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Marie Edvinsson Kristiansen (M), 2:e vice ordförande 
Emmelie Stackegård Hansen (M) 
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Övriga närvarande  
Ersättare Kari Grönn (FI) 

Erling Karlsson (L) 
Per Stade (M) 
Per Midtvedt (MP) 

  
Övriga deltagare Helene Evensen, förvaltningschef 

Sara Arvenberg, verksamhetschef Gymnasium, Vuxenutbildning och Barn- 
och elevhälsa, deltar digitalt på distans §§ 105-del av § 109, på plats del av 
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Eva Eriksson, verksamhetschef Grundskola och grundsärskola, deltar  
§§ 105-114 
Agneta Kullberg, verksamhetschef Måltid- och städenhet, deltar digitalt på 
distans del av § 109 
Lisbeth Lunneryd, kvalitetscontroller, §§ del av § 109-119 
Jenny Ottosson, facklig företrädare Lärarnas Riksförbund 
Caisa von Mentzer, facklig företrädare Lärarförbundet, deltar digitalt på 
distans 
Barbro Isaksson, nämndsekreterare 
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BUN § 105 Ändring av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att vid dagens sammanträde även behandla: 

• initiativärende gällande kartläggning av EHT's tillgänglighet för barn och unga i 
syfte att förebygga och fånga upp psykisk ohälsa 

• frågor kring säkerheten vid våra skolor 
• remiss avseende detaljplan för del av Källvik 1:73 m fl. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamot Sanja Lilli Gohlke (-) har till nämndens sammanträde skickat in ett 
initiativärende avseende "Kartläggning av EHT's tillgänglighet för barn och unga i 
syfte att förebygga och fånga upp psykisk ohälsa". 

Ersättare Erling Karlsson (L) har till nämndens sammanträde skickat in frågor kring 
säkerheten vid våra skolor. 

Barn- och utbildningsnämnden har fått detaljplan för del av Källvik 1:73 m fl, 
Källvikens kursgård (MBN-2018-1840) på remiss med sista svarsdatum 15 oktober. 
Förvaltningen föreslår att ärendet behandlas vid dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende "Kartläggning av EHT's tillgänglighet för barn och unga i syfte att 
förebygga och fånga upp psykisk ohälsa", 2021-09-20 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-28 
Remiss 2021 - Detaljplan för del av Källvik 1:73 m fl (Källvikens kursgård) (MBN-
2018-1840) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

- att vid dagens sammanträde även behandla: 

• initiativärende gällande kartläggning av EHT's tillgänglighet för barn och unga i 
syfte att förebygga och fånga upp psykisk ohälsa 

• frågor kring säkerheten vid våra skolor 
• remiss avseende detaljplan för del av Källvik 1:73 m fl. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2021-0039 

BUN § 106 Fördelning av ytterligare "skolmiljard" 2021 
(tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 (dnr 2021:283, 2021:1390)  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att grundskolan tilldelas de ytterligare medel som tillförts utifrån "skolmiljarden" 
  2021 för att fortsätta arbeta med tillgänglig lärmiljö och investera i utrustning  
  som långsiktigt utvecklar undervisningen och stöttar elever i deras inlärning.   

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Skolverket beslutar 30 juni 2021 om en utökad satsning avseende tillfällig 
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 (dnr 2021:1390). Syftet med 
bidraget enligt beslutet är 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. Beslutet är ett tillägg 
till det beslut som fattades 28 februari 2021 med samma syfte, då Strömstads 
kommun fick ett tillskott om cirka 1,2 miljoner kronor. 

För Strömstads kommun innebär beslutet i juni ett tillskott av 341 496 kr. 

Förvaltningen föreslår att grundskolan tilldelas dessa medel för att fortsätta 
arbeta med tillgänglig lärmiljö och investera i utrustning som långsiktigt utvecklar 
undervisningen och stöttar elever i deras inlärning. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 83 2021 
Tjänsteskrivelse 2021-09-09 
Skolverkets beslut 2021-06-30 inklusive bilaga Fördelning 
Ordförandebeslut 2021-04-09 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att grundskolan tilldelas de ytterligare medel som tillförts utifrån "skolmiljarden"  
  2021 för att fortsätta arbeta med tillgänglig lärmiljö och investera i utrustning  
  som långsiktigt utvecklar undervisningen och stöttar elever i deras inlärning.   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Controller 
Ansvarig verksamhetschef 
Ärendet 
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 BUN/2021-0107 

