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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2021-06-22 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-06-30 Datum då anslaget tas ned 2021-07-22 
  
Protokollets förvaringsplats Barn- och utbildningsförvaltningens kontor  
  
Underskrift   
 Barbro Isaksson 
  

 

Tid och plats 2021-06-22 kl 08.00–13.30 
 Strömstad Gymnasium, aulan, samt digitalt via Teams 
Beslutande  
Ledamöter Lena Martinsson (S), ordförande 

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

  
Tjänstgörande ersättare  
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Övriga närvarande  
Ersättare Fredrik Eriksson (SD), deltar § 79-del av § 84, kl 08.00-10.45 

Erling Karlsson (L) 
Per Stade (M) 
Andreas Hansson (C) 

  
Övriga deltagare Helene Evensen, förvaltningschef 

Sara Arvenberg, verksamhetschef Gymnasium, Vuxenutbildning och Barn- 
och elevhälsan, deltar digitalt på distans §§ 79-95 
Martin Dalenius, verksamhetschef Förskola, Kulturskola och Bibliotek, 
deltar digitalt på distans  
Eva Eriksson, verksamhetschef Grundskola och grundsärskola, deltar 
digitalt på distans 
Agneta Kullberg, verksamhetschef Måltid- och städenhet, deltar digitalt på 
distans del av § 81-§ 95 
Lisbeth Lunneryd, kvalitetscontroller, deltar digitalt på distans  
Frida Svensson, kulturskole- och bibliotekschef, deltar digitalt på distans  
§ 80 
Barbro Isaksson, nämndsekreterare 
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BUN § 79 Ändring av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att ställda frågor behandlas under punkten "Övriga frågor" vid dagens  
  sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamot Alexander Weinehall (KD) har 2021-06-13 skickat följande fråga till barn- 
och utbildningsnämndens ordförande och barn- och utbildningsförvaltningen: "Är 
ämnen om genus, könsidentitet eller könsdysfori del av förskolans undervisning, 
verksamhet eller förekommer i diskussioner eller samtal med barnen på någon av 
Strömstads förskolor. Har det funnits, finns eller planeras det för förändringar av 
användandet av ord som flicka, pojke, mamma, pappa, mormor, morfar m.fl." 
Samma fråga är också ställd avseende grundskolans verksamhet. 

Ledamot Hans-Inge Sältenberg (C) vill fråga kring motion avseende ny idrottshall i 
Skee samt vad som sker i frågan kring samverkan avseende naturbruksutbildning. 

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

- att ställda frågor behandlas under punkten "Övriga frågor" vid dagens  
  sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet.  
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BUN § 80 Presentation av kulturskole- och 
bibliotekschef 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturskole- och bibliotekschef Frida Svensson presenterar sig. 

Hon redogör för de uppdrag som hon arbetar med, bland annat den långsiktiga 
planen och kulturgaranti som barn- och utbildningsnämnden  
2021-04-27 § 58 (dnr BUN/2021-0098) gav förvaltningen i uppdrag att arbeta 
fram. Inom bibliotek- respektive kulturskoleverksamheten pågår många 
aktiviteter bland annat byte av IT-system inom båda verksamheterna, båtböcker, 
lovböcker, digitala irum, nya lokaler för dansundervisningen, rytmikpedagogik i 
kulturskolan för de minsta m m. 

Ordförande tackar för presentationen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning 

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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 BUN/2020-0326, BUN/2021-0067, BUN/2021-0073 

BUN § 81 Information från verksamheterna 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen och verksamhetscheferna Sara Arvenberg, 
Martin Dalenius, Eva Eriksson och Agneta Kullberg föredrar ärendet. 

Information ges om: 

• upphandling avseende dels arbetet med ny ekonomistruktur inom 
förvaltningen, dels inköp av datorer/surfplattor är klart, 

• under hösten kommer GDPR-utbildning att genomföras med berörd personal 
inom förvaltningen, 

• underlag utifrån extern studie av måltidsorganisationen, både produktivitet 
och ledningsbemanning, har presenterats och ett fortsatt arbete kommer att 
ske under hösten, 

• nämnden/förvaltningen behöver bli delaktiga i kommunens bostads-
planeringsarbete, vilket är ett arbete som kommer att fördjupas under 
hösten, 

• kommunrevisionen har genomfört en granskning avseende kommun-
styrelsens och barn- och utbildningsnämnden systematiska arbetsmiljöarbete 
och nämnden har fått förlängd svarstid för att kunna ta ställning till 
revisionens ställningstagande (dnr BUN/2021-0049), 

• inom förskolans verksamhet pågår införandet av barnnärvarosystemet Vklass 
som ska vara igång i augusti 2021, 

• sommarförskolan i år planeras till Ånneröds förskola där cirka 70 barn deltar, 
• inom kulturskolan finns oro avseende dans- och musiksalar i och med 

diskussionerna kring ombyggnationen av Strömstiernaskolan och 
grundsärskolans behov av lokaler i nämnda skola, 

• biblioteket har fått påpekanden avseende utrymning och brandskydd och 
diskussioner pågår kring åtgärder i form av ombyggnationer för att undvika 
föreläggande kring brandskydd, 

• lovskola kommer att genomföras både inom grundskolan och gymnasieskolan 
i sommar, 

• sommarfritids genomförs på Valemyrskolan med 79 anmälda, troligen lite 
färre som deltar. Samtliga som så önskar kommer att få plats, 

• kvalitetsdialoger har startat ute på skolorna och kommer att arbetas med i 
lärarlagen, på varje skola samt på verksamhetsnivå i augusti, 

• fyra AIL-studenter (arbetsintegrerat lärande) har sökt till Strömstad och tre av 
dessa kommer att erbjudas plats, 

