BUN 2021-04-27 §49) återremitterade 
nämnden också ett ärende kring ombyggnation av Strömstierna till förvaltningen 
för att utreda möjligheten att bygga på en andra våning på Strömstiernaskolans 
ena flygel, ovanför slöjdlokalerna, med syfte att behålla 
grundsärskoleverksamheten på skolan.  

Förvaltningen har i samråd med Strömstadslokaler AB tagit fram fem förslag till 
att lösa lokalbehovet för grundsärskolan. Barn och utbildningsförvaltningen 
förordar alternativ A, en sammanhållen grundsärskola i närheten av Skee skola. 

Nämndens tidigare uppdrag till förvaltningen, att utreda förslaget att bygga på en 
våning på Strömstiernaskolans ena flygel, har av Strömstadslokaler bedömts 
innebära en hög kostnad och det råder stor osäkerhet kring en rad 
byggnadstekniska frågor kring att bygga på befintlig struktur. Därav att förvaltning 
och Strömstadslokaler tagit fram andra förslag till lösningar, utifrån givet uppdrag. 

Alternativ: 

A. Grundsärskola 1-9 i Skee 
B. Grundsärskola 1-9 på tomten där Strömstierna förskola är idag 
C. Grundsärskola 1-6 i Skee och 7-9 på Strömstiernaskolan 
D. Grundsärskola 1-9 på tomten där Strömstierna förskola är idag och 7-9 

ämnen på Strömstiernaskolan 
E. Grundsärskola 1-9 i byggnaden där Strömstierna förskola är idag och 7-9 

ämnen i Strömstiernaskolan 
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Alter-
nativ 

Uppskattad 
Hyreskostnad  

Intill skola med 
samma åldrar 

Samman-
hållen 

Tillräcklig 
yta 

A 1,6 mnkr 1-6 Ja Ja 

B*** 1,9 mnkr* 7-9 Ja Ja 

C** 1,3 mnkr 1-6 och 7-9 Nej Ja 

D** 
*** 

1,6 mnkr* 1-6 och 7-9 Nej Ja 

E** 

*** 

0,8 mnkr* 1-6 och 7-9 Nej Nej 

 
* 0,3 mnkr för ökad hyra för ny förskola som ersätter nuvarande förskola. 

** kräver omdisponering i nuvarande förslag till ombyggnad av 
Strömstiernaskolan och att en musiksal flyttas till nuvarande särskolelokaler på 
Odelsbergsskolan 

***kräver att förskoleverksamheten på lilla Strömstierna flyttas. Kortsiktigt kan 
platser fördelas på övriga förskolenheter. På längre sikt bedöms det finnas behov 
av en ny större central förskolenhet.  

Som ovan beskrivet så förordar barn och utbildningsförvaltningen alternativ A, en 
sammanhållen grundsärskola i närheten av Skee skola 

Under våren publicerades ett slutbetänkande av en utredning kring elevers 
möjligheter att nå kunskapskraven, SOU 2021:11. I fokus i utredningen står 
skolans förmåga att ge fler elever förutsättningar att nå kunskapskraven och 
tillräckliga kunskaper för att klara framtida studier och arbetsliv (grundskolan och 
grundsärskolan). Utredningen fokuserar på hur huvudmannen kan skapa bättre 
möjligheter för elever att nå kunskapskraven, arbeta med aktivt stöd- och 
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning. Förvaltningen bedömer att en samlad grundsärskola i Skee 
har bättre möjligheter att ge grundsärskoleeleverna det stöd som målgruppen har 
rätt till, då den samlade lärarkompetensen och professioner finns på ett och 
samma ställe och alla elever ges möjlighet till bättre anpassade lokaler och en 
kreativ miljö. Förslaget kan också möjliggöra att elever från Skee, Mellegården och 
Rossö ges möjlighet att få undervisning i praktisk estetiska ämnen på Skee, vilket 
leder till färre transporter för en grupp elever, vilket är positivt ur ett 
miljöperspektiv. 

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Alla elever har rätt till att få en undervisning i den skolform de tillhör. 
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Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Ny skolenhet innebär en initial kostnad för etablering och en fortlöpande 
hyreskostnad.  
En samlad grundsärskoleenhet kan innebära en kostnadseffektivitet gällande 
personal och möjlighet till samutnyttjande av hjälpmedel. 

Folkhälsoperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån detta perspektiv. 

Juridiskt perspektiv 
Strömstads kommun följer idag inte tillfullo lagstiftningen att tillhandahålla 
utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning och som tillhör 
målgruppen grundsärskolans verksamhetsform. 

Miljöperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån detta perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-15 
Beslut BUN 2021 § 48, 2021-04-27 
Tjänsteskrivelse 2021-03-02 
  

Helene Evensen 
Förvaltningschef 
0526-191 27 
helene.evensen@stromstad.se 

Eva Eriksson 
Verksamhetschef grundskola, 
grundsärskola 
0526-194 77 
eva.eriksson@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Ärendet 
Strömstadslokaler AB







PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-05-05 

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

BUN/2021-0039 

BUNau § 39 Fördelning av ytterligare "Skolmiljard" 2022 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 
-- att statsbidraget ”skolmiljarden” 2022 på 1,7 mnkr under ska gå till en fortsatt 
utveckling av den tillgängliga lärmiljön, med fokus på att ställa om fler klassrum 
inom grundskola och grundsärskola till rum för lärande.   

Sammanfattning av ärendet 
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medfört har regeringen 
beslutat att förstärka det statliga stödet sk ”skolmiljarden” även under 2022 med 
totalt 1,4 miljarder kronor. Bidraget betalas ut till alla kommuner automatiskt, 
ingen ansökan krävs. Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn och 
unga i åldern 6–19 år i respektive kommun. Strömstads kommun har tilldelats 1,7 
mnkr. Förvaltningen föreslår att medlen under 2022 ska gå till en fortsatt 
utveckling av den tillgängliga lärmiljön, med fokus på att ställa om fler klassrum 
inom grundskola och grundsärskola till rum för lärande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-05-05 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

- att statsbidraget ”skolmiljarden” 2022 på 1,7 mnkr under ska gå till en fortsatt
utveckling av den tillgängliga lärmiljön, med fokus på att ställa om fler klassrum
inom grundskola och grundsärskola till rum för lärande.

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

Beslutet skickas till 
Ärendet

4
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Barn- och utbildningsförvaltningen 2022-05-05 Ärende: BUN/2021-0039 
BUN - Administrativ avdelning 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Klockaregatan 2 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022 
(skolmiljarden)  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

- Att statsbidraget ”skolmiljarden” 2022 på 1,7 mnkr under ska gå till en
fortsatt utveckling av den tillgängliga lärmiljön, med fokus på att ställa om
fler klassrum inom grundskola och grundsärskola till rum för lärande.

Sammanfattning av ärendet 
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medfört har regeringen 
beslutat att förstärka det statliga stödet sk ”skolmiljarden” även under 2022 med 
totalt 1,4 miljarder kronor. Bidraget betalas ut till alla kommuner automatiskt, 
ingen ansökan krävs. Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn och 
unga i åldern 6–19 år i respektive kommun. Strömstads kommun har tilldelats 1,7 
mnkr. Förvaltningen föreslår att medlen under 2022 ska gå till en fortsatt 
utveckling av den tillgängliga lärmiljön, med fokus på att ställa om fler klassrum 
inom grundskola, grundsärskola till rum för lärande.  

Ärendet 
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medfört har regeringen 
beslutat att förstärka det statliga stödet sk ”skolmiljarden” även under 2022 med 
totalt 1,4 miljarder kronor. Bidraget betalas ut till alla kommuner automatiskt, 
ingen ansökan krävs. Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn och 
unga i åldern 6–19 år i respektive kommun. Strömstads kommun har tilldelats 1,7 
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Bidraget syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa 
effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-
pandemin. Bidraget ska användas under 2022 till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 
Varje kommun avgör själv vilka insatser som behöver genomföras i de aktuella 
verksamheterna för att säkerställa elevers kunskapsutveckling och hälsa. Det kan 
till exempel handla om insatser för att anpassa utbildningen (exempelvis kopplat 
till distansundervisning eller arbetsplatsförlagt lärande) eller för att på olika sätt 
stödja elever med låg skolnärvaro och/eller psykisk ohälsa. 

Skolverket kommer betala ut pengarna vid två tillfällen under 2022. Hälften av 
pengarna betalas ut i februari och den andra hälften betalas ut i augusti.  I 
skolförfattningar framgår att kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska 
beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.  
 

Förvaltningen föreslår att medlen under 2022 ska gå till en fortsatt utveckling av 
den tillgängliga lärmiljön, med fokus på att ställa om fler klassrum inom 
grundskola, grundsärskola samt gymnasiet och vuxenutbildning till rum för 
lärande. Rummen inreds på annat sätt än traditionell klassrumssittning, man 
skapar rum i rummet, köper in ”tysta” möbler m.m. - insatser som bedöms ha god 
effekt på undervisningen och studieron. Syftet är en ökad måluppfyllelse för fler 
elever. Parallellt med detta pågår arbete med kompetensinsatser till pedagoger 
för att dessa klassrum ska nyttjas till sin fulla potential. Rektorer, 
specialpedagoger och förstelärare driver detta utvecklingsarbete. I takt med att 
fler klassrum ställs ska uppföljning ske rörande klassrummens långsiktiga effekt på 
elevernas lärande.  
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Tillgänglighetsanpassade klassrum, grundskolan i Skee. 

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
En mer tillgänglig lärmiljö skapar goda förutsättningar för fler barn och elever att 
tillgodogöra sig undervisningen.  

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Investeringar för att skapa tillgänglig lärmiljö är kostsamma och behöver 
genomföras på längre sikt. Det tillskott av statsstöd som ärendet behandlar 
bedöms bäst kunna nyttjas på lång sikt genom att de tillförs en investering som 
verksamheten i annat fall inte skulle kunna genomföras. 

Folkhälsoperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv.  

Juridiskt perspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv.  

Miljöperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2022-05-05 
  

  
Helene Evensen 
Förvaltningschef 
0526-191 27 
helene.evensen@stromstad.se 

 

Beslutet skickas till 
Ärendet



 

Postadress: Box 4002, 171 04 Solna 
Besöksadress: Svetsarvägen 16 
Telefon: 08-527 332 00 (växeln) 
www.skolverket.se 1 (2)
 

Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd 
till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden” 

Beslut om utbetalning 

Skolverket beslutar om medel för en utökad satsning avseende tillfällig 
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021.  

 

Skälen för beslutet 

Medlen är en utökning med ytterligare 250 000 000 kr avseende det uppdrag om 
att fördela 1000 000 000 kr som Skolverket beslutade om 2021-01-28 (dnr 
2021:283) enligt tidigare regleringsbrev. I övrigt är uppdraget och syftet med 
satsningen detsamma som vid det tidigare beslutet.  

Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev 
(Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens skolverk, 
beslutat 2021-06-23, dnr U2021/03132). Där framgår att Skolverket ska betala ut 
högst 250 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de 
har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån 
antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 
2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i 
skolväsendet.  

 

Fördelning av medel 

250 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i 
åldern 6–19 år i kommunen. Se bilaga 1 för beräkning och bilaga 2 för fördelat 
belopp per kommun.  
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Utbetalningsplan 
Medlen betalas ut vid ett tillfälle under 2021. Medlen kommer betalas ut under 
juli månad. Utbetalningen kommer ha meddelandetexten ”Utökad skolmiljard 
2021”.  
 

 

 

På Skolverkets vägnar  

Johanna Freed  Sofie Lundkvist 

Enhetschef   Enhetschef   

    

 

I den slutliga handläggningen av ärendet har Nils-Henrik Jansson och Peter 
Jansson deltagit. 

 

Bilagor 

1. Beräkning 

2. Fördelat belopp per kommun 

 

 

Handlingen är beslutad i Skolverkets elektroniska ärende- och 
dokumenthanteringssystem av:  

Johanna Freed (Signerare) den 2021-06-30 

Sofie Lundkvist (Signerare) den 2021-07-01. 
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Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

Skolverket har beräknat om statsbidrag enligt nedan

Huvudmannens namn Organisationsnummer Beslut 1 Beslut 2 Totalt
ALE KOMMUN 2120001439 3 494 592 kr 888 534 kr 4 383 126 kr