BUN § 107 Medborgarförslag 2021 - Skolmaten och dess 
kvalité (KF 20210325 § 1, KS/2020-0567) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att ge verksamhetschefen för måltidsverksamheten i uppdrag att ombesörja att  
  dialoger och samråd sker med elevgrupper och äldreboenden, med syfte att  
  arbeta fram varierande matsedlar som uppskattas av respektive målgrupp, så att  
  barn/elever och äldre intar näringsriktiga måltider (följs upp genom årlig  
  måltidsenkät) 
- att uppdraget hanteras inom tilldelad budget 
- att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktige överlämnar 25 mars 2021 § 1 ett medborgarförslag till barn- 
och utbildningsnämnden för beredning och beslut. Medborgarförslaget berör 
skolmaten och dess kvalitet.  

Förslagsställaren menar att skolmaten håller låg kvalitet och att variationen på 
matsedeln är för liten. Önskemål är att kommunen ska avsätta mer pengar till 
maten till både äldre och unga och att det ska finnas större valmöjlighet. 

Förvaltningens kostnader för skolmåltiderna är högre än i jämförbara kommuner, 
cirka 9 400 kr per elev och år i grundskolan, jämfört med siffror på 7 200 kr per 
elev och år. I den kostnaden ingår alla kostnader för att producera måltiderna, 
inte bara råvarorna. 

I enkät våren 2021 kring elevernas syn på skolmaten fanns frågan ” Tycker du om 
maten som serveras”. Svaren fördelade sig som nedan: 

Svar Antal % 

Alltid 45 8 % 

Oftast 154 26 % 

Ibland 325 54 % 

Aldrig 76 13 % 

Resultatet tyder på att eleverna inte är helt nöjda med skolmatens kvalitet.  

Förslagsställaren önskar sig även en större variation i matsedeln. I skolmatsalen 
serveras varje dag två rätter varav en är vegetarisk, dessutom serveras en 
salladsbuffé. Ökad variation av vilka rätter som serveras och introduktion av nya 
rätter är ett pågående arbete. Det finns inga planer på att varje dag erbjuda en 
fiskrätt och en kötträtt. Fler vegetariska rätter kan ingå i matsedeln, men enligt 
enkäten som nämns ovan är eleverna tveksamma till fler dagar i veckan med 
endast vegetariska rätter. 
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Enligt "Gemensamma reglementsbestämmelser för Strömstads kommuns 
nämnder" (KF 2019-02-14 § 76, dnr KS/2019-0046) får nämnden besluta att den 
eller de som väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden 
behandlar ärendet och delta i överläggningarna i ärendet. Förslagsställaren är 
inbjuden till sammanträdet men deltar inte. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 81 2021 
Tjänsteskrivelse 2021-08-31 
Medborgarförslag om att förbättra kvaliteten på skol- och ålderdomshemsmaten, 
KS/2020-0567 
Kommunfullmäktige 2021-03-25 § 1  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att ge verksamhetschefen för måltidsverksamheten i uppdrag att ombesörja att  
  dialoger och samråd sker med elevgrupper och äldreboenden, med syfte att  
  arbeta fram varierande matsedlar som uppskattas av respektive målgrupp, så att  
  barn/elever och äldre intar näringsriktiga måltider (följs upp genom årlig  
  måltidsenkät) 
- att uppdraget hanteras inom tilldelad budget 
- att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

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

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren V Gustafsson 
Ansvarig verksamhetschef 
Controller 
Kommunfullmäktige; ks.diarie@stromstad.se 
Socialförvaltningen; sn@stromstad.se  
Ärendet  
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 BUN/2021-0151 

BUN § 108 Val av ny ersättare i Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott utse Thomas  
  Kjerulf (S). 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Lena Martinsson (S) föredrar ärendet. 

Enligt § 28 (Utskott) i Gemensamma reglementsbestämmelser för Strömstads 
kommuns nämnder väljer nämnden, bland ledamöter och ersättare, ledamöter 
och ersättare i utskotten. 

Kommunfullmäktige har 9 september 2021 § 71 godkänt Thomas Elgeståls (S) 
avsägelse från uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Han var 
även ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. I och med att han 
lämnat sitt uppdrag har barn- och utbildningsnämnden att besluta om ny 
ersättare i arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 92 2021 
Tjänsteskrivelse 2021-09-21 
KF 2021-09-09 § 71 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att till ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott utse Thomas  
  Kjerulf (S). 