• förslaget till ny timplan inom grundsärskolans ämne och ämnesområden (SOU 
2021:11) innebär att timplaner blir mer likvärdig övrig grundskolas 
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timplaner. Ett antal namn och begrepp föreslås också ändras så särskola 
istället kallas anpassad grundskola/gymnasieskola, 

• inom barn- och elevhälsan pågår rekrytering av personal, 
• lokala elevhälsoplaner ska tas fram på enheterna under nästa läsår, 
• student och avslutning genomfördes 2021-06-10, 
• diskussioner kring lokaler för bygg- och anläggningsprogrammet fortsätter, 
• ansökan till yrkeshögskolan om egen utbildning kommer att ske till hösten, 

men kommunen diskuterar en samverkan med yrkeshögskolan i Uddevalla 
kring en eller två utbildningar som är beslutade. Vid en utbildning blir 
Strömstad en satellitort och medansökan i annan utbildning, 

• inom projektet "Strategisk kompetensutveckling - modul 5 norra Bohuslän" 
arbetas det med bland annat IGE-day (Introduce a Girl to Engineering Day), 
projekt kring "ungdomar i Strömstad kan påverka". Båda dessa arbeten 
vänder sig till grundskolan, deltagare utifrån kommunalt aktivitetsansvar och 
gymnasiet. Ytterligare ett arbete inom "Strategisk kompetensutveckling" 
är huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning, 

• inom måltidsverksamheten har det renoverade köket på Solbo startat sin 
verksamhet och arbetet pågår avseende ombyggnationen av 
Beatebergsgårdens och Pilen 5:s kök, 

• ansvarig för städverksamheten och verksamhetschefen har träffat 
representanter från Laxå kommun kring deras arbete med städning utan 
kemikalier vilket kommer att testas inom Strömstads kommun i och med 
renoveringen av städets utrymmen i gymnasiet. 
 

Barn- och utbildningsnämnden ger vid sammanträdet 2021-05-25 § 73  
(dnr BUN/2021-0067) förvaltningen i uppdrag att presentera de yrkesgrupper som 
arbetar inom skolverksamheten, bland annat utifrån vilka arbetsuppgifter som 
genomförs och om de är lagstyrda. Förvaltningschefen redogör för 
yrkeskategorier som utifrån skollagen kan benämnas olika samt områden som 
kräver specifik kompetens. Vidare redovisas antal befattningar och årsarbetare i 
maj 2021 där cirka 75% arbetar med skol- och barnomsorgsarbete. 
 

Barn- och utbildningsnämnden ger vid samma sammanträde § 69 (dnr BUN/2021-
0073) förvaltningen i uppdrag att utifrån Skolverkets riktmärken för barn-
gruppernas storlek i förskolan, för nämnden redovisa aktuell status för 
barngruppernas storlek i kommunen. Ansvarig verksamhetschef redovisar läget i 
Strömstads förskolor i mars 2021 och utgår från dels att samtliga barn deltar på 
fulltid respektive faktisk närvaro, i förhållande till antalet personal, specifikt i 
relation till antalet förskollärare per enhet. Fyra utgångspunkter är grunden för 
barngruppernas storlek: 

• personalens utbildning, kompetens och personaltäthet 
• barngruppens storlek och sammansättning 
• miljöns utformning samt 
• socioekonomiska förhållanden. 
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Beslutsunderlag 
BUN AU § 66 
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. 

Beslutet skickas till 
Ärendet  
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 BUN/2021-0067 

BUN § 82 Mål och budget 2022 - Budgetdialog, 
komplettering konsekvensbeskrivningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar. 

Den 1 juni genomförs budgetdialog med kommunstyrelsens (KS) budgetberedning 
där barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och förvaltning presenterar 
underlag inför 2022 års budget. Budgetförutsättningarna från budget-
beredningarna var ”bibehållna ramar, med ersättning för hyreshöjningar samt 
lönerevision”.  

Förvaltningschef har haft dialog med arbetsutskottet direkt efter att 
budgetförutsättningarna blev kända, för att diskutera hur förvaltningen bäst 
redovisar de förändringar som verksamheterna står inför 2022. Utskottet beslutar 
att förvaltningen ska ta upp samtliga kostnader som är kända och redogöra för 
dessa, så att politiken får underlag för beslut och prioriteringar. En redogörelse för 
underlaget ges till barn- och utbildningsnämnden 2021-05-25 § 73. 

Förvaltningen har justerat kostnadsökningar mot kostnadsminskningar från 
samtliga verksamheter, men utökade IKE (interkommunala ersättningar) inom 
gymnasiet gör att nettokostnaden överstiger budget. Detta trots att förskolan 
minskar sina kostnader med 1,7 mnkr till förmån för andra verksamheters 
kostnadsökningar.  

Förändringar i timplan och effekter av covid på elevernas kunskapsresultat, 
mående och motivation har lett till några specifika äskanden för 2022, med målet 
om att resurserna ska bistå eleverna i att uppnå bättre kunskapsresultat.  

Nya direktiv skickas till förvaltningen 2021-06-04 där förvaltningen ombeds 
komplettera sitt underlag med konsekvensbeskrivningar och åtgärder som 
förvaltningen ser för att hålla en oförändrad ram vilket presenteras för nämnden. 
Budgetberedningen ber om att få underlaget politiskt behandlat i nämnd, senast 
25 juni.  

För att långsiktigt spara och optimera resurser bedömer förvaltningen att det 
krävs strukturförändringar inom nämndens verksamhetsområden. De många, små 
enheterna medför ökade kostnader både gällande hyra och bemanning, samt 
minskar samnyttjande av resurser.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-06-10 
Underlag budgetdialog 2021-06-01 med komplettering 2021-06-10 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
- att notera informationen.  