ALINGSÅS KOMMUN 2120001553 4 225 703 kr 1 061 065 kr 5 286 768 kr

ALVESTA KOMMUN 2120000639 2 177 414 kr 543 180 kr 2 720 594 kr

ANEBY KOMMUN 2120000498 637 953 kr 165 513 kr 803 466 kr

ARBOGA KOMMUN 2120002122 1 258 808 kr 310 702 kr 1 569 510 kr

ARJEPLOGS KOMMUN 2120002668 208 720 kr 52 198 kr 260 918 kr

ARVIDSJAURS KOMMUN 2120002650 501 165 kr 125 158 kr 626 323 kr

ARVIKA KOMMUN 2120001892 2 276 467 kr 567 451 kr 2 843 918 kr

ASKERSUNDS KOMMUN 2120001983 974 618 kr 243 883 kr 1 218 501 kr

AVESTA KOMMUN 2120002262 2 050 059 kr 509 697 kr 2 559 756 kr

BENGTSFORS KOMMUN 2120001470 818 373 kr 200 165 kr 1 018 538 kr

BERGS KOMMUN 2120002502 620 265 kr 157 032 kr 777 297 kr

BJURHOLMS KOMMUN 2120002833 205 772 kr 51 759 kr 257 531 kr

BJUVS KOMMUN 2120001041 1 729 903 kr 428 257 kr 2 158 160 kr

BODENS KOMMUN 2120002767 2 390 851 kr 599 325 kr 2 990 176 kr

BOLLEBYGDS KOMMUN 2120002973 1 057 163 kr 263 914 kr 1 321 077 kr

BOLLNÄS KOMMUN 2120002361 2 452 170 kr 620 965 kr 3 073 135 kr

BORGHOLMS KOMMUN 2120000795 788 892 kr 195 048 kr 983 940 kr

BORLÄNGE KOMMUN 2120002239 5 412 579 kr 1 347 349 kr 6 759 928 kr

BORÅS KOMMUN 2120001561 11 286 231 kr 2 821 464 kr 14 107 695 kr

BOTKYRKA KOMMUN 2120002882 10 507 362 kr 2 629 780 kr 13 137 142 kr

BOXHOLMS KOMMUN 2120000407 478 170 kr 117 994 kr 596 164 kr

BROMÖLLA KOMMUN 2120000894 1 300 080 kr 324 446 kr 1 624 526 kr

BRÄCKE KOMMUN 2120002460 511 188 kr 130 568 kr 641 756 kr

BURLÖVS KOMMUN 2120001025 2 032 960 kr 519 786 kr 2 552 746 kr

BÅSTADS KOMMUN 2120000944 1 275 907 kr 318 451 kr 1 594 358 kr

DALS-EDS KOMMUN 2120001413 427 464 kr 108 490 kr 535 954 kr

DANDERYDS KOMMUN 2120000126 4 279 358 kr 1 056 240 kr 5 335 598 kr

DEGERFORS KOMMUN 2120001934 846 084 kr 207 914 kr 1 053 998 kr

DOROTEA KOMMUN 2120002809 207 541 kr 50 882 kr 258 423 kr

EDA KOMMUN 2120001769 748 799 kr 189 930 kr 938 729 kr

EKERÖ KOMMUN 2120000050 3 743 996 kr 942 779 kr 4 686 775 kr

EKSJÖ KOMMUN 2120000589 1 686 862 kr 419 045 kr 2 105 907 kr

EMMABODA KOMMUN 2120000738 876 744 kr 222 828 kr 1 099 572 kr

ENKÖPINGS KOMMUN 2120000282 4 626 635 kr 1 157 126 kr 5 783 761 kr

ESKILSTUNA KOMMUN 2120000357 11 043 313 kr 2 750 551 kr 13 793 864 kr

ESLÖVS KOMMUN 2120001173 3 626 664 kr 915 876 kr 4 542 540 kr

ESSUNGA KOMMUN 2120002916 533 003 kr 135 978 kr 668 981 kr

FAGERSTA KOMMUN 2120002106 1 308 924 kr 330 148 kr 1 639 072 kr

FALKENBERGS KOMMUN 2120001231 4 317 092 kr 1 084 313 kr 5 401 405 kr

FALKÖPINGS KOMMUN 2120001744 3 406 152 kr 844 963 kr 4 251 115 kr

FALU KOMMUN 2120002221 5 808 205 kr 1 458 763 kr 7 266 968 kr

FILIPSTADS KOMMUN 2120001876 945 138 kr 234 671 kr 1 179 809 kr

FINSPÅNGS KOMMUN 2120000423 1 996 405 kr 504 287 kr 2 500 692 kr

FLENS KOMMUN 2120000332 1 571 889 kr 390 534 kr 1 962 423 kr

FORSHAGA KOMMUN 2120001819 1 150 321 kr 291 109 kr 1 441 430 kr

FÄRGELANDA KOMMUN 2120001421 627 930 kr 152 354 kr 780 284 kr

GAGNEFS KOMMUN 2120002155 1 040 064 kr 263 914 kr 1 303 978 kr

GISLAVEDS KOMMUN 2120000514 3 130 806 kr 777 851 kr 3 908 657 kr

GNESTA KOMMUN 2120002965 1 172 726 kr 292 571 kr 1 465 297 kr

GNOSJÖ KOMMUN 2120000506 988 179 kr 250 901 kr 1 239 080 kr

GRUMS KOMMUN 2120001827 787 123 kr 198 995 kr 986 118 kr

GRÄSTORPS KOMMUN 2120001595 522 391 kr 126 035 kr 648 426 kr

GULLSPÅNGS KOMMUN 2120001637 420 389 kr 104 103 kr 524 492 kr

GÄLLIVARE KOMMUN 2120002726 1 372 012 kr 350 764 kr 1 722 776 kr

GÄVLE KOMMUN 2120002338 9 852 899 kr 2 447 891 kr 12 300 790 kr

GÖTEBORGS KOMMUN 2120001355 50 459 627 kr 12 624 873 kr 63 084 500 kr

GÖTENE KOMMUN 2120001652 1 272 959 kr 315 965 kr 1 588 924 kr

HABO KOMMUN 2120001611 1 580 143 kr 407 348 kr 1 987 491 kr
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HAGFORS KOMMUN 2120001884 880 281 kr 215 810 kr 1 096 091 kr

HALLSBERGS KOMMUN 2120001926 1 567 761 kr 396 090 kr 1 963 851 kr

HALLSTAHAMMARS KOMMUN 2120002064 1 576 605 kr 398 429 kr 1 975 034 kr

HALMSTADS KOMMUN 2120001215 9 893 582 kr 2 472 601 kr 12 366 183 kr

HAMMARÖ KOMMUN 2120001793 1 933 906 kr 488 642 kr 2 422 548 kr

HANINGE KOMMUN 2120000084 9 785 684 kr 2 468 946 kr 12 254 630 kr

HAPARANDA KOMMUN 2120002775 885 588 kr 219 173 kr 1 104 761 kr

HEBY KOMMUN 2120002049 1 295 953 kr 324 446 kr 1 620 399 kr

HEDEMORA KOMMUN 2120002254 1 392 648 kr 348 717 kr 1 741 365 kr

HELSINGBORGS KOMMUN 2120001157 14 457 129 kr 3 617 446 kr 18 074 575 kr

HERRLJUNGA KOMMUN 2120001520 874 975 kr 217 711 kr 1 092 686 kr

HJO KOMMUN 2120001728 844 315 kr 209 523 kr 1 053 838 kr

HOFORS KOMMUN 2120002296 818 373 kr 207 037 kr 1 025 410 kr

HUDDINGE KOMMUN 2120000068 12 984 884 kr 3 241 241 kr 16 226 125 kr

HUDIKSVALLS KOMMUN 2120002379 3 527 021 kr 884 879 kr 4 411 900 kr

HULTSFREDS KOMMUN 2120000712 1 297 722 kr 325 908 kr 1 623 630 kr

HYLTE KOMMUN 2120001207 1 148 552 kr 283 652 kr 1 432 204 kr

HÅBO KOMMUN 2120000241 2 518 206 kr 631 931 kr 3 150 137 kr

HÄLLEFORS KOMMUN 2120001942 596 681 kr 145 920 kr 742 601 kr

HÄRJEDALENS KOMMUN 2120002510 776 511 kr 193 585 kr 970 096 kr

HÄRNÖSANDS KOMMUN 2120002403 2 353 706 kr 594 793 kr 2 948 499 kr

HÄRRYDA KOMMUN 2120001264 4 797 031 kr 1 203 768 kr 6 000 799 kr

HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2120000985 4 912 004 kr 1 231 256 kr 6 143 260 kr

HÖGANÄS KOMMUN 2120001165 2 752 279 kr 689 685 kr 3 441 964 kr

HÖGSBY KOMMUN 2120000688 555 408 kr 136 270 kr 691 678 kr

HÖRBY KOMMUN 2120001108 1 455 736 kr 365 093 kr 1 820 829 kr

HÖÖRS KOMMUN 2120001116 1 742 874 kr 441 123 kr 2 183 997 kr

JOKKMOKKS KOMMUN 2120002676 354 943 kr 87 874 kr 442 817 kr

JÄRFÄLLA KOMMUN 2120000043 8 479 118 kr 2 137 921 kr 10 617 039 kr

JÖNKÖPINGS KOMMUN 2120000530 13 777 904 kr 3 438 920 kr 17 216 824 kr

KALIX KOMMUN 2120002692 1 288 288 kr 319 767 kr 1 608 055 kr

KALMAR KOMMUN 2120000746 6 583 536 kr 1 645 184 kr 8 228 720 kr

KARLSBORGS KOMMUN 2120001629 574 865 kr 142 411 kr 717 276 kr

KARLSHAMNS KOMMUN 2120000845 2 989 890 kr 746 123 kr 3 736 013 kr

KARLSKOGA KOMMUN 2120001991 2 788 835 kr 697 142 kr 3 485 977 kr

KARLSKRONA KOMMUN 2120000829 6 555 825 kr 1 619 743 kr 8 175 568 kr

KARLSTADS KOMMUN 2120001850 8 345 867 kr 2 053 995 kr 10 399 862 kr

KATRINEHOLMS KOMMUN 2120000340 3 445 655 kr 856 513 kr 4 302 168 kr

KILS KOMMUN 2120001751 1 192 772 kr 297 981 kr 1 490 753 kr

KINDA KOMMUN 2120000399 923 322 kr 230 139 kr 1 153 461 kr

KIRUNA KOMMUN 2120002783 2 022 347 kr 505 018 kr 2 527 365 kr

KLIPPANS KOMMUN 2120000928 1 682 145 kr 412 612 kr 2 094 757 kr

KNIVSTA KOMMUN 2120003013 2 504 055 kr 633 101 kr 3 137 156 kr

KRAMFORS KOMMUN 2120002429 1 532 975 kr 381 469 kr 1 914 444 kr

KRISTIANSTADS KOMMUN 2120000951 8 506 830 kr 2 114 965 kr 10 621 795 kr

KRISTINEHAMNS KOMMUN 2120001868 2 134 962 kr 533 530 kr 2 668 492 kr

KROKOMS KOMMUN 2120002478 1 734 030 kr 438 345 kr 2 172 375 kr

KUMLA KOMMUN 2120001975 2 409 129 kr 603 419 kr 3 012 548 kr

KUNGSBACKA KOMMUN 2120001256 9 915 397 kr 2 466 753 kr 12 382 150 kr

KUNGSÖRS KOMMUN 2120002056 883 229 kr 219 173 kr 1 102 402 kr

KUNGÄLVS KOMMUN 2120001371 4 766 372 kr 1 202 891 kr 5 969 263 kr

KÄVLINGE KOMMUN 2120001058 3 847 766 kr 968 658 kr 4 816 424 kr

KÖPINGS KOMMUN 2120002114 2 524 691 kr 628 714 kr 3 153 405 kr

LAHOLMS KOMMUN 2120001223 2 449 222 kr 611 607 kr 3 060 829 kr

LANDSKRONA KOMMUN 2120001140 4 538 194 kr 1 135 195 kr 5 673 389 kr

LAXÅ KOMMUN 2120001918 480 529 kr 121 210 kr 601 739 kr

LEKEBERGS KOMMUN 2120002981 899 738 kr 231 308 kr 1 131 046 kr

LEKSANDS KOMMUN 2120002163 1 382 625 kr 348 132 kr 1 730 757 kr

LERUMS KOMMUN 2120001447 5 255 744 kr 1 327 757 kr 6 583 501 kr

LESSEBO KOMMUN 2120000613 940 421 kr 234 233 kr 1 174 654 kr

LIDINGÖ KOMMUN 2120000191 5 538 165 kr 1 379 223 kr 6 917 388 kr

LIDKÖPINGS KOMMUN 2120001694 3 817 107 kr 949 505 kr 4 766 612 kr

LILLA EDETS KOMMUN 2120001496 1 340 174 kr 339 213 kr 1 679 387 kr

LINDESBERGS KOMMUN 2120002015 2 223 992 kr 551 806 kr 2 775 798 kr

LINKÖPINGS KOMMUN 2120000449 15 696 480 kr 3 870 978 kr 19 567 458 kr

LJUNGBY KOMMUN 2120000670 2 643 792 kr 660 735 kr 3 304 527 kr
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LJUSDALS KOMMUN 2120002320 1 718 700 kr 425 332 kr 2 144 032 kr

LJUSNARSBERGS KOMMUN 2120001959 356 122 kr 85 388 kr 441 510 kr

LOMMA KOMMUN 2120001066 3 265 825 kr 815 574 kr 4 081 399 kr

LUDVIKA KOMMUN 2120002270 2 473 985 kr 626 521 kr 3 100 506 kr

LULEÅ KOMMUN 2120002742 6 977 982 kr 1 693 434 kr 8 671 416 kr

LUNDS KOMMUN 2120001132 11 996 116 kr 2 940 189 kr 14 936 305 kr

LYCKSELE KOMMUN 2120002635 1 147 962 kr 287 308 kr 1 435 270 kr

LYSEKILS KOMMUN 2120001389 1 198 079 kr 297 689 kr 1 495 768 kr

MALMÖ KOMMUN 2120001124 31 446 025 kr 7 949 433 kr 39 395 458 kr

MALUNG-SÄLENS KOMMUN 2120002148 840 778 kr 210 546 kr 1 051 324 kr

MALÅ KOMMUN 2120002866 285 369 kr 69 597 kr 354 966 kr

MARIESTADS KOMMUN 2120001686 2 179 182 kr 551 660 kr 2 730 842 kr

MARKARYDS KOMMUN 2120000654 992 896 kr 247 392 kr 1 240 288 kr

MARKS KOMMUN 2120001504 3 507 564 kr 876 398 kr 4 383 962 kr

MELLERUDS KOMMUN 2120001488 831 344 kr 210 400 kr 1 041 744 kr

MJÖLBY KOMMUN 2120000480 2 729 284 kr 692 463 kr 3 421 747 kr

MORA KOMMUN 2120002213 1 839 569 kr 455 452 kr 2 295 021 kr

MOTALA KOMMUN 2120002817 4 176 766 kr 1 052 146 kr 5 228 912 kr

MULLSJÖ KOMMUN 2120001603 772 973 kr 193 293 kr 966 266 kr

MUNKEDALS KOMMUN 2120001330 1 000 561 kr 250 608 kr 1 251 169 kr

MUNKFORS KOMMUN 2120001801 311 312 kr 78 078 kr 389 390 kr

MÖLNDALS KOMMUN 2120001363 7 146 610 kr 1 786 425 kr 8 933 035 kr

MÖNSTERÅS KOMMUN 2120000720 1 215 177 kr 300 759 kr 1 515 936 kr

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2120000704 1 498 777 kr 380 299 kr 1 879 076 kr