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

Beslutet skickas till 
T Kjerulf (S) 
Kommunledningskontoret; ks.diarie@stromstad.se 
Ärendet  
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 BUN/2021-0174 

BUN § 109 Systematiskt kvalitetsarbete - Analys av 
måluppfyllelsen för skolverksamhet från 
förskoleklass till vuxenutbildning läsåret 
2020/2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetscheferna Eva Eriksson och Sara Arvenberg föredrar ärendet. 

Samtliga skolverksamheter ska informera huvudmannen om förvaltningens 
skolor och fritidshem samt vuxenutbildning uppfyller målen för kvalitetsarbetet. I 
framtagen kvalitetsrapport från respektive skolchef presenteras analyser av 
verksamheten utifrån lagstiftning gällande systematiskt kvalitetsarbete.  

För att säkerställa kommunfullmäktiges etappmål ”En erkänd bra utbildnings-
verksamhet” med dess målbeskrivning har verksamhetsformerna fritidshem, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, 
fyra gemensamma övergripande utvecklingsmål: 

- utveckla kvalitetsarbetet och skapa en hållbar organisation  
- utveckla det kollegiala lärandet i skolorganisationen   
- utveckla den tillgängliga lärmiljön  
- lika chans lika möjligheter. 

De olika verksamhetsformerna och skolenheterna har skilda aktiviteter utifrån 
respektive skola och verksamhetsforms behov som har tagits fram vid enheternas 
kvalitetsdialoger. I kvalitetsrapporterna beskrivs den analys som verksamhets-
formerna har sammanställt utifrån de kvalitetsdialoger som genomförts i augusti 
och september från lärarens individuella analys av sin undervisning via 
arbetslagen, skolenheten, rektor och vidare till en gemensam analys i respektive 
ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 78 2021 
Tjänsteskrivelse 2021-09-09 
Kvalitetsrapport läsåret 2020/2021 Grundskola/Grundsärskola 
Kvalitetsrapport läsåret 2020/2021 Gymnasieskolan 
Kvalitetsrapport läsåret 2020/2021 Vuxenutbildningen 
BUN § 89 2021 

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



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (29) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-09-30  
   
    

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

 

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

Beslutet skickas till 
Ansvariga verksamhetschefer 
Ärendet 
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 BUN/2021-0145 

BUN § 110 Styrdokument - Riktlinje för det systematiska 
kvalitetsarbetet, upphörande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att avveckla Barn- och utbildningsnämndens ”Riktlinjer för det systematiska  
  kvalitetsarbetet”. 

Sammanfattning av ärendet 
Kvalitetscontroller Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Behovet av riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet på nämndnivå har 
minskat. Reglering av det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildnings-
verksamheten finns i Skollagens 4:e kapitel, i Skolverkets allmänna råd samt i de 
rutiner och årshjul som respektive verksamhetschef beslutar. De delar av det 
systematiska kvalitetsarbetet som följer av kommunens målstyrningsprocess styrs 
också av nämndens beslutade etappmål, internkontrollen samt via 
dokumentationsrutiner i verktyget Hypergene. Status, aktiviteter och mål 
återkopplas löpande till nämnden, enligt beslutat årshjul. 

Det systematiska kvalitetsarbetet inom nämndens andra verksamheter; 
måltidsverksamheten, städverksamheten, biblioteket och kulturskolan, styrs av 
kommunens målstyrningsprocess samt via de regelbundna uppföljningarna som 
nämnden gör av verksamheten och deras styrdokument. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ser inget fortsatt behov av riktlinjer på 
nämndnivå. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 82 2021 
Tjänsteskrivelse 2021-09-06  
Barn- och utbildningsnämndens Riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet 
antagna 2017-12-14 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att avveckla Barn- och utbildningsnämndens ”Riktlinjer för det systematiska  
  kvalitetsarbetet”. 

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

Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
Verksamhetschefer 
Kvalitetscontroller 
Ärendet  
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 BUN/2021-0215 

BUN § 111 Revision 2021 - Grundläggande granskning 
2021, Strömstad kommun, barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att svaren i fråga nr 3 under rubriken "Har nämnden säkerställt en tillräcklig  
  uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens  
  styrmodell" ändras till följande: 

"Hur arbetar nämnden med långsiktig ekonomistyrning?" 
Nämnden arbetar med ettårig budget och treåriga planer utifrån kommunens 
styrmodell. För den långsiktiga planeringen av verksamhet och ekonomi sker en 
kontinuerlig omvärldsbevakning inom nämndens intresseområden. 