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

Beslutet skickas till 
KS; ks.diarie@stromstad.se  
Ekonomichefen; carsten.sorlie@stromstad.se 
Förvaltningschefen 
Ärendet  
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 BUN/2020-0247 

BUN § 83 Programutbud - Redovisning av "Bärkraftig 
gymnasieskola" 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Sara Arvenberg föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsnämnden ger 2021-02-23 § 5 förvaltningen i uppdrag att 
belysa frågan om ett bärkraftigt gymnasium. Bakgrunden till uppdraget är ett 
vikande elevunderlag och årliga överväganden om vilka program som Strömstad 
gymnasium ska kunna erbjuda inom budgetramen.  

Framtagen rapport redovisar resurser, programutbud, studieresultat och insatser 
för att öka antalet elever. 

I nuläget innebär det en nettokostnad för Strömstad kommun att ha ett eget 
gymnasium på knappt 1,7 mnkr, jämfört med att betala interkommunal 
ersättning. Under 2022 beräknas kostnaden uppgå till knappt 4,4 mnkr. Att ha ett 
eget gymnasium kan dock i ett större perspektiv innebära samhällsekonomiska 
fördelar. Till exempel att det är en faktor som påverkar viljan att bo i/flytta till 
Strömstad jämfört med en ort utan eget gymnasium. 

Strömstads gymnasium har i nuläget ett brett utbud sett till antal elever som går 
på skolan. Skolan använder sina resurser effektivt genom samläsning mellan 
program, översyn av timplaner och framtagande av ny riktlinje för lärarnas 
undervisningstid/ tjänstefördelning.  

Kostnaderna för interkommunal ersättning har ökat de senaste åren till följd av 
att allt fler elever väljer andra skolor än Strömstad gymnasium. Varje läsår 
genomförs en marknadsföringskampanj för att få fler elever att välja Strömstad 
gymnasium. Kampanjen sker i Strömstad och Tanums kommuner. 

2020 tog 60,6 % av eleverna som började ett program tre år tidigare sin 
gymnasieexamen. Rikssnittet ligger på 63,9 %. 

I samband med redovisningen diskuterar nämnden om resmöjligheten för elever 
från kommunerna Tanum och Dals-Ed kan innebära att elever från kommunerna 
inte söker sig till Strömstad gymnasium. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 65  
Tjänsteskrivelse 2021-06-01  
Utredning Bärkraftigt gymnasium 
BUN 2020-02-23 § 5 
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
- att notera informationen. 

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

Beslutet skickas till 
Ansvarig verksamhetschef 
Ärendet  
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 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 
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ena flygel, ovanför slöjdlokalerna, med syfte att behålla grundsärskole-
verksamheten på skolan.  

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

A. Grundsärskola 1-9 i Skee 
B. Grundsärskola 1-9 på tomten där Strömstierna förskola är idag 
C. Grundsärskola årskurs 1-6 inriktning ämnen och årskurs 1-9 inriktning  
     ämnesområden i Skee och årskurs 7-9 inriktning ämnen på Strömstiernaskolan 
D. Grundsärskola 1-9 på tomten där Strömstierna förskola är idag och 7-9 ämnen i  
     Strömstiernaskolan 
E. Grundsärskola 1-9 i byggnaden där Strömstierna förskola är idag och 7-9 ämnen  
    i Strömstiernaskolan. 

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

Beslutsunderlag 
BUN AU § 63 
Tjänsteskrivelse 2021-06-15 
Beslut BUN 2021 § 48 
Tjänsteskrivelse 2021-03-02 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
- att hos AB Strömstadslokaler beställa byggnation av ny sammanhållen grund- 
  särskola vid Skee skola, enligt alternativ A innebärande Grundsärskola årskurs  
  1-9 i Skee. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ledamot Hans-Inge Sältenberg (C): 

- 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. 

Ledamöterna Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Emmelie Stackegård Hansen 
(M): 

- yrkar bifall till Hans-Inge Sältenbergs (C) samtliga förslag. 
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Ledamot Marie Rask (S): 

- yrkar bifall till Hans-Inge Sältenbergs (C) samtliga förslag. 

Ledamot Stellan Nilsson (V): 

- yrkar bifall till Hans-Inge Sältenbergs (C) samtliga förslag. 

Ledamot Sanja Lilli Gohlke (SD): 

- yrkar bifall till Hans-Inge Sältenbergs (C) förslag 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 sker på plats som förvaltningen anser  
  som mest lämplig att bebygga. 

Ledamot Sandra Andersson (L): 

- yrkar bifall till Hans-Inge Sältenbergs (C) samtliga förslag. 

Ledamot Alexander Weinehall (KD): 

- yrkar bifall till Sanja Lilli Gohlke (SD) samtliga förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Hans-Inge Sältenbergs, Marie Edvinsson 
Kristiansens, Emmelie Stackegård Hansens, Marie Rasks, Stellan Nilssons och 
Sandra Anderssons förslag respektive Sanja Lilli Gohlkes och Alexander Weinehalls 
förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt Hans-Inge 
Sältenbergs, Marie Edvinsson Kristiansens, Emmelie Stackegård Hansens, Marie 
Rasks, Stellan Nilssons och Sandra Anderssons förslag. 