NACKA KOMMUN 2120000167 12 332 780 kr 3 104 386 kr 15 437 166 kr

NORA KOMMUN 2120002007 1 023 555 kr 252 070 kr 1 275 625 kr

NORBERGS KOMMUN 2120002072 518 263 kr 129 252 kr 647 515 kr

NORDANSTIGS KOMMUN 2120002312 890 894 kr 222 974 kr 1 113 868 kr

NORDMALINGS KOMMUN 2120002536 649 745 kr 156 301 kr 806 046 kr

NORRKÖPINGS KOMMUN 2120000456 14 130 488 kr 3 540 246 kr 17 670 734 kr

NORRTÄLJE KOMMUN 2120000217 5 386 047 kr 1 347 788 kr 6 733 835 kr

NORSJÖ KOMMUN 2120002858 366 145 kr 91 529 kr 457 674 kr

NYBRO KOMMUN 2120000753 1 876 125 kr 468 758 kr 2 344 883 kr

NYKVARNS KOMMUN 2120002999 1 362 579 kr 344 331 kr 1 706 910 kr

NYKÖPINGS KOMMUN 2120002940 5 627 196 kr 1 410 513 kr 7 037 709 kr

NYNÄSHAMNS KOMMUN 2120000233 2 725 747 kr 686 029 kr 3 411 776 kr

NÄSSJÖ KOMMUN 2120000548 3 218 657 kr 801 245 kr 4 019 902 kr

OCKELBO KOMMUN 2120002288 484 656 kr 125 158 kr 609 814 kr

OLOFSTRÖMS KOMMUN 2120000811 1 170 367 kr 288 477 kr 1 458 844 kr

ORSA KOMMUN 2120002189 584 299 kr 138 902 kr 723 201 kr

ORUST KOMMUN 2120001314 1 275 317 kr 315 819 kr 1 591 136 kr

OSBY KOMMUN 2120000902 1 293 005 kr 322 399 kr 1 615 404 kr

OSKARSHAMNS KOMMUN 2120000761 2 573 628 kr 641 873 kr 3 215 501 kr

OVANÅKERS KOMMUN 2120002304 1 026 503 kr 256 018 kr 1 282 521 kr

OXELÖSUNDS KOMMUN 2120000324 1 057 163 kr 266 253 kr 1 323 416 kr

PAJALA KOMMUN 2120002718 489 373 kr 120 625 kr 609 998 kr

PARTILLE KOMMUN 2120001272 4 430 886 kr 1 107 853 kr 5 538 739 kr

PERSTORPS KOMMUN 2120000910 788 303 kr 197 241 kr 985 544 kr

PITEÅ KOMMUN 2120002759 3 886 680 kr 963 249 kr 4 849 929 kr

RAGUNDA KOMMUN 2120002452 449 869 kr 113 022 kr 562 891 kr

REGION GOTLAND 2120000803 5 285 814 kr 1 308 457 kr 6 594 271 kr

ROBERTSFORS KOMMUN 2120002551 619 675 kr 155 424 kr 775 099 kr

RONNEBY KOMMUN 2120000837 2 926 802 kr 727 993 kr 3 654 795 kr

RÄTTVIKS KOMMUN 2120002171 881 460 kr 215 664 kr 1 097 124 kr

SALA KOMMUN 2120002098 2 154 419 kr 542 156 kr 2 696 575 kr

SALEMS KOMMUN 2120002874 2 113 147 kr 532 214 kr 2 645 361 kr

SANDVIKENS KOMMUN 2120002346 3 758 736 kr 928 889 kr 4 687 625 kr

SIGTUNA KOMMUN 2120000225 5 351 260 kr 1 364 310 kr 6 715 570 kr

SIMRISHAMNS KOMMUN 2120000969 1 461 632 kr 362 169 kr 1 823 801 kr

SJÖBO KOMMUN 2120001090 1 800 656 kr 448 580 kr 2 249 236 kr

SKARA KOMMUN 2120001702 1 797 118 kr 444 925 kr 2 242 043 kr

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2120002643 6 778 696 kr 1 690 949 kr 8 469 645 kr

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 2120002023 362 018 kr 91 237 kr 453 255 kr

SKURUPS KOMMUN 2120001082 1 624 363 kr 399 160 kr 2 023 523 kr

SKÖVDE KOMMUN 2120001710 5 124 262 kr 1 289 303 kr 6 413 565 kr

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2120002205 943 959 kr 239 058 kr 1 183 017 kr



2021-06-30  Dnr:2021:1390 Beslutsbilaga 
sid.  4 (5)  

SOLLEFTEÅ KOMMUN 2120002437 1 649 716 kr 413 197 kr 2 062 913 kr

SOLLENTUNA KOMMUN 2120000134 8 813 425 kr 2 187 779 kr 11 001 204 kr

SOLNA KOMMUN 2120000183 5 611 866 kr 1 414 899 kr 7 026 765 kr

SORSELE KOMMUN 2120002585 189 263 kr 46 057 kr 235 320 kr

SOTENÄS KOMMUN 2120001322 617 317 kr 151 476 kr 768 793 kr

STAFFANSTORPS KOMMUN 2120001017 3 129 627 kr 788 378 kr 3 918 005 kr

STENUNGSUNDS KOMMUN 2120001298 2 932 109 kr 735 888 kr 3 667 997 kr

STOCKHOLMS KOMMUN 2120000142 83 781 778 kr 21 019 230 kr 104 801 008 kr

STORFORS KOMMUN 2120001785 348 457 kr 84 803 kr 433 260 kr

STORUMANS KOMMUN 2120002577 470 505 kr 117 994 kr 588 499 kr

STRÄNGNÄS KOMMUN 2120000365 3 874 298 kr 978 016 kr 4 852 314 kr

STRÖMSTADS KOMMUN 2120001405 1 229 917 kr 311 579 kr 1 541 496 kr

STRÖMSUNDS KOMMUN 2120002486 951 034 kr 239 204 kr 1 190 238 kr

SUNDBYBERGS KOMMUN 2120000175 4 243 981 kr 1 088 260 kr 5 332 241 kr

SUNDSVALLS KOMMUN 2120002411 9 589 935 kr 2 381 657 kr 11 971 592 kr

SUNNE KOMMUN 2120001843 1 134 991 kr 284 237 kr 1 419 228 kr

SURAHAMMARS KOMMUN 2120002031 974 618 kr 242 420 kr 1 217 038 kr

SVALÖVS KOMMUN 2120000993 1 500 546 kr 376 351 kr 1 876 897 kr

SVEDALA KOMMUN 2120001074 2 710 417 kr 695 826 kr 3 406 243 kr

SVENLJUNGA KOMMUN 2120001512 1 014 122 kr 249 585 kr 1 263 707 kr

SÄFFLE KOMMUN 2120001900 1 387 932 kr 341 406 kr 1 729 338 kr

SÄTERS KOMMUN 2120002247 1 008 226 kr 254 995 kr 1 263 221 kr

SÄVSJÖ KOMMUN 2120000563 1 242 299 kr 310 409 kr 1 552 708 kr

SÖDERHAMNS KOMMUN 2120002353 2 270 571 kr 566 428 kr 2 836 999 kr

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 2120000464 1 474 604 kr 374 012 kr 1 848 616 kr

SÖDERTÄLJE KOMMUN 2120000159 10 166 569 kr 2 550 679 kr 12 717 248 kr

SÖLVESBORGS KOMMUN 2120000852 1 588 398 kr 393 604 kr 1 982 002 kr

TANUMS KOMMUN 2120001348 1 087 822 kr 273 271 kr 1 361 093 kr

TIBRO KOMMUN 2120001660 1 057 163 kr 265 522 kr 1 322 685 kr

TIDAHOLMS KOMMUN 2120001736 1 181 570 kr 294 472 kr 1 476 042 kr

TIERPS KOMMUN 2120000266 1 952 774 kr 502 679 kr 2 455 453 kr

TIMRÅ KOMMUN 2120002395 1 732 851 kr 422 701 kr 2 155 552 kr

TINGSRYDS KOMMUN 2120000621 1 110 227 kr 270 932 kr 1 381 159 kr

TJÖRNS KOMMUN 2120001306 1 434 510 kr 363 338 kr 1 797 848 kr

TOMELILLA KOMMUN 2120000886 1 295 364 kr 316 843 kr 1 612 207 kr

TORSBY KOMMUN 2120001777 888 536 kr 219 465 kr 1 108 001 kr

TORSÅS KOMMUN 2120000696 643 260 kr 157 910 kr 801 170 kr

TRANEMO KOMMUN 2120001462 1 147 373 kr 287 015 kr 1 434 388 kr

TRANÅS KOMMUN 2120000597 1 874 356 kr 458 815 kr 2 333 171 kr

TRELLEBORGS KOMMUN 2120001199 4 446 805 kr 1 115 602 kr 5 562 407 kr

TROLLHÄTTANS KOMMUN 2120001546 6 003 364 kr 1 483 181 kr 7 486 545 kr

TROSA KOMMUN 2120002957 1 440 407 kr 364 069 kr 1 804 476 kr

TYRESÖ KOMMUN 2120000092 5 672 006 kr 1 416 654 kr 7 088 660 kr

TÄBY KOMMUN 2120000118 8 495 038 kr 2 136 166 kr 10 631 204 kr

TÖREBODA KOMMUN 2120001678 827 806 kr 206 306 kr 1 034 112 kr

UDDEVALLA KOMMUN 2120001397 5 574 721 kr 1 399 108 kr 6 973 829 kr

ULRICEHAMNS KOMMUN 2120001579 2 353 116 kr 585 289 kr 2 938 405 kr

UMEÅ KOMMUN 2120002627 11 869 940 kr 2 935 364 kr 14 805 304 kr

UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2120000019 4 865 425 kr 1 220 583 kr 6 086 008 kr

UPPLANDS-BRO KOMMUN 2120000100 3 364 879 kr 849 934 kr 4 214 813 kr

UPPSALA KOMMUN 2120003005 21 694 538 kr 5 403 579 kr 27 098 117 kr

UPPVIDINGE KOMMUN 2120000605 941 011 kr 230 285 kr 1 171 296 kr

VADSTENA KOMMUN 2120002825 587 837 kr 146 066 kr 733 903 kr

VAGGERYDS KOMMUN 2120000522 1 536 512 kr 386 440 kr 1 922 952 kr

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2120000431 614 959 kr 156 009 kr 770 968 kr

VALLENTUNA KOMMUN 2120000027 4 154 951 kr 1 033 284 kr 5 188 235 kr

VANSBRO KOMMUN 2120002130 607 883 kr 151 476 kr 759 359 kr

VARA KOMMUN 2120002924 1 529 437 kr 381 761 kr 1 911 198 kr

VARBERGS KOMMUN 2120001249 6 300 526 kr 1 580 997 kr 7 881 523 kr

VAXHOLMS KOMMUN 2120002908 1 438 638 kr 356 028 kr 1 794 666 kr

VELLINGE KOMMUN 2120001033 4 182 073 kr 1 049 075 kr 5 231 148 kr

VETLANDA KOMMUN 2120000571 2 721 619 kr 684 129 kr 3 405 748 kr

VILHELMINA KOMMUN 2120002601 601 987 kr 146 066 kr 748 053 kr

VIMMERBY KOMMUN 2120000787 1 439 817 kr 358 367 kr 1 798 184 kr

VINDELNS KOMMUN 2120002544 511 778 kr 131 006 kr 642 784 kr

VINGÅKERS KOMMUN 2120000308 917 426 kr 223 559 kr 1 140 985 kr
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VÅRGÅRDA KOMMUN 2120001454 1 211 050 kr 309 093 kr 1 520 143 kr

VÄNERSBORGS KOMMUN 2120001538 3 959 791 kr 980 648 kr 4 940 439 kr

VÄNNÄS KOMMUN 2120002841 938 063 kr 233 502 kr 1 171 565 kr

VÄRMDÖ KOMMUN 2120000035 5 217 420 kr 1 298 953 kr 6 516 373 kr

VÄRNAMO KOMMUN 2120000555 3 474 546 kr 860 461 kr 4 335 007 kr

VÄSTERVIKS KOMMUN 2120000779 3 153 800 kr 793 496 kr 3 947 296 kr

VÄSTERÅS KOMMUN 2120002080 15 191 188 kr 3 787 199 kr 18 978 387 kr

VÄXJÖ KOMMUN 2120000662 9 463 760 kr 2 346 420 kr 11 810 180 kr

YDRE KOMMUN 2120000381 316 029 kr 78 078 kr 394 107 kr

YSTAD KOMMUN 2120001181 2 686 243 kr 677 988 kr 3 364 231 kr

ÅMÅLS KOMMUN 2120001587 1 189 824 kr 291 987 kr 1 481 811 kr

ÅNGE KOMMUN 2120002387 767 077 kr 191 246 kr 958 323 kr

ÅRE KOMMUN 2120002494 1 144 424 kr 287 015 kr 1 431 439 kr

ÅRJÄNGS KOMMUN 2120001835 900 917 kr 219 319 kr 1 120 236 kr

ÅSELE KOMMUN 2120002791 234 663 kr 58 193 kr 292 856 kr

ÅSTORPS KOMMUN 2120000936 1 870 229 kr 477 092 kr 2 347 321 kr

ÅTVIDABERGS KOMMUN 2120000415 1 040 654 kr 259 527 kr 1 300 181 kr

ÄLMHULTS KOMMUN 2120000647 1 929 779 kr 490 397 kr 2 420 176 kr

ÄLVDALENS KOMMUN 2120002197 624 392 kr 155 424 kr 779 816 kr

ÄLVKARLEBY KOMMUN 2120000258 922 733 kr 235 402 kr 1 158 135 kr

ÄLVSBYNS KOMMUN 2120002734 719 319 kr 175 309 kr 894 628 kr

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2120000977 4 065 920 kr 1 022 026 kr 5 087 946 kr

ÖCKERÖ KOMMUN 2120001280 1 328 381 kr 325 762 kr 1 654 143 kr

ÖDESHÖGS KOMMUN 2120000373 465 199 kr 115 800 kr 580 999 kr

ÖREBRO KOMMUN 2120001967 15 264 300 kr 3 795 533 kr 19 059 833 kr

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 2120000878 1 011 174 kr 250 755 kr 1 261 929 kr

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2120002445 5 353 619 kr 1 342 232 kr 6 695 851 kr

ÖSTERSUNDS KOMMUN 2120002528 6 020 463 kr 1 498 533 kr 7 518 996 kr

ÖSTERÅKERS KOMMUN 2120002890 5 273 433 kr 1 327 610 kr 6 601 043 kr

ÖSTHAMMARS KOMMUN 2120000290 1 936 265 kr 491 421 kr 2 427 686 kr

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2120000860 1 623 774 kr 401 207 kr 2 024 981 kr

ÖVERKALIX KOMMUN 2120002684 221 692 kr 55 561 kr 277 253 kr

ÖVERTORNEÅ KOMMUN 2120002700 314 260 kr 75 299 kr 389 559 kr

Totalt 1 000 000 000 kr 250 000 000 kr 1 250 000 000 kr

Kontroll av att beslutsbilagan överensstämmer med databas
och andra kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord av Nils-Henrik Jansson







STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2022-05-06 Ärende: BUN/2022-0087 
BUN - Förskola och fritidshem 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Klockaregatan 2 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405 

Barn- och utbildningsnämnden 

Förändring av verksamheten på Mellegården förskola till 
pedagogisk omsorg? 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta: 

- att notera informationen om att Mellegårdens förskola kommer att
bedrivas med underskott under höstterminen utifrån få inskrivna barn i
förhållande till förskoleverksamhetens uppehållande

- att ge förvaltningen i uppdrag om att utreda en förändring av
verksamhetsform från förskola till pedagogisk omsorg inför 2023.