"Vilka utmaningar och risker ser nämnden inom området?" 
Utifrån styrmodellens tidsperspektiv finns en osäkerhet när det gäller den 
långsiktiga styrningen avseende till exempel resursfördelning och lokaler 

- att med ovanstående ändring besvara de skriftliga frågorna i den grundläggande  
  granskningen 2021 enligt förvaltningens och arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kvalitetscontroller Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den 
årliga ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna 
årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhets-
områden i den omfattning som följer av God revisionssed. Styrelse och nämnders 
ansvar för verksamheten regleras bland annat i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där 
framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och 
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för 
att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, 
säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God 
revisionssed handlar den grundläggande granskningen bland annat om frågor 
avseende hur styrelse och nämnder har: 

• Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att 
de fungerar som styrsignaler till verksamheten. 

• Genomfört en egen riskanalys. 
• Uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut 

om åtgärder vid eventuella avvikelser. 
• Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering. 
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• Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet 
som redovisning. 

• Tydliga beslutsunderlag och protokoll. 

Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed, tidigare genom-
förda granskningar samt risker som framkommit i revisorernas risk- 
och väsentlighetsanalys 2021. Syftet med den grundläggande granskningen är att 
ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all 
verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Granskningen 
syftar till att bedöma och besvara följande revisionsfrågor: 

• Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten 
styrs utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt? 

• Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
rapportering? 

• Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll? 

Kommunrevisionen har ställt ett antal frågor till nämnden som uppföljning 
av internkontrollen. Arbetsutskottet och förvaltningen har tagit fram förslag till 
svar till revisionen. 
 

Ledamöterna Hans-Inge Sältenberg (C), Alexander Weinehall (KD) och Sanja Lilli 
Gohlke (-) framför synpunkter på förslag till svar på fråga nr 3 "Hur arbetar 
nämnden med långsiktig ekonomistyrning?" under rubriken "Har nämnden 
säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet med 
kraven i kommunens styrmodell". Föreslagen skrivning är inte svar på frågan. En 
diskussion förs i nämnden kring vad långsiktighet innebär samt formulering av 
svar av aktuell fråga. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 93 2021 
Tjänsteskrivelse 2021-09-03 
Grundläggande granskning 2021 - projektplan 
Grundläggande granskning 2021 – Skriftliga frågor och förslag till svar 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att besvara de skriftliga frågorna i den grundläggande granskningen 2021 enligt  
  förvaltningens och arbetsutskottets förslag. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

- att svaren i fråga nr 3 under rubriken "Har nämnden säkerställt en tillräcklig  
  uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens  
  styrmodell" ändras till följande: 

 "Hur arbetar nämnden med långsiktig ekonomistyrning?" 
  Nämnden arbetar med ettårig budget och treåriga planer utifrån kommunens     
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  styrmodell. För den långsiktiga planeringen av verksamhet och ekonomi sker en  
  kontinuerlig omvärldsbevakning inom nämndens intresseområden. 

  "Vilka utmaningar och risker ser nämnden inom området?" 
   Utifrån styrmodellens tidsperspektiv finns en osäkerhet när det gäller den  
   långsiktiga styrningen avseende till exempel resursfördelning och lokaler 

- att med ovanstående ändring besvara de skriftliga frågorna i den grundläggande  
  granskningen 2021 enligt förvaltningens och arbetsutskottets förslag. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen; ks.diarie@stromstad.se 
Ernst & Young; elin.forsa@se.ey.com 
Arbetsutskottet 
Förvaltningschefen 
Kvalitetscontroller 
Ärendet  
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 BUN/2021-0257 

BUN § 112 Skolskjuts för barn med fritidshemsplats, 
fråga från A Weinehall (KD) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att ge förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden redovisa antalet elever med  
  fritidshemsplats som kan vara aktuella för skolskjuts om sådan erbjöds i  
  anslutning till fritidshemsplatsens slut för dagen samt vilka kostnader detta      
  skulle medföra för verksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Kvalitetscontroller Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Ledamot Alexander Weinehall (KD) har i skrivelse daterad 22 september 2021 
ställt frågor avseende skolskjuts för elever med fritidshemsplats. Skrivelsen gäller 
de elever som utnyttjar sin fritidsplats och där det kan bli trångt i skolbussen när 
de väljer att åka hem senare än skoldagens slut. Frågeställaren vill få information 
kring antalet elever som kan vara berörda av detta samt vilka kostnader det skulle 
generera att även låta dessa elever åka buss hem när dagen är slut på 
fritidshemmet. 