Beslutet skickas till 
AB Strömstadslokaler  
Ansvarig verksamhetschef 
Ansvariga rektorer 
Controller 
Ärendet  
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 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)” 
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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 utbildningsförvaltningens 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  
  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): 

- att 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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 BUN/2021-0005 

BUN § 86 Upphandling av skoltrafik 2024 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att ge Västtrafik i uppdrag att handla upp skoltrafiken åt kommunen, med  
  trafikstart i augusti 2024 

- att skoltrafiken ska handlas upp som så kallad öppen skoltrafik 

- att delegera åt förvaltningschefen att underteckna avtal om att upphandla  
  denna skoltrafik med Västtrafik enligt bilaga ”MALL Uppdragsavtal upphandla  
  skoltrafik befintliga och nya kommuner_Trafik2024” 

- att uppdra till förvaltningschefen att återkomma med kostnader för anordnande  
  av egen transport för gymnasieelever från Tanums kommun.  

Sammanfattning av ärendet 
Kvalitetscontroller Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Nuvarande avtal för skoltrafiken i Strömstad kommun löper ut i juni 2024 och 
behöver därför upphandlas på nytt. Om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att 
upphandla skoltrafiken behöver denna upphandling samordnas med 
upphandlingen av den allmänna trafiken i kommunen. Därför har Västtrafik bjudit 
in Strömstad kommun att delta i arbetet med att genomföra en förstudie inför 
upphandling av skoltrafiken. Om Västtrafik ska genomföra upphandlingen åt 
kommunen behöver de få beslut från ansvarig nämnd, senast 1 september 2021.  

De frågor som Västtrafik behöver få svar på från kommunen senast den  
1 september 2021 för att kunna genomföra en upphandling av skoltrafiken är 
följande: 

1. Vill kommunen att Västtrafik upphandlar skoltrafiken åt dem? 
2. Om ja, vill kommunen att skoltrafiken ska vara så kallad öppen eller 

stängd? 

Om det enskilt viktigaste för kommunen är att tillgängliggöra de kommunala 
transporter som skoltrafiken utgör även för alla kommuninvånare så är öppna 
skollinjer det enda svaret. Då blir trafiken möjlig att resa med för alla och visas i 
Västtrafiks reseplanerare. Om det enskilt viktigaste för kommunen är att trafiken 
ska kunna anpassas utifrån skolskjutsbehovet och snabbare kunna göra 
förändringar efter ändrade behov är stängd skoltrafik att föredra. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 67 
Tjänsteskrivelse 21-05-31 
Förstudierapport av skoltrafik 2024, 2021-05-25 
Fordonskrav 
Fordonskarta Buss Västtrafik 
Fordonskarta skolbussfordon Västtrafik  
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Mall Uppdragsavtal 
Bilaga 1 till Uppdragsavtal upphandla skoltrafik  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att ge Västtrafik i uppdrag att handla upp skoltrafiken åt kommunen, med  
  trafikstart i augusti 2024 
- att skoltrafiken ska handlas upp som så kallad öppen skoltrafik 
- att delegera åt förvaltningschefen att underteckna avtal om att upphandla  
  denna skoltrafik med Västtrafik enligt bilaga ”MALL Uppdragsavtal upphandla  
  skoltrafik befintliga och nya kommuner_Trafik2024”.   

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ledamot Stellan Nilsson (V): 

- yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

- att uppdra till förvaltningschefen att återkomma med kostnader för anordnande  
  av egen transport för gymnasieelever från Tanums kommun. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen; ks.diarie@stromstad.se 
Västtrafik AB 
Förvaltningschef 
Kvalitetscontroller 
Ärendet  
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 BUN/2021-0075 

BUN § 87 Mål och budget 2021 - Månadsuppföljning 
maj 2021  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen rörande barn- och utbildningsförvaltningens  
  månadsuppföljning för maj månad.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Det ekonomiska utfallet för förvaltningen per 31 maj är +6,2 miljoner kronor 
jämfört med budget före förändring av semesterlöneskuld. Utfallet per 31 maj är  
-9,6 miljoner kronor, jämfört med budget efter förändring av semesterlöneskuld. 
De största avvikelserna, både positiva och negativa finns inom förvaltnings-
kontoret, städ, grundskola och förskoleklass samt barn- och elevhälsa. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 74 
Tjänsteskrivelse 2021-06-18 
Bilaga, Månadsuppföljning maj 2021 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
- att notera informationen rörande barn- och utbildningsförvaltningens  
  månadsuppföljning för maj månad.  

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

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Controller 
Ärendet  
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 BUN/2021-0065, BUN/2018-0092 

BUN § 88 Rutin 2021 – Ansökan, kö, placering och 
villkor vid Strömstads förskolor, upphörande 
av tidigare fastställd rutin 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att ”Rutiner – Placering och nyckeltal gällande förskoleverksamhet i Strömstads  
  kommun” beslutad 2018-06-28 § 72 (dnr BUN/2018-0092) upphör att gälla i och  
  med upprättande av Rutin – Ansökan, kö, placering och villkor vid Strömstad  
  förskolor”, daterad 2021-05-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Martin Dalenius föredrar ärendet. 

Skollagens (2010:800) 8 kap § 14 gör gällande att när en vårdnadshavare har 
anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman så ska kommunen erbjuda 
barnet förskola inom fyra månader. Därtill ska barn som av fysiska, psykiska eller 
andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola skyndsamt 
erbjudas förskola. 

Under 2018 (BUN 2018-06-28 § 72) antar nämnden rutin rörande kö och 
placering utifrån dåvarande barngruppssituation. Detta beslut behöver revideras 
utifrån att nämnd och förvaltning ska följa lagstiftningen och dess intentioner. Ny 
rutin avseende Ansökan, kö, placering och villkor vid Strömstad förskolor” har 
arbetats fram och föreslås ersätta tidigare rutin. 