Sammanfattning av ärendet 
Mellegårdens förskola har under våren 2022 16 barn inskrivna. Förskolan ligger i 
Mellegårdens skolas planeringsområde där också Nordby förskola finns samt den 
enskilt bedrivna pedagogiska omsorgen Vildkotten. 

Inför höstterminen 2022 går 9 barn vidare till förskoleklass medan enbart 2 barn 
inskolas. Mellegårdens förskola kommer utifrån detta att ha 9 inskrivna barn på 
enheten, vilket inte skapar ekonomiska förutsättningar för rektor att hålla en god 
ekonomisk hushållning och bedriva verksamheten i enlighet med ett ekonomiskt 
balanskrav. Mellegården har idag barn inskrivna från 06.30-18.30 flera dagar i 
veckan och verksamheten måste därmed bemanningplaneras utifrån detta behov. 

I samma upptagningsområde som Mellegårdens förskola finns också Vildkottens 
pedagogiska omsorg som också har samma låga barnantal inför hösten. Vildkotten 
har tidigare flaggat till förvaltningen om att de har utmaningar med att bedriva 
verksamheten utifrån deras låga andel barn och den ekonomiska ram detta 
skapar. Om Vildkotten inte klarar sin verksamhet har hemkommunen krav att 
tillse att barnen får en fortsatt skolgång inom kommunal verksamhet. I dagsläget 
är Mellegårdens förskola den närmast geografiska enheten. 

Förvaltningen bedömer att man behöver avvakta höstens utveckling och parallellt 
med detta genomföra en fördjupad analys av lämplig verksamhetsform för 
Mellegårdens förskola.  
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Perspektiv 
 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
I artikel 3, barnkonventionen, står att läsa att konventionsstaten vid alla åtgärder 
som rör barn i första hand ska beakta det som bedöms vara barnets bästa. 
Barnets bästa är komplext och måste avgöras från fall till fall och tolkas 
tillsammans med barnkonventionens övriga rättigheter. Barnets bästa ska 
användas som vägledning i alla frågor som rör barn där fokus måste ligga på att 
identifiera möjliga lösningar som ser till barnets bästa. I alla åtgärder ska det 
bedömas individuellt utifrån det berörda barnets eller de berörda barnens 
specifika situation och hänsyn ska tas till barnets personliga förutsättningar och 
behov. När det gäller åtgärder och beslut som rör barn som kollektiv måste barns 
bästa bedömas och fastställas med utgångspunkt i de omständigheter som råder 
för den grupp av barn det gäller och för barn i allmänhet, på kort och lång sikt. 
Oavsett om det gäller det enskilda barnet eller barn som grupp bör bedömningen 
och fastställandet göras med full respekt för rättigheterna i barnkonventionen.   

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc) 
Förskoleverksamheten ska enligt lag bedrivas 12h per dag och verksamheten 
måste bemannas alla timmar för att garantera kunskap, trygghet och säkerhet. 
Bemanningskravet är olika stort beroende på hur stor barngruppen är, men ett 
riktvärde utifrån 12h öppethållande kan vara 2,5 heltidstjänst för en mindre 
barngrupp. Utifrån Strömstad kommuns styrtal om 5,2 barn/pedagog i ett 
helårsperspektiv, ger detta att tre heltidsarbetande kräver minimum 15,6 barn i 
ett helårsperspektiv för att hålla fullgod finansiering. Mellegårdens förskola med 9 
barn kommer att kunna finansiera cirka två heltidstjänster under höstterminen. 

Folkhälsoperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv. 

Juridiskt perspektiv 
I förskolan och inom pedagogisk omsorg ska verksamheten vara utformad för att 
möta den aktuella barngruppens behov utifrån skollag och läroplan. 
Kunskapsuppdraget, det kompensatoriska uppdraget samt det sociala uppdraget 
ska alla tre skapa en helhet för barnets och barngruppen möjligheter att nå 
toppen av sin potential inom verksamhetsformen. 

Miljöperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-06 
Resursfördelning förskola och pedagogisk omsorg  2022  
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Martin Dalenius 
Verksamhetschef förskola, kultur och 
biblioteksverksamhet 
0526-19507 
martin.dalenius@stromstad.se 

Helene Evensen 
Förvaltningschef 
0526-19127 
helene.evensen@stromstad.se 

  

Beslutet skickas till 
Ärendet























PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-05-05 

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

BUN/2022-0003 

BUNau § 37 Mål och budget 2022 - Tertialrapport april 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 
- notera informationen

Sammanfattning av ärendet 
Resultat och utfall per april månad fanns inte tillgängligt för presentation vid 
utskottsmötets tidpunkt den 5 maj. Ekonomisystemet gör sin första stängning den 
6 maj och först därefter kan utfall och ombokningar göras för slutligt resultat. 
Detta betyder att utfall för april månad samt prognos för helåret först kan 
presenteras vid nämnden den 19 maj.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

- notera informationen

Beslutsgång 
Ordföranden frågar barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och det kan 
föreslå i enlighet med förvaltningens förslag och finner det så.   

Beslutet skickas till 
Diariet
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Barn- och utbildningsförvaltningen 2022-05-10 Ärende: BUN/2022-0003 
BUN - Administrativ avdelning 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Klockare gatan 2 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405 

Barn- och utbildningsnämnden 

Mål och budget 2022 - Månadsuppföljning/Delårsrapport 2022 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslå barn- och 
utbildningsnämnden besluta 

- att anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag till tertialrapport per april
månad 2022.

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomi 
Utfallet per 31 april är + 6,7 mnkr jämfört med budget, före förändring av 
semesterlöneskuld. Utfallet per 31 april är -4,9 mnkr jämfört med budget efter 
förändring av semesterlöneskuld. Årsprognosen uppvisar ett resultat på -1,5 mnkr 
jämfört med budget, exklusive semesterlöneskuld. 

Under april och maj har livsmedelskostnader på basvaror ökat drastiskt, som 
effekt av händelser i omvärlden. Detta har medfört att livsmedelsinköpen under 
perioden januari till april 2022 har ökat med 30 % mot samma period 2021. Om 
livsmedelspriserna och transportkostnader ligger kvar på samma höga nivå under 
hela året förväntas måltidsverksamheten på helåret gå med ett underskott 
närmare 3 mnkr, vilket bedöms påverka hela nämndens resultat med ett 
minusresultat motsvarande - 1,5 mnkr. En uppdaterad prognos för helåret 
kommer att presenteras i tertialrapporten för augusti månad.  

Etappmål och måluppfyllelse 
Barn- och utbildningsnämnden arbetar mot tre av kommunens fyra etappmål. 
Majoriteten av aktiviteterna går mot etappmålet "En erkänd bra 
utbildningsverksamhet", men verksamheten jobbar även med aktiviteter mot 
målen; "Attraktivt att bo, besöka och verka i" samt "En hållbar kommun". 

Totalt sett mäts verksamheten genom uppföljning av 19 unika starta. Resultaten 
från femton av dessa styrtal uppvisar en positiv trend, två uppvisar ett försämrat 
resultat/nedåtgående trend, samt tre resultat bedöms vara oförändrade från 
senaste mättillfället. Skolverksamheternas styrhål följer skolåret, vilket gör att 
mälta och officiell statistik uppdateras halvårsvis och inte månadsvis som i många 
andra verksamheter. Det finns en stor eftersläpning i siffrorna, ofta tillgängliggörs 
statistiken flera månader efter mättillfället.  

Se bilaga, Tertialrapport april 2022, Barn- och utbildningsnämnden. 



   2 (2) 

 2022-05-10 Ärende: BUN/2022-0003 
   

 

   

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv. 

Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc.) 
De ekonomiska perspektiven beskrivs ingående och utgör en stor del av 
budgetskrivelsen. Förvaltningen ska uppvisa en god ekonomisk hushållning.  

Folkhälsoperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv.  

Juridiskt perspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv.  

Miljöperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-10 
Tertialrapport april 2022, barn- och utbildningsnämnden 
  

Héléne Evensen 
Förvaltningschef 
0526-191 27 
helene.evensen@stromstad.se 

  
  
  
  

  

Beslutet skickas till 
Ärende 
Carina.dalenius@stromstad.se 
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Tertialrapport april 2022 
Ekonomisk uppföljning 
Resultat och prognos 
Utfallet per april 2022 är + 6,7 mnkr jämfört med budget, före förändring av semesterlöneskuld. 
Utfallet per april 2022 är - 4,9 mkr jämfört med budget efter förändring av semesterlöneskuld. 
Årsprognosen uppvisar ett resultat på -1,5 mnkr jämfört med budget, exklusive semesterlöneskuld. 

Ansvar: Barn- och utbildningsförvalt    Konto: P - Resultat före EO poster     

Verksamhet  Utfall Jan - 
Apr 2022  

Budget 
Jan - Apr 

2022  

Återstår 
Jan - Apr 

2022  

Prognos 
april 

Budget 
helår 2022  

Helårs-
budget - 
prognos 

april 
40 - BUF 
Förvaltningsövergripande 

-51.2 -52.1 0.8 -155.8 -154.8 -1.0 

41 - BUF 
Förskoleverksamhet 

-19.5 -21.6 2.1 -66.4 -66.4 0.0 

42 - BUF Fritidshem -2.6 -2.7 0.2 -8.3 -8.2 -0.1 
43 - BUF 
Grundskola+förskoleklass 

-33.1 -35.4 2.3 -102.1 -102.3 0.2 

44 - BUF Grundsärskola -1.6 -2.1 0.5 -6.3 -6.3 0.1 
45 - BUF Gymnasium -12.6 -12.6 0.0 -33.6 -33.1 -0.5 
46 - BUF 
Gymnasiesärskola 

-0.2 -0.3 0.1 -0.7 -0.5 -0.2 

47 - BUF Vuxenutbildning -5.0 -5.7 0.6 -7.5 -7.5 0.0 
Total Summa -125.8 -132.5 6.7 -380.7 -379.2 -1.5 

 

Konto Utfall Jan - 
Apr 2022  

Budget 
Jan - Apr 

2022  

Återstår 
Jan - Apr 

2022  

Prognos 
april 

Budget 
helår 2022  

Helårsbud
get - 

prognos 
april 

Ö - Förändring 
semlöneskuld 

-11.6  -11.6 0.0  0.0 

Årets resultat -137.3 -132.5 -4.9 -380.6 -379.2 -1,5 

 

Kommentarer till utfall per april samt helårsprognos 

Förvaltningsövergripande verksamhet visar överskott på 0,8 mnkr. Prognosen på helår visar ett 
underskott motsvarande - 1 mnkr. 
Här nedan visas utfall per april samt helårspronos för de verksamheter som ingår i 
förvaltningsövergripande verksamhet: 

- Barn och utbildningsnämnden visar en budget och årsprognos i balans. 

- Förvaltningskontor visar ett överskott på 0,2 mnkr. Överskottet avser övriga driftskostnader som 
ännu inte är använda. Förvaltningskontor har en årsprognos i balans. 
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- Hyror visar ett överskott på 0,8 mnkr och avser halvårshyran förvaltningen fick för Bojarskolan samt 
Pilen 5 (köket). Båda posterna är periodiserade 1/12 månad. Hyror visar en årsprognos med ett 
överskott på 2,5 mnkr som är direkt hänförbart till Bojarskolan etapp 2 och Pilen 5 (kök). 

- Skolskjutsar visar ett underskott på 0,5 mnkr. Underskottet är hänförbart till en volymökning av 
elever samt byte till större buss på en linje samt att fler elever har växelvis boende, vilket genererar 
högre taxikostnader. Årsprognosen visar ett underskott på ca 1,0 mnkr. 

- Måltid visar ett underskott på 0,8 mnkr. Underskottet är hänförbart till övriga driftskostnader där 
verksamheten har köpt in större leveranser av livsmedel, beredskapslager och hanterat årsavgifter 
för livsmedelshantering. Under april och maj har livsmedelskostnader på basvaror ökat drastiskt, som 
konsekvens av händelser i omvärlden. Detta har medfört att livsmedelsinköpen under perioden 
januari till april 2022 har ökat med 30 % mot samma period 2021. Om livsmedelspriserna och 
transporter ligger kvar på samma höga nivå under hela året förväntas måltidsverksamheten på 
helåret gå med ett underskott närmare -3 mnkr. 

Ekologisk andel mat i förvaltningen 220430 ligger på 36,45 %. 

- Städverksamhet visar en budget och årsprognos i balans. 