Enligt gällande skolskjutsreglementes punkt 5 är elever inom fritidsverksamhet 
inte berättigade till skolskjuts. I samband med upphandling av skolskjutstrafik 
överenskommes med utföraren dimensioneringen av skolskjutsar. En utökning av 
skolskjutstrafiken eller resor med allmänna kollektivtrafiken innebär en förändring 
av gällande avtal samt ökade kostnader för verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-09-22 från Alexander Weinehall (KD) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

- att ge förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden redovisa antalet elever med  
  fritidshemsplats som kan vara aktuella för skolskjuts om sådan erbjöds i  
  anslutning till fritidshemsplatsens slut för dagen samt vilka kostnader detta  
  skulle medföra för verksamheten. 

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

Beslutet skickas till 
Ledamot A Weinehall 
Förvaltningschef 
Skolskjutshandläggare 
Ärendet  
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 BUN/2020-0326 

BUN § 113 Information från verksamheterna  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef och verksamhetschefer föredrar ärendet. 

Information ges om att: 

• förskoleverksamheten följer befolkningsprognosen som ser ut att gå mot 135-
140 barn födda under 2021, 

• barnnärvarosystemet Vklass är nu infört inom förskolan och på gång inom 
fritidshemmen, 

• rutin avseende placeringsgrunder för förskolan har förtydligats, 
• förskolans utvecklingsgrupper samverkar med Högskolan Väst med fokus på 

ViLär (praktiknära forskning lett av Dr Maria Spante) i december, 
• inom kulturskolan är verksamhetssystemet StudyAlong försenat med 

anledning av att betalningsfunktionen inte är på plats, 
• danssalarna i Strömstad shopping statushöjs utifrån förändrad produkt-

information, 
• det finns en oro inom musikverksamheten var den ska genomföras vid, under 

och efter ombyggnationen av Strömstiernaskolan, 
• bibliotekslokalen har ett föreläggande kring brandskyddet i lokalerna med ett 

antal begränsningar, bland annat antalet personer (20 stycken) som får vistas 
samtidigt i lokalerna. Detta kommer att åtgärdas genom ny brand-
utrymningsväg och ljudande brandlarm, 

• det sker ett fördjupat samarbete med Räddningstjänsten kring brandskydd 
och förebyggande arbete i stort för förvaltningen, 

• förskolan, kulturskolan och socialförvaltningen samverkar kring gemensamma 
aktiviteter vid de särskilda boendena, 

• inom grundskolan arbetas med kvalitetsdialoger, ny läroplan och kursplaner, 
• inom grundsärskolan sker en översyn av timplaner, 
• Arbetsmiljöverket (AMV) har genomfört inspektioner vid Valemyrskolan 

respektive Odelbergsskolan med bra resultat, 
• i samverkan med Högskolan Väst och näringslivet i kommunen startar nu ett 

projekt med studie- och yrkesvägledare i årskurs 1-6, 
• fritidshemmen kommer att delta i Strömstad in light, 
• publicerade tidningsartiklar kring grundskolan, 
• med anledning av krisplanering finns nu inrymningsplaner för skolenheterna 

inom grundskolan och gymnasiet. Övning kommer att ske med personal och 
eventuellt på sikt med elever på gymnasienivå, 

• heltidsmentor är anställd inom gymnasiet, 
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• dialog kring naturbruksavtalen har genomförts, där delar av arbetsutskottet 
deltagit, kring skolgång och kostnader för elever vid utbildning som 
genomförs på skola inom eller utom Västra Götalandsregionen, 

• inom vuxenutbildningen är det högt tryck på de utbildningar som erbjuds, 
• det arbetas med hybridutbildning som är ett steg mot att etablera lärcentrum, 
• arbetet fortgår med högskoleVUX och lärcentra Karlstad Universitet, 
• ansökan tillsammans med ESF Westum har lämnats in för fortsatt arbete med 

ungdomar inom KAA (kommunalt aktivitetsansvar) samt SYV-verksamheten 
(studie- och yrkesvägledning), 

• inom Barn- och elevhälsan är i samtliga tjänster bemannade och teamen inom 
enheten har delvis förändrats, 