Den nya rutinen är ett dokument som rör ren verkställighet och med det inte 
ett ärende för beslut i barn- och utbildningsnämnden enligt nämndens beslut 
2021-02-23 § 12, att tidigare riktlinjer som rör ren verkställighet ska benämnas 
rutiner och beslutas av ansvarig chef. 

Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till om tidigare rutin ska 
upphöra att gälla för att ersättas med Rutin - Ansökan, kö, placering och villkor 
vid Strömstads förskolor, daterad 2021-05-31.  

Beslutsunderlag 
BUN AU § 61 
Tjänsteskrivelse 2021-05-31 
BUN 2018-06-28 § 72 
BUN 2021-02-23 § 12  
Rutin ansökan, kö, placering och villkor vid Strömstads förskolor daterad 2 
021-05-31 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att ”Rutiner – Placering och nyckeltal gällande förskoleverksamhet i Strömstads  
  kommun” beslutad 2018-06-28 § 72 (dnr BUN/2018-0092) upphör att gälla i och  
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   med upprättande av Rutin – Ansökan, kö, placering och villkor vid Strömstad  
   förskolor” daterad 2021-05-31. 

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

Beslutet skickas till 
Ansvarig verksamhetschef 
Ansvariga rektorer, inkl styrelser för enskilda verksamheter inom kommunen 
Handläggare förskola 
Ärendet 
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 BUN/2021-0174 

BUN § 89 Statistik 2021 - Resultat/statistik 
utbildningsverksamheten läsåret 2020/2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

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

Under våren beskrev/presenterades för nämnden ett antal riskfaktorer som 
sannolikt skulle kunna komma att påverka elevernas måluppfyllelse till följd av 
fjärr- och distansundervisning (BUN/2021–0069).  
 
De redovisade betygsunderlagen är en summativ bild av måluppfyllelsen. Analys 
av resultaten görs via kvalitetsdialoger i juni och augusti av all personal på 
enheterna, rektorer och verksamhetschefer. Resultatet av analyserna presenteras 
på nämndens sammanträde i september. 

Resultaten från lovskolan finns inte med i det presenterade summativa underlaget 
då den avslutas efter att nämndens sammanträde i juni varit. De slutliga 
resultaten efter lovskolor kommer att omfattas i analysen som delges i 
september.  
 
Måluppfyllelsen i grundskolan har inte nämnvärt påverkats av pandemin. 
Troligtvis på grund av att undervisningen till övervägande del har skett på plats. 
 
Eleverna på gymnasieskolan har spenderat merparten av den sista terminen på 
fjärr- och distansundervisning, vilket verkar ha påverkat måluppfyllelsen negativt. 
Detta trots att flera åtgärder för att avhjälpa effekterna genomförts.  
 
Genomförda åtgärder för att minimera de negativa effekter som fjärr- och 
distansutbildning kan ha gett högstadie- och gymnasieskolan: 

• Extra uppföljning av terminsbetyg i grundskolan och omdömen på 
gymnasiet 

• Översyn av elevernas närvaro 
• Informationsbrev från elevhälsan 
• Elevhälsomöten 
• Lovskola 
• Läxstöd 
• Må bra aktiviteter  
• Lärarna och professionerna inom elevhälsan är extra observanta på 

förändring av elevernas mående. 

Ordföranden ser gärna statistik även för vuxenutbildningens verksamhet vilket 
kommer att tas med vid den slutliga redovisningen för nämnden i september. 
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Beslutsunderlag 
BUN AU § 70 
Tjänsteskrivelse 2021-06-14 
Redovisning Preliminära studieresultat Vt 2021 

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. 

Beslutet skickas till 
Ansvariga verksamhetschefer 
Ärendet  
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 BUN/2021-0172 

BUN § 90 Föreläggande 2021 - Föreläggande om vite på 
grund av ej fullgjord skolplikt 

 
*** Sekretessbelagd av Barbro Isaksson enligt 23 kap 2 § OSL *** 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att förelägga vårdnadshavaren sekretessmarkerad att tillse att sekretess-  
  markerad från och med läsårsstart torsdagen den 19 augusti 2021 infinner sig på 
  sekretessmaskerad skola vid skoldagens början för fullgörande av skolplikten 

- att om föreläggandet inte följs ska sekretessmarkerad förpliktigas att utge ett  
  vite om 150 kr och skoldag 

- att förelägga vårdnadshavaren sekretessmarkerad att tillse att sekretess- 
  markerad från och med läsårsstart torsdagen den 19 augusti 2021 infinner sig på  
  sekretessmarkerad skola vid skoldagens början för fullgörande av skolplikten 

- att om föreläggandet inte följs ska sekretessmarkerad förpliktigas att utge ett  
  vite om 150 kr och skoldag 

- att uppdra till ordförande i barn- och utbildningsnämnden att hos förvaltnings- 
  rätten ansöka om utdömande av vite för de fall sekretessmarkerad och  
  sekretessmarkerad inte följer föreläggandet. Beslutet fattas med stöd av 7 kap.  
  23 § skollagen (2010:800). 

Beslutsmotivering 
I skollagens 7 kap 19 § anges att huvudmannen är skyldig att tillse att eleven 
fullgör sin skolplikt. Rektorn ska informera vårdnadshavare samma dag om att 
eleven varit frånvarande utan giltigt skäl. Otillåten frånvaro är skolk eller att 
eleven är frånvarande utan att ha sökt ledigt. Rektor har även en skyldighet att 
anmälan till barn- och utbildningsnämnden om en elev har mycket otillåten 
frånvaro enligt skollagens 7 kap 22 §. 