- Biblioteket visar ett överskott på 0,4 mnkr. Överskott är direkt hänförbart till vakanta tjänster som 
rekryteras löpande. Årsprognosen visar en budget i balans där dagens överskott kommer användas 
till kvalitativa satsningar under året, t.ex. som MerÖppet. 

- Kulturskola visar ett överskott på 0,1 mnkr. Årsprognosen visar en budget i balans genom att 
eventuella överskott under året ska användas till föreställningar som kommer medborgarna till del. 

- Barn och elevhälsa visar ett överskott på 0,8 mnkr. Resultatet förklaras delvis av vakanser, samt av 
en planerat lägre bemanning under det första halvåret 2022. Årsprognosen visar ett överskott på 0,5 
mnkr. Detta förklaras av vakanser och sjuklöneersättningar eftersom inte vikarier kan tillämpas. 
Möjligheter till att ta in konsulter undersöks under våren. 

- Öppna förskolan visar en budget och årsprognos i balans. 

- IT visar ett underskott på 0,3 mnkr. Budget är periodiserad 1/12 månad så den kommer balanseras 
över året. Årsprognosen visar en budget i balans. 

Förskola visar ett överskott på 2,1 mnkr. Överskottet avser främst att samtliga rektorer har ett 
beräknat överskott för att täcka obalansen gällande bemanning mellan vår och höst. Den andra delen 
avser positivt utfall av interkommunala ersättningar. Årsprognosen visar en budget i balans. 

Grundskolan inklusive förskoleklass och fritids visar ett överskott på 2,5 mnkr. I deras resultat ingår 
ca 0,7 mnkr från statens sjuklöneersättning. På vissa enheter hade skolan under årets första månader 
stora personalsjukskrivningar på grund av covid-19, vilket inte kunde ersättas med vikarier, därav har 
ett visst överskott upparbetats. Överskotten kommer att användas under året. Grundskolan inklusive 
förskoleklass och fritids uppvisar en årsprognos på + 0,1 mnkr. 

Grundsärskolan visar ett överskott på 0,5 mnkr. Överskottet avser personalkostnad, bemanningen är 
planerat lägre under våren för att bli högre under hösten när fler elever börjar. Rektor jobbar 
fortlöpande med rekrytering för att anställa behörig personal utifrån tillskottet i budget 2022. 
Årsprognosen visar en budget i balans. 

Gymnasium visar en budget i balans. Strömstad Gymnasium visar ett överskott på 0,5 mnkr medan 
de interkommunala ersättningar (IKE) visar ett underskott på 0,6 mnkr. Underskottet avser endast 
minskade interkommunala intäkter för elever från andra kommuner. Intäktsbudget IKE under 
vårterminen 2022 prognosticerade 80 elever, medan faktiska intäkter omfattar endast 73 elever. 
Årsprognosen för gymnasium visar ett underskott på 0,5 mnkr som är direkt hänförbart till de 
minskade IKE intäkterna. Årsprognosen angående IKE avser endast vårterminen 2022, årsprognosen 
kommer uppdateras i augusti där hänsyn till höstterminen tas med. 
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Gymnasiesärskolan visar ett överskott på 0,1 mnkr. Överskottet kommer användas till höstens 
interkommunala kostnader. Budget periodiseras 50/50 procent vårtermin och hösttermin. 
Årsprognosen visar ett underskott på 0,2 mnkr då prognosen visar att det kanske kan bli fler elever 
på gymnasiesärskolan än vad budget är avsedd för. Bättre prognos tas fram till augusti när skolvalen 
är klara. 

Vuxenutbildningen visar ett överskott på 0,6 mnkr. Vuxenutbildningen har inte kunnat genomföra 
rekryteringar enligt budget men i juni balanseras resultatet genom andelen statsbidrag som under 
vårterminen bistått i att täcka driftskostnader minskar. Årsprognosen visar en budget i balans. 

Semesterlöneskulden. Förvaltningen jobbar aktivt, med stöd av HR, kring semesterplanering och det 
hålls dialoger på varje enhet kring förläggning av semesterdagar. En målsättning är att samtliga 
medarbetare ska ha fyra veckors semester utlagt under året, alternativt att det finns en plan för när 
dagarna ska tas ut med hänsyn till verksamheten. 
 

Planerade åtgärder vid negativ avvikelse mot budget 
April månads prognos för helåret visar en negativ avvikelse på -1,5 mnkr för nämndens 
verksamheter. Det är en direkt effekt av de kostnadsökningar som införts under våren på livsmedel 
och råvaror, som konsekvens av läget i omvärlden. 

Planerade åtgärder 

Kostnadsläget inom nämndens verksamheter i allmänhet och måltidsverksamheten i synnerhet, följs 
kontinuerligt upp under året, med stöd av kommunens ekonomifunktioner. 

Inköpen styrs om när så är möjligt, där vissa livsmedel väljs bort till förmån för andra varor som har 
ett mer fördelaktigt pris. 

Den ekonomiska situationen kommer sannolikt påverka inköpsmöjligheterna för ekologiska livsmedel 
och kan komma att påverka måluppfyllelsen för andelen inköp av ekologisk mat (måltalet för 2022 
ligger på 35 %). 
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Investeringsuppföljning 
Investeringar sker enligt plan för samtliga investeringsprojekt. 

Investeringar i mnkr Utfall Prognos Budget Avvikelse 
76122 - BUF Utemiljö 
förskola 

0,0 0,3 0,3 0,0 

76222 - BUF Innemiljö 
förskola 

0,0 0,3 0,3 0,0 

76322 - BUF 
Skolbibliotek 

0,0 0,1 0,1 0,0 

76422 - BUF Bibliotek 0,0 0,2 0,2 0,0 
76522 - BUF 
Kulturskola 

0,0 0,1 0,1 0,0 

76622 - BUF Kök skola 0,1 0,3 0,3 0,0 
76922 - BUF Utemiljö 
skola 

0,0 0,4 0,4 0,0 

77022 - BUF Innemiljö 
skola 

0,0 1,3 1,3 0,0 

77222 - BUF Innemiljö 
gymnasium 

0,0 0,4 0,4 0,0 

77422 - BUF 
Data/El/Nätutbyggnad 

0,0 0,2 0,2 0,0 

77522 - BUF 
Skrivare/Kopiator/IT 

0,1 0,3 0,3 0,0 

77622 - BUF Byte IST 
Extens till Admin 

0,0 0,4 0,4 0,0 

Nybyggnation* 0,0 1,9 1,9 0,0 
Summa: 0,2 6,0 6,0 0,0 
*Överföring av 
investeringsmedel 
från tidigare år är 
beslutat i KS/KF. 

    

 

Måluppföljning 
Barn- och utbildningsnämnden arbetar mot tre av kommunens fyra etappmål. Majoriteten av 
aktiviteterna går mot etappmålet "En erkänd bra utbildningsverksamhet", men verksamheten jobbar 
även med aktiviteter mot målen; "Attraktivt att bo, besöka och verka i" samt "En hållbar kommun". 

Totalt sett mäts verksamheten genom uppföljning av 19 unika styrtal. Resultaten från femton av 
dessa styrtal uppvisar en positiv trend, två uppvisar ett försämrat resultat/nedåtgående trend, samt 
tre resultat bedöms vara oförändrade från senaste mättillfället. Skolverksamheternas styrtal följer 
skolåret, vilket gör att måltal och officiell statistik uppdateras halvårsvis och inte månadsvis som i 
många andra verksamheter. Det finns en stor eftersläpning i siffrorna, ofta tillgängliggörs statistiken 
flera månader efter mättillfället. 
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Attraktivt att bo, besöka och verka i  

Vad: Bygg ett hållbart samhälle för invånarna i Strömstads kommun idag och i morgon. 

Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att attrahera fler invånare. 

Bedömning Trend 

  

 
Under hösten 2021 genomfördes en brandinspektion där avsaknad av en utrymningsdörr inom 
lagstadgat avstånd samt av ljudande brandvarnare medförde att ett maxantal besökare i bibliotekets 
lokaler infördes. Ny branddörr och larm kommer att installeras innan sommaren 2022 vilket medför 
att tanken kring Meröppet kan utvecklas vidare. 

Genom rytmikpedagogen som anställdes med från kulturskolerådet under hösten 2021 kan 
kulturskolan erbjuda musik/rytmik även till de yngsta barnen. Gratis deltagande gör att tröskeln för 
att delta blir låg. Arbetet med beslut och implementering av kulturgaranti för barn 0-16 år fortgår, ett 
samarbete mellan kulturskola, bibliotek och kommunens kulturansvariga. 

På sportlovet erbjöds musiksaga på Skagerack samt ute på förskolor. Inplanerat var även bildkurser 
men detta ficks ställas in p.g.a. sjukdom. Under påsklovet arrangerades kurs i "spela på trumma" 
samt "kamerans abc" i kulturskolans lokaler. 
 

Förväntat resultat Bedömning Trend 
Attraktiva och tillgängliga boende för invånarna i Strömstad.    
Fler arbetstillfällen i ett breddat näringsliv och inom offentlig sektor.   
Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud.   

 

Styrtal kommun År 2020 År 2021 År 2022 Mål 2022 Bedömning Trend 
Ett rikt kultur-, förenings- och fritidsutbud. 
Erbjuda 
kulturskoleaktiviteter 
på olika platser i 
kommunen på höst,-, 
sport-, och påsklov 

1 6  6   

 

En erkänt bra utbildningsverksamhet  

Vad: Strömstads utbildningsverksamhet ska verka för ett lärande för livet och att alla ska lyckas i 
skolan. 

Varför: För att förbereda för våra barn och unga för en bra start i livet och ge dem goda möjligheter 
att förbereda sig för vuxenlivet. 

Bedömning Trend 

  

 
Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns ett antal utpekade utvecklingsområden som är 
gemensamma för alla skolformer, t.ex. Utveckla den tillgängliga lärmiljön. Alla enheter tar fram 
aktiviteter för dessa utvecklingsområden, som följs upp i tertialrapporterna under året. En 
gemensam plan för kvalitetsarbetet har tagits fram i syfte att få ett effektivt flöde.  
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Ledningsgruppen för varje skolform analyserar resultatet av kvalitetsarbetet ur ett 
verksamhetsperspektiv och tar fram styrkor och utvecklingsområden inför kommande läsår. 

Exempel på genomförda aktiviteter: 

Förskoleverksamheten har inlett ett samarbete med socialförvaltningen med mål om samverkan 
mellan förskola och äldreboenden. 2021 års investeringsmedel avsattes till att skapa modellklassrum 
på Skee skola, Odelsbergsskolan, grundsärskolan samt gymnasiet, där tillgänglighet ska genomsyra 
hela rummet. Dessa utvärderas under våren 2022 inför att flera tillgängliga lärmiljöer ska skapas. 
Grundskolan har ingått ett långsiktigt samarbete med Högskolan Väst kring för att på naturliga sätt 
införliva yrkeslivsfrågor i den ordinarie undervisningen, med syfte är att väcka unga elevers 
motivation och intresse kring olika yrken som återfinns i samhället. På gymnasiet har en närvaroplan 
tagits fram. En översyn av organisering av de individuella programmen har inletts i syfte att skapa en 
ökad måluppfyllelse, där undervisar nu bara legitimerade lärare. 

Det har genomförts uppdragsdialoger mellan lärare och rektor med syfte att kvalitetssäkra lärarnas 
arbetsbelastning och arbetstid. 

Arbetet inom barn- och elevhälsan har riktats om från att vara främst åtgärdande till att lägga mer 
fokus på främjande och förebyggande insatser. Elevhälsan har organiserat om sig och till viss del 
skapat nya team på skolorna. Ett arbete med lokala elevhälsoplaner på alla enheter har initierats. 
Satsningen på socialpedagoger på samtliga grundskoleenheter utifrån statsbidraget Likvärdig skola 
har initialt fallit väl ut. En ny rutin för arbete mot kränkande behandling har arbetats fram för hela 
förvaltningen med mallar för intervjuer, samtal och plan mot kränkande behandling. 
 

Förväntat resultat Bedömning Trend 
Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat.   
Fler vidareutbildar sig  och fler söker till högre utbildning.   
Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal.   
Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare.   

 

Styrtal kommun År 2020 År 2021 År 2022 Mål 2022 Bedömning Trend 
Ökad måluppfyllelse - Utbildning med höga resultat. 
Andel elever i årskurs 6 
som når kunskapskraven 
i samtliga ämnen 

68.0% 71.0%  85.0%   

(N15419) Elever i åk. 9 
som uppnått målen i alla 
ämnen, kommunala 
skolor,  andel (%) 

72.4% 83.0%  80.0%   

(N15436) Elever i åk. 9 
som är behöriga till ett 
yrkesprogram, 
kommunala skolor,  
andel (%) 

85.3% 90.0%  90.0%   

(N11800) Barn 1-5 år 
inskrivna i förskola, 
andel (%) 

82.6% 82.2%  85.0%   
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Styrtal kommun År 2020 År 2021 År 2022 Mål 2022 Bedömning Trend 
(N11102) 
Personaltäthet, 
inskrivna barn per 
årsarbetare i förskolan, 
lägeskommun, antal 

5.0 5.1  5.2   

Gymnasieelever med 
examen inom 3 år, 
kommunala skolor, 
andel (%) 

60.63% 50.50%  70.00%   

Fler vidareutbildar sig  och fler söker till högre utbildning. 
Elever på SFI som klarat 
minst två kurser, av 
nybörjare två år tidigare, 
andel (%) 

19.00%   30.00%   

Invånare 20-64 år som 
deltar i vuxenutbildning 
, andel (%) 

11.30%   10.00%   

Upplevd nöjdhet bland barn, elever, vårdnadshavare och personal. 
(U11401) Plats på 
förskola på önskat 
placeringsdatum, andel 
barn (%) 

66.0% 100.0%  90.0%   

Vårdnadshavarenkät 
förskolan - Föreställ dig 
en perfekt förskola. Hur 
nära ett sådant ideal 
tycker att ditt barns 
förskola kommer? Skala 
1-6 

4.3 4.6  5.0   

Jag får studiero i min 
klass 

69.0% 71.0%  80.0%   

Jag känner mig trygg på 
min skola 

89.0% 89.0%  95.0%   

Jag har inte känt mig 
utanför, retad eller illa 
behandlad under 
läsåret. 