• förvaltningens covidsamordnare är förvaltningschefen och kvalitets-
controllern, 

• gurgeltest för smittspårning genomförs av elever när så behövs, 
• vaccinering för Covid-19 i samverkan med Kronans Apotek har startat och 

fortgår på gymnasiet, 
• överklaganden av beslut har överlämnats till förvaltningsrätten för avgörande 

när det gäller dels avslag av skolskjutsansökningar, dels föreläggande om vite 
på grund av ej fullgjord skolplikt, 

• förvaltningen har av arbetsutskottet fått i uppdrag att ta fram underlag inför 
beslut om prioriteringsordning för framtida byggnationer/ renoveringar inom 
nämndens verksamhetsområden, 

• förvaltningens avtal med kommuncenter kring uppgifter som övergår till 
kommuncenter från förvaltningen är i slutfasen, 

• ansvarig verksamhetschef har av förvaltningschefen fått ett utvecklings-
uppdrag i form av genomlysning av verksamheten måltid/städ som startar i 
januari 2022, 

• när det gäller ombyggnation är Pilen 5 det som kommer att påbörjas närmast, 
• extrastäd inom kommunens verksamheter till följd av pandemin är avslutat. 

 

• På gång på central nivå i kommunen är en organisationsöversyn av hela 
förvaltnings- och nämndsorganisationen, liksom arbete med arbetsgivar-
varumärket och aktiviteter kring detta. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § § 87 2021 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-07 
Presentation 

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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Beslutet skickas till 
Ärendet  
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 BUN/2020-0325 

BUN § 114 Återkoppling kontaktpolitiker 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Lena Martinsson (S) informerar från sitt deltagande i branschråd för 
handelsprogrammet där företagare i kommunen är med och påverkar innehållet 
när det gäller praktikveckor för eleverna. Det är problematiskt att få till 
praktikplatser för de elever som utbildar sig inom ekonomisk redovisning. 

Ledamot Marie Edvinsson (M) och ersättare Per Stade (M) har besökt 
föräldrakooperativet Bofinken. De har några frågor rörande möjliga samarbeten 
mellan kommunen och kooperativet som de återkommer med när ansvarig 
verksamhetschef deltar. 

När restriktionerna nu minskar så kommer nämndens ledamöter och ersättare att 
återuppta sina kontaktmannaskap i verksamheterna. Ordföranden önskar att 
förvaltningen tar fram aktuell lista över kontaktpolitiker till nästa möte. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

- att notera informationen. 

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

Beslutet skickas till 
Ärendet  
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 BUN/2020-0324 

BUN § 115 Folkhälsorådet 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamöterna Emmelie Hansen Stackegård (M) och Sanja Lilli Gohlke (-) föredrar 
ärendet. 

Folkhälsorådet har fått information om: 

• Arbetet med Strömstadsandan (värdegrundsarbete mellan kommun och 
föreningsliv) som på grund av pandemin legat lågt, tas nu upp igen. 

• Positivt är den kommande skateparken och det är glädjande med den nya 
inriktningen på gymnasieskolan kring skate. 

• Fritidsgården i Skee hade första dagen 100 personer i verksamheten, lite 
mindre dag två. Fritidsgården försöker utöka med fler och nya aktiviteter och 
fritidsledarna samarbetar med skolan. 

• Hos Västra Götalandsregionen kan ansökningar kring sociala investeringar 
göras då det finns medel kvar att ansöka om; 
https://www.vgregion.se/regional-
utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/entreprenorskap-och-
nyforetagande/sociala-investeringar/  

• Folkhälsorådet har beslutat att avsluta den årliga drogvaneundersökningen 
(Öckerömodellen) i skolorna då det framkommit att det upplevs att det är 
många enkäter att besvara. Det har gjorts en vetenskaplig undersökning av 
modellen som inte visar på någon effekt av modellen vilket också är en 
bakgrund till att undersökningen avslutas. CAN:s (Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning) drogvaneundersökning kommer att nyttjas 
istället. Lupp enkäten kommer att genomföras även fortsättningsvis. 

• Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) öppna jämförelse kring Folkhälsa 
2020 har publicerats i KOLADA; 
https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16704&ta
b_id=84172 . 