Enligt 7 kap 23 § skollagen får barn- och utbildningsförvaltningen i Strömstad, om 
en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens 
vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, 
förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Enligt samma 
paragraf gäller även att ett föreläggande får förenas med vite och att ett beslut 
om föreläggande gäller omedelbart om inte annat beslutas. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Eva Eriksson föredrar ärendet. 

Barn folkbokförda i Sverige har enligt skollagen skolplikt från höstterminen de år 
de fyller sex år. Skolplikt innebär en fullständig rätt till kostnadsfri utbildning. 
Skolplikten innebär även att ett barn ska delta i skolans verksamhet. Sveriges 
riksdag har bestämt i skollagen att vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet 
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kommer till skolan. Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin 
utbildning och inte håller barnet hemma, eller av olika anledningar inte ser till att 
barnet kommer till skolan. 

I skollagen anges också att huvudmannen är skyldig att kontrollera att eleverna 
finns i skolan. Rektorn ska se till att vårdnadshavare samma dag informeras om att 
eleven varit frånvarande utan giltigt skäl. Otillåten frånvaro är skolk eller att 
eleven är frånvarande utan att ha sökt ledigt. Rektor har skyldighet att anmälan 
till barn- och utbildningsnämnden om en elev har mycket otillåten frånvaro. 

När en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens 
vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får 
hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. 
Föreläggandet kan komma att förenas med vite (Skollagen 7 kap § 23). 

I kommunens skolverksamhet finns elev som inte har fullgjort sin skolplikt sedan 
2021-XX-XX och dialog har förts mellan ansvarig rektor och vårdnadshavare. 
Huvudmannen har nu att fatta beslut om föreläggande och eventuellt vite ska ges 
vårdnadshavare.  

Inför förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden om föreläggande om vite 
angående ej uppfylld skolplikt har skolchef för grundskolan och grundsärskolan 
samt rektor vid aktuell skola haft möte med båda vårdnadshavarna 2021-XX-XX 
för att förklara och förtydliga vårdnadshavarnas och hemkommunens skyldigheter 
gällande barn och elevers skolgång i grundskolan.  

Beslutsunderlag 
BUN AU § 68 
Tjänsteskrivelse 2021-06-22 
Muntlig föredragning 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
- att förelägga vårdnadshavaren sekretessmarkerad att tillse att sekretess-  
  markerad från och med läsårsstart torsdagen den 19 augusti 2021 infinner sig på 
  sekretessmaskerad skola vid skoldagens början för fullgörande av skolplikten 

- att om föreläggandet inte följs ska sekretessmarkerad förpliktigas att utge ett  
  vite om 150 kr och skoldag 

- att förelägga vårdnadshavaren sekretessmarkerad att tillse att sekretess- 
  markerad från och med läsårsstart torsdagen den 19 augusti 2021 infinner sig på  
  sekretessmarkerad skola vid skoldagens början för fullgörande av skolplikten 

- att om föreläggandet inte följs ska sekretessmarkerad förpliktigas att utge ett  
  vite om 150 kr och skoldag 

- att uppdra till ordförande i barn- och utbildningsnämnden att hos förvaltnings- 
  rätten ansöka om utdömande av vite för de fall sekretessmarkerad och  
  sekretessmarkerad inte följer föreläggandet. Beslutet fattas med stöd av 7 kap.  
  23 § skollagen (2010:800). 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet. 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 
Överklagande ställs till Förvaltningsrätten men skickas in till Barn- och 
utbildningsnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du fick ta 
del av beslutet. 

Beslutet skickas till 
Vårdnadshavare (inkl besvärshänvisning) 
Ansvarig verksamhetschef 
Ansvarig rektor 
Ärendet  
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 BUN/2021-0173 

BUN § 91 Föreläggande 2021 - Föreläggande om vite på 
grund av ej fullgjord skolplikt 

 
*** Sekretessbelagd av Barbro Isaksson enligt 23 kap 2 § OSL *** 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att förelägga vårdnadshavaren sekretessmarkerad att tillse att sekretess-  
  markerad från och med läsårsstart torsdagen den 19 augusti 2021 infinner sig på 
  sekretessmaskerad skola vid skoldagens början för fullgörande av skolplikten 

- att om föreläggandet inte följs ska sekretessmarkerad förpliktigas att utge ett  
  vite om 150 kr och skoldag 

- att förelägga vårdnadshavaren sekretessmarkerad att tillse att sekretess- 
  markerad från och med läsårsstart torsdagen den 19 augusti 2021 infinner sig på  
  sekretessmarkerad skola vid skoldagens början för fullgörande av skolplikten 

- att om föreläggandet inte följs ska sekretessmarkerad förpliktigas att utge ett  
  vite om 150 kr och skoldag 

- att uppdra till ordförande i barn- och utbildningsnämnden att hos förvaltnings- 
  rätten ansöka om utdömande av vite för de fall sekretessmarkerad och  
  sekretessmarkerad inte följer föreläggandet. Beslutet fattas med stöd av 7 kap.  
  23 § skollagen (2010:800). 

Beslutsmotivering 
I skollagens 7 kap 19 § anges att huvudmannen är skyldig att tillse att eleven 
fullgör sin skolplikt. Rektorn ska informera vårdnadshavare samma dag om att 
eleven varit frånvarande utan giltigt skäl. Otillåten frånvaro är skolk eller att 
eleven är frånvarande utan att ha sökt ledigt. Rektor har även en skyldighet att 
anmälan till barn- och utbildningsnämnden om en elev har mycket otillåten 
frånvaro enligt skollagens 7 kap 22 §. 

Enligt 7 kap 23 § skollagen får barn- och utbildningsförvaltningen i Strömstad, om 
en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens 
vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, 
förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Enligt samma 
paragraf gäller även att ett föreläggande får förenas med vite och att ett beslut 
om föreläggande gäller omedelbart om inte annat beslutas. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Eva Eriksson föredrar ärendet. 