72.0% 74.0%  85.0%   

Medarbetarengagemang 
HME barn- och 
utbildningsförvaltningen 

81 80  80   

Fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare. 
(N15814) Lärare 
(heltidstjänster) med 
lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett 
ämne i grundskola åk 1-
9, kommunala skolor, 
andel (%) 

54.5% 52.5%  82.0%   

Lärare (Årsarbetare) 
med lärarlegitimation 
och behörighet i minst 
ett ämne i 

81.80% 82.70%  90.00%   



  8

gymnasieskola, 
kommunala skolor, 
andel (%) 
Heltidstjänster i 
förskolan med 
förskollärarexamen, 
kommunal regi, andel 
(%) 

34% 39%  43%   

 

Styrtal kommun År 2020 År 2021 År 2022 Mål 2022 Bedömning Trend 
Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet. 
Invånare 25-64 år med 
eftergymnasial 
utbildning, andel (%) 

29.6% 30.4%     

(N15436) Elever i åk. 9 
som är behöriga till ett 
yrkesprogram, 
kommunala skolor,  
andel (%) 

85.3% 90.0%  90.0%   

Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en god bebyggd miljö med minskade 
fossila utsläpp. 
(U07514) Ekologiska 
livsmedel i kommunens 
verksamhet, andel (%) 

24% 31%  35%   
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En hållbar kommun  

Vad: Säkra befintliga värden och goda, jämställda och jämlika livsvillkor, nu och för kommande 
generationer. 

Varför: För att fortsätta utveckla kommunen för oss som bor här och för att attrahera fler invånare. 

Bedömning Trend 

  

 
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter arbetar på många sätt för att uppnå målen i 
Agenda 2030. Att tillhandahålla utbildning med goda resultat för människor i alla åldrar är 
förvaltningens främsta bidrag. Under 2021 har resursfördelningen till grundskola förändrats för att 
kunna kompensera för socioekonomiska skillnader mellan eleverna. En arbetsgrupp har uppdrag att 
inleda en process med framtagande av underlag för beslut om en socioekonomisk resursfördelning 
även i förskolan. 

Måltids- och städverksamheten förändrar sin verksamhet i en mer hållbar riktning. Andelen 
ekologiska livsmedel nådde 2021 nivån 31%, en ökning från 2020 års 24%. P.g.a. ökade 
livsmedelskostnader förväntas andel ekologiska livsmedel minska under 2022. Andra aktiviteter som 
startat är att minska matsvinnet vid tillagning, servering och förtäring av skolmåltiderna. 
 

Förväntat resultat Bedömning Trend 
Social: God och jämlik folkhälsa och ökad delaktighet.   
Ekonomisk: En god ekonomisk hushållning för att fortsatt kunna 
utveckla vår kommun samt ökad andel hållbara upphandlingar. 

  

Ekologisk: Tillgänglig natur med höga natur- och upplevelsevärden, en 
god bebyggd miljö med minskade fossila utsläpp. 

  



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-05-05 

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

BUN/2022-0084 

BUNau § 38 Underlag budgetdialog 2023 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 
- notera informationen

Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningen vill inför 2022 års budgetdialoger försäkra sig om att det 
underlag som kommer att presenteras vid budgetdialogen den 31 maj är förankrat 
i respektive nämnd. Underlaget följer en fastlagd mall med rubriker: utfall och 
prognos per april månad, måluppfyllelse, omvärldsbevakning, åtgärder för ökad 
måluppfyllelse, förslag till effektiviseringar, prognos kostnader 2023 samt 
långsiktiga investeringar. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

- notera informationen

Beslutsgång 
Ordföranden frågar barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och det kan 
föreslå i enlighet med förvaltningens förslag och finner det så.  

Beslutet skickas till 
Diariet

7



STRÖMSTADS KOMMUN Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2022-05-10 Ärende: BUN/2022-0084 
BUN - Administrativ avdelning 

Postadress: 452 80 Strömstad E-post: bun@stromstad.se Telefon: 0526-190 00 Bankgiro: 5492-8379 
Besöksadress: Klockaregatan 2 Webb: www.stromstad.se Org.nr: 212000-1405 

Barn- och utbildningsnämnden 

Underlag budgetdialog 2023 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslå barn- och 
utbildningsnämnden besluta 

- Att notera informationen.

Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningen vill inför 2022 års budgetdialoger avseende budgetåret 2023 
försäkra sig om att det underlag som kommer att presenteras vid budgetdialogen 
den 31 maj är förankrat i respektive nämnd.  

Presentationen som ska utgöra underlaget till alla nämnders budgetdialoger ska 
följa en mall med ett antal fasta rubriker, som presenteras utförligt i bifogad 
bilaga, Presentation budgetdialog BUN inför 2023. Flertalet faktorer inför 2023 års 
budget är osäkra, dels beroende på statliga beslut och dels på 
händelseutvecklingen i omvärlden. 

Ärendet 
Budgetberedningen vill inför 2022 års budgetdialoger avseende budgetåret 2023 
försäkra sig om att det underlag som kommer att presenteras vid budgetdialogen 
den 31 maj är förankrat i respektive nämnd.  

Budgetberedningen har föreslagit följande ramändring för BUN inför 2023 års 
budget: + 4 750 tkr 

Nämnderna kompenseras enligt budgetberedningens förslag fullt ut för 
löneökningar 2023 som budgeteras centralt, samt avskrivningar och ränta. Efter 
vad som är känt idag beräknas ingen höjning av PO-pålägget för 2023. I budget 
2023 kommer nämnderna även att kompenseras för ökning av övriga kostnader 
med 1,7 procent och internräntan föreslås vara oförändrad mot föregående år. De 
yttre ramarna är baserade på de estimerade skatte- och intäktssiffror som man 
känner till, per februari i år. Budgetberedningen ber nämnder och bolag att 
genomföra en konsekvensanalys baserat på de ekonomiska förutsättningarna från 
planeringsdokumentet och i budgetdialogen redogöra för verksamhetseffekterna. 

Presentationen som ska utgöra underlaget till alla nämnders budgetdialoger ska 
följa en centralt utskickad mall, som innehåller ett antal fasta rubriker:  

- Nuläge
Tertialrapport per april 2022 (se ärende BUN/2022-0003)

- Kostnadsutveckling
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 2022-05-10 Ärende: BUN/2022-0084 
   

 

   

Här visas Strömstads skolors kostnader för undervisning, lokaler, måltider 
etc samt jämförs med riket och liknande kommuner. Generellt sett har 
Strömstad dyrare lokalkostnader än riket och jämförbara kommuner, 
vilket gör att totalkostnaden för skolverksamheten blir högre i Strömstad 
än i riket, med undantag för gymnasiet och vuxenutbildningens 
verksamheter.  

- Måluppfyllelse per tertialrapporten (se ärende BUN/2022-0003) 
- Omvärldsanalys 

Post-covid, kort presentation av nya propositionsförslag som kan komma 
påverka skolverksamheterna och ge budgetpåverkan 

- Fortsatt arbete för nå målen 
Fokus på konkreta insatser för rekrytering och ökad andel legitimerad 
personal, skapa förutsättningar för likvärdig utbildning och fortsatta 
investeringar i tillgänglig lärmiljö. Andra fokusområden är utveckling av 
arbetsmiljö- och hållbarhetsfrågor och säkerhet i skollokaler. 

- Möjliga effektiviseringsåtgärder 
Förvaltningen presenterar några förslag på möjliga 
effektiviseringsåtgärder tex minskad simundervisning, större enheter.  

- Sammanställning verksamhetsförändringar inför budget 2023 med 
beskrivningar av verksamhetseffekter  
Dels presenteras beräkningar efter budgetberedningens förslag till 
budgetram, dels presenteras beräkningar utifrån lagkrav och behov av 
resurser för ökad måluppfyllelse. Flertalet faktorer inför 2023 års budget 
är osäkra, dels beroende på statliga beslut och dels på 
händelseutvecklingen i omvärlden.  

Perspektiv 

Barnperspektiv (FN:s barnkonvention), Ekonomiskt perspektiv (finansiering etc), 
Miljöperspektiv,  
Budgeten är ett viktigt verktyg för kostnadseffektiv användning av tilldelade 
medel, med utgångspunkt om att fördela resurserna för optimal måluppfyllelse. 

Folkhälsoperspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv.  

Juridiskt perspektiv 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet 
utifrån dessa perspektiv.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-10 
Presentation, budgetdialog BUN inför 2023 
Bilaga, beräkningar förändringar undervisningstid 
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Héléne Evensen 
Förvaltningschef 
0526-191 27 
helene.evensen@stromstad.se 

  
  
  
  

  

Beslutet skickas till 
Ärendet 
carsten.sorlie@stromstad.se 
carina.dalenius@stromstad.se

mailto:carsten.sorlie@stromstad.se


Budgetdialog inför 2023
Barn- och utbildningsnämnden

31 maj 2022



Nuläge
• Övergripande kommentar till utfall tom april och prognos för helåret. 
• Planerade åtgärder vid negativa avvikelser mot budget.
• Analys av respektive verksamhetsområde i jämförelse med jämförbara kommuner i 

kolada.
• Måluppföljning.



Tertialbokslut april 2022 (prognos från mars)



Tertialbokslut april 2022 (prognos från mars)
• Utfallet per 31 april är + 6,7 mnkr jämfört med budget, före förändring av semesterlöneskuld. Utfallet per 31 april 

är -4,9 mnkr jämfört med budget efter förändring av semesterlöneskuld. Årsprognosen uppvisar ett resultat på -
1,5 mnkr jämfört med budget, exklusive semesterlöneskuld.

• Under april och maj har livsmedelskostnader på basvaror ökat drastiskt, som effekt av händelser i omvärlden. 
Livsmedelsinköpen under perioden januari till april 2022 har ökat med 30 % mot samma period 2021. Om 
livsmedelspriserna och transportkostnader ligger kvar på samma höga nivå under hela året förväntas 
måltidsverksamheten på helåret gå med ett underskott närmare 3 mnkr, vilket kommer att påverka hela 
nämndens resultat med ett minusresultat motsvarande - 1,5 mnkr. 

Planerade åtgärder vid negativ avvikelse mot budget

• Kostnadsläget inom nämndens verksamheter i allmänhet och måltidsverksamheten i synnerhet, följs 
kontinuerligt upp under året, med stöd av kommunens ekonomifunktioner.

• Inköpen styrs om när så är möjligt, där vissa livsmedel väljs bort till förmån för andra varor som har ett mer 
fördelaktigt pris.

• Den ekonomiska situationen kommer sannolikt påverka inköpsmöjligheterna för ekologiska livsmedel och kan 
komma att påverka måluppfyllelsen för andelen inköp av ekologisk mat (måltalet för 2022 ligger på 35 %).



Kostnad per barn totalt i förskolan 152 892 165 611 173 345 158  077 159 682

- undervisning/personal 121 288 128 452 135 396 114 395 116 578

- lokaler 22 362 28 502 28 055 22 213 21 275

Strömstad 
2018 

Strömstad 
2019

Strömstad
2020

Alla 
kommuner 
2020*

Mindre kommun 
10-14 999 

invånare 2020*

*Ovägt medel: Ett ovägt medelvärde beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner/regioner – hur det ser ut i en 
genomsnittlig kommun/region.
Per maj månad finns inte registret resultat ännu för 2021. 

Källa: www.kolada.se, 2022-03-02

 Kostnadsförändringar förskola 2018-2020

http://www.kolada.se/


Kostnad per elev totalt i 
grundskola 116 316 119 718 127 041 121 041 121 113

- undervisning/personal 62 895 66 406 67 896 67 901 67 654
- lokaler 20 874 22 829 23 690 18 932 18 255

-elevhälsa 3 568 3 924 4 415 4 279 4 417
- lärverktyg 3 411 3 739 3 780  4 790 5 013
- måltider** 7 438 8 711 9 435 6 969 7 241

- övrigt 18 130 14 110 17 824 18 212 18 532

Strömstad 
2018 

Strömstad
2019

Strömstad
2020

Alla kommuner
2020*

Mindre kommun 
10-14 999 
invånare 
2020*

Statistik för grundskola, exklusive förskoleklass
*Ovägt medel: Ett ovägt medelvärde beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner/regioner – hur det ser ut i en 
genomsnittlig kommun/region.
**I kostnaden för måltid ingår inte lokalkostnaderna
Per maj månad finns inte registret resultat ännu för 2021. 
Källa: www.kolada.se, 2022-03-02

 Kostnadsförändringar grundskola 2018-2020

http://www.kolada.se/


Kostnad per elev totalt 
i gymnasiet 136 718 135 949 144 957 164 949 194 700

- undervisning/personal 73 426 68 347 71 699 87 838 97 019
- lokaler 25 406 28 924 30 046 23 790 26 270

-elevhälsa 3 905 4 595 3 358 4 038 3 881
- lärverktyg 11 762 11 927 11 168 9 973 10 993
- måltider** 7 331 9 020 9 008 6 321 8 368

- övrigt 14 888 13 137 19 678 18 005 48 170

Strömstad 
2018 

Strömstad
2019

Strömstad
2020

Alla kommuner
2020*

Mindre kommun 
10-14 999 invånare 

2020*

*Ovägt medel: Ett ovägt medelvärde beskriver genomsnittet för Sveriges kommuner/regioner – hur det ser ut i en 
genomsnittlig kommun/region.
**I kostnaden för måltid ingår inte lokalkostnaderna 
Per maj månad finns inte registret resultat ännu för 2021. 

Källa: www.kolada.se, 2022-03-02. 

 Kostnadsförändringar gymnasiet 2018-2020

http://www.kolada.se/


Kostnads- och volymförändringar vuxenutbildningen
Prognoser inför 2023  och scenarier för möjliga utvecklingar 
inom vuxenutbildningen de kommande åren - utifrån vad 
som händer nationellt, lokalt i näringsliv och utifrån 
finansieringsstöd från staten. 

Statsbidragen för vuxenutbildningen i Strömstad har ökat 
från 2,5 miljon 2019 till 24 miljoner kronor 2022. 