• Folkhälsorådets plan för 2022-2023 har som främsta mål godkänd utbildning 
samt öka fokus på den nära vården. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

- att notera informationen. 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/entreprenorskap-och-nyforetagande/sociala-investeringar/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/entreprenorskap-och-nyforetagande/sociala-investeringar/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/entreprenorskap-och-nyforetagande/sociala-investeringar/
https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16704&tab_id=84172
https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16704&tab_id=84172
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Ärendet  
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 BUN/2020-0323 

BUN § 116 Återrapportering - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild 
tjänsteperson (delegationsbeslut) 

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

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

Ordförandebeslut (dnr BUN/2021-0001): 

Nr 277 Annat sätt att fullgöra skolplikt perioden 2022-01-04--2022-03-02;  
Elev 1404. 

Nr 278 Annat sätt att fullgöra skolplikt perioden 2022-01-04--2022-03-02;  
Elev 1405. 

Beslut av övriga delegater: 

Nr 264 Avstängning av elev i vissa obligatoriska skolformer perioden  
2021-06-07—09; Elev/1145. 

Nr 265 Beslut om mottagande i grundsärskolan; ElevSär/9. 

Nr 266 Skolskjuts på grund av särskild omständighet HT 2021; BUN/2021-0183. 

Nr 267 Skolskjuts på grund av särskild omständighet HT 2021; BUN/2021-0184. 

Nr 268 Skolskjuts vid växelvis boende inom kommunen läsåret 2021/2022; 
BUN/2021-0211. 

Nr 269 Skolskjuts vid växelvis boende inom kommunen läsåret 2021/2022; 
BUN/2021-0212. 

Nr 270 Skolskjuts på grund av särskild omständighet läsåret 2021/2022; 
BUN/2021-0170. 

Nr 271 Skolskjuts på grund av särskild omständighet läsåret 2021/2022; 
BUN/2021-0223. 

Nr 272 Skolskjuts vid växelvis boende inom kommunen läsåret 2021/2022; 
BUN/2021-0203. 

Nr 273 Skolskjuts vid växelvis boende inom kommunen läsåret 2021/2022; 
BUN/2021-0199. 

Nr 274 Skolskjuts vid växelvis boende inom kommunen läsåret 2021/2022; 
BUN/2021-0198. 

Nr 275 Skolskjuts vid växelvis boende inom kommunen läsåret 2021/2022; 
BUN/2021-0202. 
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Nr 276 Vidaredelegation av beslutsrätt perioden 2021-06-21--2021-08-08 
avseende skolskjuts. 

Nr 279 Skolskjuts på grund av särskild omständighet höstterminen 2021; 
BUN/2021-0234. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 86 2021 
Tjänsteskrivelse 2021-09-07 

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

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

Beslutet skickas till 
Ärendet  
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 BUN/2021-0258 

BUN § 117 Initiativärende - "Kartläggning av EHT's 
tillgänglighet för barn och unga i syfte att 
förebygga och fånga upp psykisk ohälsa",  
S Lilli Gohlke (-) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att förvaltningschefens ges i uppdrag att till nämnden redovisa hur barn- och  
   elevhälsan arbetar mot elev och personal med förebyggande insatser och stöd,  
   och också beskriva de olika funktionerna och hur verksamheten görs tillgänglig  
   till berörda målgrupper. 

Sammanfattning av ärendet 
Sanja Lilli Gohlke (-) har till nämndens sammanträde skickat in initiativärende 
avseende "Kartläggning av EHT's tillgänglighet för barn och unga i syfte att 
förebygga och fånga upp psykisk ohälsa". 

Initiativtagaren anser "att tidiga insatser för att minska den psykiska ohälsan 
bland barn och unga är viktig både för den enskilde individen och för samhället i 
stort. Hon anser också att det behöver tas tag i problemet redan nu för att 
motverka att det fortsätter växa i framtiden. Barn och unga tillbringar en stor del 
av sin tid i skolan; runt skolan byggs ofta de dagliga rutinerna och det sociala 
nätverket, Elevhälsan utgår därför ett viktigt komplement till primärvården och 
barn- och ungdomspsykiatrin". 

Sanja Lilli Gohlke (-) föreslår att en översyn görs av hur det ser ut med 
tillgängligheten till skolsköterska och skolkurator och övriga inom EHT 
(elevhälsoteam) i Strömstads kommun, med återrapportering till nästa nämnd, 
samt att en grundlig utvärdering till elever alternativt vårdnadshavare görs 
angående tillgängligheten och även, om det finns ett behov, satsa på en ökad 
tillgänglighet. 