Barn folkbokförda i Sverige har enligt skollagen skolplikt från höstterminen de år 
de fyller sex år. Skolplikt innebär en fullständig rätt till kostnadsfri utbildning. 
Skolplikten innebär även att ett barn ska delta i skolans verksamhet. Sveriges 
riksdag har bestämt i skollagen att vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet 
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kommer till skolan. Som förälder har man ett tydligt ansvar för att barnet får sin 
utbildning och inte håller barnet hemma, eller av olika anledningar inte ser till att 
barnet kommer till skolan. 

I skollagen anges också att huvudmannen är skyldig att kontrollera att eleverna 
finns i skolan. Rektorn ska se till att vårdnadshavare samma dag informeras om att 
eleven varit frånvarande utan giltigt skäl. Otillåten frånvaro är skolk eller att 
eleven är frånvarande utan att ha sökt ledigt. Rektor har skyldighet att anmälan 
till barn- och utbildningsnämnden om en elev har mycket otillåten frånvaro. 

När en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens 
vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får 
hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. 
Föreläggandet kan komma att förenas med vite (Skollagen 7 kap § 23). 

I kommunens skolverksamhet finns elev som inte har fullgjort sin skolplikt sedan 
2021-XX-XX och dialog har förts mellan ansvarig rektor och vårdnadshavare. 
Huvudmannen har nu att fatta beslut om föreläggande och eventuellt vite ska ges 
vårdnadshavare.  

Inför förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden om föreläggande om vite 
angående ej uppfylld skolplikt har verksamhetschef tillika skolchef för grundskolan 
och grundsärskolan samt rektor vid aktuell skola haft möte med båda 
vårdnadshavarna 2021-XX-XX för att förklara och förtydliga vårdnadshavarnas och 
hemkommunens skyldigheter gällande barn och elevers skolgång i grundskolan. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 69 
Tjänsteskrivelse 2021-06-22 
Muntlig föredragning 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
- att förelägga vårdnadshavaren sekretessmarkerad att tillse att sekretess-  
  markerad från och med läsårsstart torsdagen den 19 augusti 2021 infinner sig på 
  sekretessmaskerad skola vid skoldagens början för fullgörande av skolplikten 

- att om föreläggandet inte följs ska sekretessmarkerad förpliktigas att utge ett  
  vite om 150 kr och skoldag 

- att förelägga vårdnadshavaren sekretessmarkerad att tillse att sekretess- 
  markerad från och med läsårsstart torsdagen den 19 augusti 2021 infinner sig på  
  sekretessmarkerad skola vid skoldagens början för fullgörande av skolplikten 

- att om föreläggandet inte följs ska sekretessmarkerad förpliktigas att utge ett  
  vite om 150 kr och skoldag 

- att uppdra till ordförande i barn- och utbildningsnämnden att hos förvaltnings- 
  rätten ansöka om utdömande av vite för de fall sekretessmarkerad och  
  sekretessmarkerad inte följer föreläggandet. Beslutet fattas med stöd av 7 kap.  
  23 § skollagen (2010:800). 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet. 

Uppgift om hur beslutet kan överklagas 
Överklagande ställs till Förvaltningsrätten men skickas in till Barn- och 
utbildningsnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du fick ta 
del av beslutet. 

Beslutet skickas till 
Vårdnadshavare (med besvärshänvisning) 
Ansvarig verksamhetschef 
Ansvarig rektor 
Ärendet  
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 BUN/2021-0171 

BUN § 92 Verksamhet 2021 - Fritidsverksamhet i Skee 
hösten 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet utgår från barn- och utbildningsnämndens sammanträde då ärendet 
kommer att behandlas av kultur- och fritidsutskottet den 6 juli. Eventuella 
kostnader kommer att belasta kommunstyrelsens verksamhet.  

Beslutet skickas till 
ks.diarie@stromstad.se  
Kommunsekreteraren; ulrika.haugland@stromstad.se  
Kultur- och fritidsutskottet 
Ärendet 
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 BUN/2021-0177 

BUN § 93 Redovisning 2021 - Ärenden kring kränkande 
behandling januari - maj 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Enligt nämndens beslutade årshjul för 2021 ska barn- och utbildningsförvaltningen 
två gånger per år redovisa statistik över antalet kränkningsärenden. Statistiken 
hämtas från registrering/diarieföring i kommunens elevarkiv. 

Aktuell redovisning avser avslutade kränkningsärenden perioden januari till och 
med maj 2021.  

Under perioden januari till och med maj har 36 kränkningsärenden registrerats 
och avslutats (att jämföra med 81 ärenden under hela 2020). Samtliga avsåg 
händelser i grundskolan med skillnaden att antalet vid högstadiet är markant lägre 
i år än 2020. Av de 36 ärendena har 17 konstaterats som kränkningar. En större 
del av kränkningarna har skett på raster och skolgårdar. Det är en minimal skillnad 
mellan antalet verbala respektive fysiska kränkningar. Vid åtta tillfällen har den 
verbala kränkningen även övergått till fysisk. En anmälan gäller vuxen som kränkt 
elev. Det finns ett antal anmälningar där utredningsarbetet pågår vilka inte ingår i 
redovisningen. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 72 
Tjänsteskrivelse 2021-05-28 

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. 

Beslutet skickas till 
Ärendet  
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 BUN/2020-0252 

BUN § 94 Mötesplan 2021 - Barn- och utbildnings-
nämndens sammanträdestider hösten 2021, 
revidering 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att höstens sammanträden för barn- och utbildningsnämnden genomförs  
  följande datum (torsdagar) kl 08.45-15.30, om inte annat beslutas i samband  
  med kallelse: 

2021-09-30 
2021-10-28 
2021-12-09. 