15 miljoner av statsstöden kan inte nyttjas under 2022, då 
nämndbidraget inte räcker till den medfinansiering som 
krävs (30 %).
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Utveckling av antal elever på 
vuxenutbildningen 2019-2021

Kostnad per elev totalt, 
vuxenutbildningen 71 270 52 853 26 972

 

53 123 60 404

Strömstad 
2018 

Strömstad 
2019

Strömstad
2020

Riket
2020

Mindre kommun 
10-14 999 

invånare 2020*

Källa: www.kolada.se, våren 2022
*Ovägt medel: Ett ovägt medelvärde beskriver genomsnittet 
för Sveriges kommuner/regioner – hur det ser ut i en 
genomsnittlig kommun/region.

http://www.kolada.se/


Summering
kostnad/elev



Ett attraktivare Strömstad 

En erkänt bra 
utbildnings-
verksamhet

Stöd, omsorg 
och 

hemsjukvård 
av hög 
kvalitet

Attraktivt att 
bo, besöka 
och verka i 

En 
hållbar 
kommun 

Strömstad – attraktiv gränsregion och mötesplats vid havet.
En internationell småstad med livskvalitet, natur och friluftsliv i världsklass! 

Kommunövergripande långsiktiga mål
• 2030 har Strömstad 15 000 invånare

• 2030 är Strömstad en fossiloberoende kommun



En erkänt bra utbildningsverksamhet 



Attraktivt att bo, besöka och verka i 



En hållbar kommun 



Budget 2023 och plan 2024-2026



Omvärldsanalys
• Pandemins konsekvenser för kunskapsutvecklingen – första effekterna mätbara efter 

vårterminens betygsättning
§ Fjärrundervisning, ökad frånvaro, problematiskt att sätta betyg, psykiska och sociala 

effekter, otillräcklig studievägledning
• Ökat fokus i hela samhället på digital utveckling

§ Tillgänglig lärmiljö, e-tjänster, bemanningsplanering , tillgänglighetsanpassade system 
• Fortsatta rekryteringsutmaningar

§ Lärare fritidshem, legitimerad personal, barn- och elevhälsa
• Många liggande förslag på förändringar inom skola

§ Om nationella beslut fattas, kommer detta påverka verksamheter och kommuner. 
Axplock av aktuella uppdrag på kommande två sidor. 



Omvärldsanalys
Propositionsförteckningen våren 2022

• Förskola för fler barn*
§ Öka deltagandet i förskolan, språkutvecklande insatser 

• Ökad likvärdighet för skolhuvudmän*
§ Förslag som rör ersättning till fristående skolor

• Ett mer likvärdigt skolval 
§ Förslag om allsidig social sammansättning 

• Dimensionering av gymnasial utbildning för en bättre kompetensförsörjning* 
§ Matchning av elevers efterfrågan och arbetsmarknadens behov, krav på samverkansavtal

• Ökade möjligheter till grundläggande behörighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram* 
§ Grundläggande behörighet ingår i grundupplägget, yrkesprogrammen utökas

• Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola *
§ Studietid om 2 timmar/vecka, obligatorisk lovskola utökas för årskurs 9

* direkt möjlig budgetpåverkan



• Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd 
§ Förslag, möjlighet att inrätta kommunala resursskolor

• Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning* 
§ Förslag insatser för stärkt elevhälsa, särskilt stöd, en garanti för tidiga 

stödinsatser i grundsärskolan
• Skolans arbete med trygghet och studiero 

§ Förmodligen förslag om ökad statlig styrning av det systematiska kvalitetsarbetet, tydligare   
skrivningar om trygghet och studiero i skollagen, ökade möjligheter att omhänderta 
mobiltelefoner

• Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionella inslag 
§ Skärpta regler för konfessionella inslag i skolan, bl.a. införs ett demokrativillkor vid ansökan och 

tillsyn
• Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande *

§ Ett antal förslag som syftar till att kraftigt öka antalet valideringar, även en ny definition av 
validering i skollagen föreslås

Omvärldsanalys
forts. Propositionsförteckningen våren 2022



Fortsatt arbete för att nå målen
Tillgänglig utbildning för barn och elever – pedagogiska, sociala och 
fysiska lärmiljöer

• Öka andelen legitimerad personal 
§ Konkreta insatser för rekrytering av bristyrken: kampanjer i sociala medier, 

ökad närvaro på högskolor, få fler anställda att vidareutbilda sig*. 
• Förutsättningar för likvärdig utbildning

§ Uppföljning av resursfördelningsmodeller inom förskola och grundskola 
(sociodemografiska faktorer)*.

• Fortsatta investeringar i tillgänglig lärmiljö 
§ Tillskapande av fler modellklassrum som ökar studiero och förbättrar 

studiemiljön*.
§ Utbildning av personal (tema för kompetensutvecklingen för alla 

verksamheter)
 * budgetpåverkan



Fortsatt arbete för att nå målen
Tillgänglig utbildning för barn och elever 
– pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöer

• Skolverkets förslag till beslut om förändrad timplan – förändring utifrån lagkrav
Skolverket föreslår att elevens val avskaffas och att denna tid omfördelas till ämnen 
och stadier där det finns behov av mer reglerad undervisningstid. Förslaget innebär att 
timmar fördelas till de samhällsorienterande och de naturorienterande ämnena, samt i 
viss mån även till de så kallade praktisk-estetiska ämnena. Förslaget innebär också att 
möjligheten att anordna modersmålsundervisning inom elevens val försvinner. 

* budgetpåverkan

Förslag



Fortsatt arbete för att nå målen
Tillgänglig utbildning för barn och elever 
– pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöer

• Fortsatt förstärkning av specifika funktioner som ska stötta eleverna för högre 
måluppfyllelse:

§ Speciallärare sv/eng gymnasiet * 
§ Mentor på gymnasiet **
§ Samordnare KAA arbetet **
§ Legitimerade lärare på IM programmet

• Uppdrag från BUN (vår 2022)
§ Analys och underlag inför beslut kring barnomsorg på obekväm arbetstid*. 

* budgetpåverkan 2023
** finansieras av tillfälliga projektmedel under 2023



Fortsatt arbete för att nå målen
Skapa professionella och hållbara arbetsmiljöer

• Fortsatt arbete kring arbetsmiljön, ett arbete som sker i samarbete med fackliga 
parter, medarbetare och förvaltningens ledningsgrupper:

§ RAM (rektorns arbetsmiljö)
§ Bemanningsplanering, central schemaläggning för förskolepersonal (Time Care)
§ Rekrytering av ledare/chefer

• Start av dialog med medarbetare och fack kring arbetstid för lärare
• Genomlysning av måltid- och städverksamheten (bemanning, planering, kompetens)*
• Fortsatt arbete med friskfaktorer på alla arbetsplatser/enheter
• Fördjupat arbete kring säkerhet i skolan (yttre och inre)

* budgetpåverkan



Fortsatt arbete för att nå målen
Motivera fler till utbildning och tillgängliggöra utbildning för fler

• Aktiviteter för öka utbildningsnivån i kommunen: 
§ Fortsatt arbete med ökat utbud inom yrkeshögskola, delvis genom samverkan 

med näringsliv, kommunalförbund, näringsliv, andra kommuner
§ Planerad ansökan från kommunen för att få bedriva yrkeshögskola

• Strömstads lärcentrum utvecklas, fler distansutbildningar:
§ Utökad samverkan med högskolor och universitet: Karlstads Universitet, 

Högskolan Väst, Högskolen i Östfold
• Utökade statsbidrag inom vuxenutbildningen

§ Ansökningstid till höstterminens kurser stängs 3 juni. 
Tidigare nämndbidrag kan inte möta kraven på delfinansiering, vilket gör att 
tilldelat utrymme inte kan nyttjas* 

* budgetpåverkan



Fortsatt arbete för att nå målen
En erkänt bra utbildningsverksamhet, större investeringar

Behov av ombyggnationer och investeringar i lokaler (BUN § 114, 2021)*
• Behov av samspel inom kommun/näringsliv vad gäller bostadsbyggnation och planering 

av skolverksamhet (förskola och grundskola). 
• Behov av stöd till förvaltningen för aktivt arbete med  lokalsamordning och nybyggnation. 
• Valemyrskolan. Det råder platsbrist för barn och elever, saknas grupprum och 

kontorsmöjligheter till personal. Anmärkningar på köket. 
• Platsbrist på Ekens förskola.
• Grundsärskola planeras i Skee, saknas ännu investeringsbeslut. Projektering pågår. 
• Skee kök har fått anmärkningar  under flera år, behöver åtgärdas. 
• Bojarskolan, etapp 3. Investeringsbeslut saknas. Etapp 2 pågår under 2022/23.
• Långsiktiga verksamhetslokaler för kulturskoleverksamheten
• Idrottshall Skee

* budgetpåverkan



Fortsatt arbete för att nå målen
Attraktivt att bo, besöka och verka i 

• Fortsatt arbete med att bredda kulturskolans verksamheter och arrangemang
• Fortsatt samarbeten inom kommunens organisation och med näringsliv för fler 

kulturevenemang
• Införande av kulturgaranti inom skolan*
• Implementering av meröppet, förutsättningarna för detta sätts under 2022.

* budgetpåverkan



Fortsatt arbete för att nå målen 
En hållbar kommun 

• Fortsatt arbete med att minska matsvinnet (tallrik, kök, 
servering)

• Öka medvetenhet och samarbete med barn, elever 
och personal

• Ökad kostnadsmedvetenhet bland all personal och 
chefer

• Fortsatt ökning av inköp av ekologiska livsmedel* (nya 
måltal)

 

* budgetpåverkan



Möjliga effektiviseringsåtgärder 
Förvaltningens förslag, där åtgärden bedöms bibehålla kvaliteten i undervisning/verksamhet: 
• Förslag är att skolan testar simkunnighet i åk 3 mot målen i läroplanen. De som inte uppnår 

gällande måluppfyllelse får simundervisning i skolans regi. Att idag låta alla elever 
återkommande åka till badhuset kostar 600 tkr (entré, personal, bussar).

• På längre sikt samla verksamheterna till större enheter för bättre nyttjande av lokaler och 
personella resurser.

• Fyra mottagningskök samman till två kök på Korpen och Tångens förskolor under 2022 vilket 
minskar personalbehovet vid pensionsavgång (genomfördes våren 2022).

• Genomlysning av måltid- och städverksamheten (start senhösten 2022).
• Införande av en gemensam lärplattform för samtliga skolformer (pågår).
• Införande av e-tjänster som ersätter blanketter (pågår)
Övrigt
• Inrättande av regelbundna bussförbindelser inom kommunen skulle kunna möjliggöra 

att familjer kan ha sina barn på andra förskolor än den som är närmast bostaden. 



Möjliga effektiviseringsåtgärder

Andra åtgärder som kan bedömas påverka upplevd kvalitet negativt: 
• Ställa om mindre förskolor till pedagogisk omsorg (2022: Tjärnö, Koster).
• Fritidshem kan bli "fritidsklubbar” från och med årskurs 4.
• Minska utbudet på gymnasieskolan.
• Minska utbudet i kulturskola.
• Minska andel ekologisk mat. 
 



Utgångspunkt, preliminär förslag till budgetram 2023
Nämnderna kompenseras enligt förslaget fullt ut för löneökningar 2023 som budgeteras 
centralt, samt avskrivningar och ränta. Efter vad som är känt idag beräknas ingen höjning 
av PO-pålägget för 2023. I budget 2023 kommer nämnderna även att kompenseras för 
ökning av övriga kostnader med 1,7 procent och internräntan föreslås vara oförändrad 
mot föregående år. 

De yttre ramarna är baserat på de estimerade skatte- och intäktssiffror man har 
kännedom om per februari i år. Budgetberedningen har bett nämnder och bolag att 
genomföra en konsekvensanalys baserat på de ekonomiska förutsättningarna från 
planeringsdokumentet och i budgetdialogen redogöra för verksamhetseffekterna.

Budgetberedningen har föreslagit följande ramändring för BUN:                    
+ 4 750 tkr

 
 
 
 



Sammanställning verksamhetsförändringar

En erkänt bra utvecklingsverksamhet Förändring i mnkr

Volymförändringar (interkommunala kostnader, ökat elevantal) - 4,8 mnkr

Åtgärder för högre måluppfyllelse Finns ej utrymme för

Förändrade lagkrav Finns ej utrymme för

Summa - 4,8 mnkr, exkl hyresökningarna

Beräkningar anpassat till föreslagna budgetramar



Sammanställning verksamhetsförändringar

En erkänt bra utvecklingsverksamhet Förändring i mnkr
Volymökning (interkommunala kostnader, ökat elevantal). - 4,8 mnkr

Minskat statsstöd Lärarlönelyftet (ersättning för lärarlöner motsvarande 3,6 mnkr 2022).  - 1,7 mnkr (prognos

Förväntat statligt beslut ht 23, förändrade lagkrav som medför ett utökat tjänsteunderlag inom en rad ämnen 
(hkk, moderna språk, no, so) inom högstadiet. Ökade timmar kommer kräva nyanställningar motsvarande 
timmar av en årskostnad på 2,1 mnkr. Se bilaga. 

- 1 mnkr 
(halvårseffekt 2023)

Utvecklingsmedel för ökad måluppfyllelse gymnasiet: långsiktig finansiering av mentor, samt samordnare KAA 
(finansieras av tillfälliga projektmedel 2022). - 1,2 mnkr

Insatser för ökad måluppfyllelse – ökad andel legitimerad personal: marknadsinsatser för rekryteringsarbete 
(marknadsföring i sociala medier, annonsering, deltagande i mässor, fördjupat arbete med universitet, 
högskolor m.m.).

- 0,7 mnkr

”Lönegap”. Pga svårigheter att rekrytera inom flertalet professioner inom barn- och utbildningsförvaltningen 
så ökar lönekostnaderna vid nyrekryteringar mer än vad som finns avsatt i enheternas personalbudgetar. Detta 
förväntas ge en ökad lönekostnad som överskrider den medellön som ersätts i budget, motsvarande 1,5 mnkr.