Förvaltningschefen informerar. Det är inte är barn- och elevhälsans uppgift att i 
första hand att vara tillgänglig för ”spontanbesök” direkt ut mot elever etc.  
Förvaltningschefen föreslår att en redovisning ges till nämnden av hur barn- och 
elevhälsan arbetar mot elev och personal med förebyggande insatser och stöd, 
och också beskriva de olika funktionerna och hur verksamheten görs tillgänglig till 
berörda målgrupper. 

Beslutsunderlag 
Initiativärende avseende "Kartläggning av EHT's tillgänglighet för barn och unga i 
syfte att förebygga och fånga upp psykisk ohälsa", 2021-09-20 
Muntlig föredragning 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (29) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-09-30  
   
    

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

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

- att förvaltningschefens ges i uppdrag att till nämnden redovisa hur barn- och  
   elevhälsan arbetar mot elev och personal med förebyggande insatser och stöd,  
   och också beskriva de olika funktionerna och hur verksamheten görs tillgänglig  
   till berörda målgrupper. 

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

Beslutet skickas till 
Ledamot S Lilli Golhke 
Förvaltningschef 
Ansvarig verksamhetschef 
Enhetschef Barn- och elevhälsan 
Ärendet  
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 BUN/2021-0265 

BUN § 118 Säkerheten i Strömstads kommuns skolor, 
fråga från E Karlsson (L) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ersättare Erling Karlsson (L) ställer följande frågor kring säkerheten i våra skolor: 

- är det möjligt för obehöriga, kanske till och med beväpnade, att fritt gå in på  
  skolor i kommunen? 
- att gymnasiet har så kallat skalskydd är bekant, men hur står det till på övriga  
  skolor? 

Förvaltningschef Helene Evensen svarar. Skollokaler är inte en offentlig plats men 
i princip kan vem som helst gå in på en skola. Uppsikt finns dock av både personal 
och elever när någon obekant person kommer in i lokalerna. När det gäller 
skalskydd är det endast gymnasiet som har detta i dagsläget. 

Frågeställaren tackar för svar. 

Beslutsunderlag 
Frågor kring säkerheten i våra skolor inkomna 2021-09-29 
Muntlig föredragning 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S): 

- att notera informationen. 

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

Beslutet skickas till 
Ärendet  
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 BUN/2021-0254 

BUN § 119 Remiss 2021 - Yttrande avseende Detaljplan 
för del av Källvik 1:73 m fl, Källvikens 
kursgård (MBN/2018-1840) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens remissvar/önskemål om  
  att ta aktiv del i den fortsatta planprocessen.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Ett förslag till detaljplan, upprättat 13 september 2021 av Strömstads kommun, 
har sänts till barn- och utbildningsförvaltningen på remiss. Planområdet, del av 
Källvik 1:73, ligger cirka 4 km nordväst om Strömstad tätort, cirka 200 meter söder 
om badet vid Capri. Planen medger att befintlig kursgård väster om Caprivägen 
ersätts med en modern turistanläggning i form av ett hotell i 3-5 våningar. Öster 
om Caprivägen medges flerbostadshus i 2-6 våningar. 

Byggnationen av flerbostadshus i den omfattning som detaljplanen föreslår kan i 
stor utsträckning påverka behovet av förskola och skola i kommunen. I nuläget är 
inte dessa effekter en del av förvaltningens planering av framtida förskolor och 
skolor. Det finns inget i planen som talar om vem flerbostadshusen riktar sig till, 
om det är helårsboende eller fritidsbostäder. Förvaltningens svar utgår från att 
flerbostadshusen avser helårsbostäder, när inget annat är uttalat. 

Barn- och utbildningsförvaltningen önskar ta aktiv del i den fortsatta plan-
processen så att till exempel eventuellt behov av en förskola i planens närområde 
kan beaktas och att tillgången till förskole- och skolplatser kan säkerställas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-27 
Underrättelse Planprogram för Del av Källvik 1:73 (Källvikens kursgård) 
Detaljplan för Del av Källvik 1:73 m fl (Källvikens kursgård), MBN/2018-1780) 
Undersökning om betydande miljöpåverkan samt underlag för 
avgränsningssamråd 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
- att ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens remissvar/önskemål om  
  att ta aktiv del i den fortsatta planprocessen.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet. 
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Beslutet skickas till 
Miljö och byggnadsnämnden; mbn@stromstad.se 
Förvaltningschefen 
Ärendet 
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