Sammanträdena genomförs i Stadshuset, om inte annat beslutas. Aktuell lokal 
enligt respektive möteskallelse. 

Med detta beslut upphör tidigare beslut 2020-11-17 § 118 avseende höstens 
mötestider. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Sedan barn- och utbildningsnämnden fastställde mötesplanen för 2021 har 
arbetssättet med de ekonomiska rapporterna och prognoserna förändrats. 
Fastställda mötesdagar innebär att förvaltningen inte kan arbeta fram ekonomiska 
rapporter i tid för kallelse och beredning inför nämndens ställningstagande. 
Förvaltningen föreslår därför en revidering av höstens mötesplan där 
sammanträdena har senarelagts en vecka. Förslaget innebär också att nämndens 
sammanträde i november utgår och att sammanträdet i december tidigareläggs 
en vecka. I förslaget har även sammanträdesdagen ändrats till torsdag från 
nuvarande tisdag. 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 73 
Tjänsteskrivelse 2021-05-28 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
- att höstens sammanträden för barn- och utbildningsnämnden genomförs  
  följande datum (torsdagar) kl 08.45-15.30, om inte annat beslutas i samband  
  med kallelse: 

2021-09-30 
2021-10-28 
2021-12-09. 

Sammanträdena genomförs i Stadshuset, om inte annat beslutas. Aktuell lokal 
enligt respektive möteskallelse. 
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Med detta beslut upphör tidigare beslut 2020-11-17 § 118 avseende höstens 
mötestider. 

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

Beslutet skickas till 
BUN:s ledamöter och ersättare 
Förvaltningschefens ledningsgrupp 
Publicering på hemsidan 
Ärendet 
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 BUN/2020-0323 

BUN § 95 Återrapportering 2021 - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild tjänsteman 
(delegationsbeslut) 

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

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

Beslut av övriga delegater 

Nr 260 Skolskjuts på grund av särskild omständighet 2021-05-17—2021-06-10; 
BUN/2021-0064 

Nr 261 Skolskjuts vid växelvis boende läsåret 2020/2021; BUN/2021-0036 

Nr 262 Skolskjuts vid växelvis boende läsåret 2020/2021; BUN/2021-0036 

Nr 263 Avstängning av elev i vissa obligatoriska skolformer 2021-05-27- 
-2021-05-28: Elev/1145 

Beslutsunderlag 
BUN AU § 75 
Tjänsteskrivelse 2021-05-31 

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/2020-0324 

BUN § 96 Folkhälsorådet 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att tacka för redogörelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamot Emmelie Stackegård Hansen (M) informerar från Folkhälsorådet som har 
fortsatt sitt arbete med LUPP:en som redogjordes för vid förra barn- och 
utbildningsnämndssammanträdet. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen kommer att 
inbjuda till samtal i höst avseende arbetet med hälsan inom regionen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning 

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

- att tacka för redogörelsen. 

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/2020-0325 

BUN § 97 Återkoppling kontaktpolitiker 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden framför att barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 
ser fram emot att kunna besöka verksamheterna som de är utsedda kontakt-
personer för, efter sommaren om pandemin så tillåter.  
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BUN § 98 Övriga frågor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
- att notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
• Ledamot Alexander Weinehall (KD) har 2021-06-13 skickat följande fråga till 

barn- och utbildningsnämndens ordförande och barn- och utbildnings-
förvaltningen: "Är ämnen om genus, könsidentitet eller könsdysfori del av 
förskolans undervisning, verksamhet eller förekommer i diskussioner eller 
samtal med barnen på någon av Strömstads förskolor. Har det funnits, finns 
eller planeras det för förändringar av användandet av ord som flicka, pojke, 
mamma, pappa, mormor, morfar m.fl." Samma är fråga är också ställd 
avseende grundskolans verksamhet. 

Ansvariga verksamsamhetschefer Martin Dalenius och Eva Eriksson svarar på 
frågan. Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter följer skollagens 
1 kap 4 §, som redogör för syftet med utbildning inom skolväsendet, samt 
gällande läroplan. När det gäller eventuella förändringar av användandet av 
de ord som beskrivs i frågan så är det inte aktuellt inom verksamheterna. 

• Ledamot Hans-Inge Sältenberg (C) undrar om ställd motion i kommun-
fullmäktige kring inrättande av ny idrottshall i Skee har inkommit till 
förvaltningen, då den är av intresse för nämndens verksamheter i Skee. 
Förvaltningschefen informerar om att den inte har kommit till förvaltningen 
för handläggning. 
 

• Ledamot Hans-Inge Sältenberg (C) efterfrågar hur långt arbetet har kommit 
kring samverkan avseende naturbruksutbildning i framtiden. 
Förvaltningschefen informerar om att Fyrbodals kommunalförbund har 
inbjudit till dialogmöte kring nytt avtal med berörda kommuner efter 
sommaren där nämndens arbetsutskott och representanter från förvaltningen 
kommer att delta. 
 

• Kvalitetscontroller Lisbeth Lunneryd informerar att när det gäller Bojarskolan 
och den utbyggnad som ska ske är aktuellt markförvärv klart förutsatt att 
överklagan inte sker. Upphandling kommer att påbörjas med mål att starta 
byggnationen i oktober. 

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

- att notera informationen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet.  
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BUN § 99 Avslutning 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden tackar på nämndens vägnar förvaltningen för ett gott arbete och 
önskar personal och övriga ledamöter och ersättare i nämnden en trevlig sommar 
vilket nämnden även önskar ordförande. 
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