-1,5 mnkr

Vid implementering av kultur- och fritidsgaranti (politiskt beslut fattas i BUN under 2022) krävs förutsättningar 
för bussersättning för respektive skola. -0,5

Summa: - 11,4 mnkr, exkl 
hyresökningar

Beräkningar anpassat till faktiskt behov enligt lagförslag och förändringar i statsstöd



Verksamhetseffekter
En erkänt bra utvecklingsverksamhet

• Minsta statsstöd: Lärarlönelyftet
§ Lärarlönelyftets ersättningsnivåer sedan några år tillbaka ingår som fast del av 

lönen. Ett bortfall av 1,7 mnkr i statsbidrag kommer fortsättningsvis att behöva 
finansieras genom minskning av grundskolornas befintliga driftsmedel till 
undervisningen alternativt en minskning av personaltätheten. 

• Statligt förslag: förändring av undervisningstid
§ Det liggande förslaget på förändring av undervisningstid är just nu osäkert om 

det kommer implementeras under 2023, men om så blir fallet behöver även 
detta finansieras genom minskade driftskostnader och det kommer sannolikt 
leda till att enheterna behöver minska på personaltätheten. Samtidigt krävs det 
ett minimiantal pedagoger för att täcka de undervisningstimmar som eleverna 
har rätt till enligt varje skolforms läroplan. Se bilaga för beräkningar av timmar 
och kostnader. 



Verksamhetseffekter
En erkänt bra utvecklingsverksamhet

• Ang finansiering av lönegap som uppstår vid nyrekryteringar:
§ Pga svårrekryterade tjänster inom grundsärskola, grundskola och förskola så ökar 

lönekraven vid nyanställningar. 
§ Så länge det finns vakanser så går enheternas budgetar ihop, men när man lyckas 

rekrytera enligt behov så saknas det utrymme i respektive enhets budget.
§ En beräkning som utgår från att vi tillsätter varje tjänst som är vakant under 2023 

motsvarar ca 3,15 mnkr. Vi arbetar för att under 2023 tillsätta fler av de vakanta 
tjänsterna genom fördjupade rekryteringsarbetet. Detta förväntas ge en ökad 
lönekostnad som överskrider den medellön som ersätts i budget, motsvarande 1,5 
mnkr.

• För att öka intresset för Strömstad och våra utlysta tjänster inom BUF så behövs ett långsiktigt, 
professionellt arbete med marknadsinsatser genomföras (annonsering, deltagande på mässor, 
marknadsmaterial, samarbeten med högskolor etc). 

• Vid implementering av kultur- och fritidsgaranti (politiskt beslut fattas i BUN under 2022) krävs 
förutsättningar för bussersättning för respektive skola. 



Sammanställning verksamhetsförändringar
En erkänt bra utvecklingsverksamhet Förändring i mnkr

Hyreskostnader 2023

Hyresökning Pilen 5, efter ombyggnad kök. 
Ny total årskostnad 1,8 mnkr, varav det saknas täckning för 845 tkr) -845*

Hyresökning Bojarskolan, etapp 2, halvårseffekt 2023 (årskostnad 3,8 
mnkr, verksamheten fick tillskott 2022 med 1,9 mnkr). Beräknad 
inflyttning 1 april, dvs det saknas ersättning för ny hyra 2 månader. 

-650*

NYTT Eventuellt ökade kostnader för ersättningslokaler under 
ombyggnationstiden på Strömstierna (3 år) Saknas siffror i nuläget

Lokaler för dansverksamheten - 0,450 mnkr
NYTT Lokaler för musikverksamheten (saknas alternativ i nuläget) - 0,450 mnkr (prognos) 

Summa - 2,395 mnkr (exkl 
ersättningslokaler Strömstierna)

* Hyror 2023 kommer, enligt uppgift från KSO, bekostas av finanserna.



Sammanställning verksamhetsförändringar
En erkänt bra utvecklingsverksamhet Förändring i mnkr

Hyreskostnader 2024
Nya hyra Strömstiernaskola. Beroende på byggstart, kan del av ny hyra 
uppstå under 2024, 2025, 2026.

Uppgift saknas. 

Nya hyra grundsärskolelokaler i Skee. Kostnad uppstår troligen 2024. -2 mnkr



Verksamhetseffekter
Hyror

Barn- och utbildningsnämndens största utgiftsposter är hyror och lönekostnader. 
• Utrymmet för att inom ramen för befintliga budgetramar bekosta utökade 

hyreskostnader efter ny- och/eller ombyggnationer bedöms inte vara genomförbart 
utan att det skulle innebära en motsvarande minskning i personal- och lönekostnader.

• Lokaler för kulturskoleverksamhet
§ Kulturskolverksamheten har under 2022 bedrivits i olika lokaler. 

Dansverksamheten har ett 3-års kontrakt på shoppingscentret, medan 
musikverksamheten from ht 2023 måste få andra lokaler i och med kommande 
ombyggnation på Strömstierna. Det behövs en långsiktig och hållbar lokallösning 
med ändamålsenliga ytor för såväl dans- som musikverksamheten. Om detta inte 
kan lösas inom ramen för kommunens egen regi, behöver externa lokaler nyttjas. 
Oavsett så kommer detta med största sannolikhet innebära en ny hyreskostnad, 
om än begränsad sådan. 



Sammanställning verksamhetsförändringar
En hållbar kommun Förändring i mnkr

Föreslagen budgetram Saknas utrymme för utökning 

Kostnadsökningar för livsmedel (transporter, elkostnader, livsmedelsbrist) med 30% Prognos -2,8 mnkr 

Fortsatt ökning av inköp andel ekologisk mat.
Totalbudget för måltider 2022: 10 466 kr
Olika källor beräknar merkostnaden för ekologiska inköp på olika sätt.  
Ekomatcentrum: ”Med inköpsstatistik från 155 kommuner för 2017, kan vi 
konstatera att kostnaden för ökade ekologiska inköp …..ligger på 10-12 procent”.
Detta skulle för Strömstads räkning motsvara en ökad kostnad på 1 mnkr.

Det finns per maj månad, inga 
beslutade styrtal för 2023. 

1 % ökning av 2022 års nivå 
motsvarar ca 100 tkr, 
2 % 200 tkr etc.

Ökat antal portioner i hemtjänsten, enligt befolkningsutvecklingen.
Jan-april 2022: + 35 portioner/dag á 15 kr = 136 500 kr/år

Prognos 2023
-  0,2 mnkr

Dialog kring kylda matlådor för matabonnemang. En övergång till kylda matlådor 
skulle innebära flera nya investeringar i både kök (större ytor) samt utrustning. 

Finns ej siffra på detta i nuläget.

Summa Prognos – 3 mnkr, exkl 
ekologiska inköp

Beräkningar anpassat till faktiskt behov skeenden i omvärlden



Verksamhetseffekter
Hållbar kommun

• 2022 års första månader medförde, utifrån världsläget, en ökning av 
livsmedelspriserna på ca 30 %, vilket har redovisats i nämndens tertialrapport. 

• Måltidsbudgeten fick inför 2022 ta en större del av den indexupphöjningen som 
utdelades till varje budgetram. Detta var en intern åtgärd för att livsmedelsbudgeten 
skulle kunna möte de kostnadsökningar som skett under de senaste åren för råvaror 
och livsmedel. 

• En fortsatt ökning av andelen inköp av ekologiska livsmedel utan att höja 
grundbudgeten bedöms inte vara görligt. 



Sammanställning verksamhetsförändringar
Attraktivt att bo, besöka och verka i  Förändring i mnkr

Föreslagen budgetram Saknas utrymme 

Lokaler för kulturskolverksamheten Se beräkningar, bild 32 och 34, hyror

Summa

Beräkningar anpassat till faktiskt kostnader och behov



Statsbidrag
Balanskonton



Status statsbidrag 
april 2022

UB Dec 
2021

Avskrivna 
medel 
2022 Planering användning av avskrivna medel

Mindre barngrupper 
förskola -5 985 -5 000

Under 2022-2024 planeras dessa medel användas till riktade insatser inom förskolan: 600 
tkr/år till digitalisering, 600 tkr/år till utbildning för barnskötare till fsk-lärare samt 450 
tkr/år för att tillsätta en extra ledningsresurs inom förskola.  

Lågstadiesatsningen -651 -651 Täcker under 2022 upp lönekostnad för administratör i grundskolan.

Likvärdig skola -3 988 -1 800
Finansiering av  till utvecklings- och projektledare Strömstiernaskolan 2022/23, 700 tkr för 
att finansiera adm inom grundskola 2023.

Elevhälsa -254 -254 Avser finansiera rekryteringsarbete 2022-2023. 
Arrangemang 
Resurscentrum -85 -85 Avser finansiera rekryteringsarbete 2022-2023. 
Barn- och 
ungdomskultur -185 -185

Biblioteket avser under 2022/23 använda dessa medel till ett litteraturköp till 
grundskolebiblioteken.

Digitalisering bibliotek -237 -237 Avser finansiera rekryteringsarbete 2022-2023. 
Lärlingsgymnasium -420 -420 Dessa medel planeras användas inom gymnasiet 2022/23.

Strömstad Roddgymn -28 -28 Avser finansiera rekryteringsarbete 2022-2023. 

Yrkesvux -9 504 -9 504

2022-2023: 4,2 mnkr finansierar mentor och speciallärare gymnasiet. 0,4 mnkr 
kompletterar vuxenutbildningens budget. 2023: Minst 4 mnkr behöver finnas i buffert för 
slutförande av utbildningar på yrkesvux 2023/24 ifall framtida statsbidrag uteblir. (

Utvecklingsbidrag SFI -75 -75 Avser finansiera rekryteringsarbete 2022-2023. 
Ersättn. från 
högskolor lärarpraktik -84 -84 Avser finansiera rekryteringsarbete 2022-2023*



Statsbidrag, pågående projekt UB Dec 2021 Kommentar

Språkutveckling SVA -557 Pågående projekt förskola
Bättre språkutvecklare fsk  -421 Pågående projekt förskola

Get to know your own device -505 Pågående förvaltningsövergripande projekt tom 2022

Skapande skola -86 Pågående projekt grundskola och bibliotek/kultur
Kooperativt lärande -33 Folkhälsomedel
RC Folkhälsom ÖF + SFI -35 Folkhälsomedel, pausat pga av pandemin. Öppna förskola (elevhälsa)
Samverkar & anknytning -8 Elevhälsan, bedöms avslutas under 2023
SBE Re Pulse -86 Pågående projekt Elevhälsa
Dans för hälsa 2021 -94 Pågående projekt Kulturskolan

Ny verksamhet Kulturskolan -317 Pågående projekt Kulturskolan
Mobile Stories skolbibliotek -90 Pågående projekt Bibliotek

Bibliotekförst Kulturrådet -499 Pågående projekt Bibliotek

Erasmus + gymn 19/20/21 -365 Inte använt pga pandemin, redovisas 2022. Plan att nyttjas för resor i maj. 

BUN Genomgångskonto -80 Pengar som ska återbetalas inom olika projekt

Cafeteria Strömstiernaskolan -43 Överskott från cafeterian som ska återreinvesteras i elevernas skolmiljö



Investeringbehov

2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
 Investeringar i förskolor, grundskolors utemiljö 700 750 750 750
 Investeringar i kök- och städverksamhet 250 250 250 250
 Möbler och övriga inventarier (tillgänglig lärmiljö) 2000 2000 2000 2000
 Data/El nätutbyggnad  150 150 150 150
 Skrivare och kopiatorer 250 250 250 250
 Kulturskola 100 100 100 100
 Skolbibliotek  100 100 100 100
 Biblioteket 200 200 200 200
 Investeringar inventarier pga nybyggnation Strömstierna 500 500
 Investeringar inventarier pga nybyggnation  grundsärskola 500

 Totalsumma: 4250 4300 4300 3800



Behov av kompletteringsbudget under 2023?
Osäkerhetsfaktorer, vad händer i omvärlden?

Utifrån externa händelser i omvärlden finns det flera större osäkerhetsfaktorer i den 
budget som BUN lägger fram inför 2023:
1) Livsmedelskostnader

Det är omöjligt att beräkna vilka effekter dessa kostnadsökningar kommer att leda till, 
det beror på framtida kostnader för el, förpackningar, råvaror och transporter. 
En ökning av livsmedelskostnaderna med 10 % under 2022-2023 motsvarar drygt 
1 mnkr

2) Politiskt beslut om måltal för andel ekologiska inköp
3) Ev. tillkommande hyror för ersättningslokaler under ombyggnation Strömstierna samt 

lokalkostnader för kulturskolan och specifikt musikverksamheten 2023. 
4) Det förväntas under 2023 komma ett regeringsbeslut på förändring av timplaner i 

grundskolan, som förväntas ska implementeras under höstterminen. Detta bedöms 
påverka utbildningskostnaderna med omkring 2 mnkr på helårsbasis.



PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-05-05 

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

BUN/2022-0033 

BUNau § 40 Folkhälsorådet - 2022 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
- att notera informationen

Sammanfattning av ärendet 
Inget möte kommer ske under juni. 

Rekrytering pågår avseende ersättare till Terése Lomgård Lans som kommunens 
folkhälsostrateg.  

Om det sker någon utveckling i frågan så återkommer Emmelie Stackegård 
Hansen (M). 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta att 
notera informationen och finner det så.
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-05-05 

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

BUN/2022-0025 

BUNau § 36 Återrapportering 2022 - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild tjänsteman 
(delegationsbeslut) 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 
- att lägga ärendet till handlingarna.

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

Nr 8  Avstängning elev – Strömstierna . EH (2022-04-21) 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta 

- att lägga ärendet till handlingarna.

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

Beslutet skickas till 
Diariet
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PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1) 
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2022-05-05 

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

BUN/2022-0043 

BUNau § 41 Återkoppling kontaktpolitiker 2022 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
- att notera informationen

Sammanfattning av ärendet 
Lena Martinsson (S) har varit på Mellegården och pratat med personal om 
tvåpedagogsystem. Man pratade om möjliga besök på museet eller biblioteket. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta 
att notera informationen och finner det så. 
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