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 BUN/2020-0004 

BUN § 128 Mål och budget 2020 - Budget och 
delårsrapporter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen rörande barn- och utbildningsförvaltningens 

budgetuppföljning för november månad. 
− att BUN:s presidium frågar KSAU om möjligheten att överföra årets 

överskott till 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Linnea Jungmarker föredrar ärendet. Utfallet per 30 november + 2,6 
mnkr i jämförelse med budget exklusive förändring av semesterlöneskuld. 
Inklusive förändring av semesterlöneskuld är resultatet per 30 november + 1,9 
mnkr i jämförelse med budget. De största avvikelserna, både positiva och negativa 
finns inom förvaltningskontor, städ, förskola, barn och elevhälsa samt 
interkommunala ersättningar gymnasium. Avvikelserna mot budget beskrivs per 
avdelning nedan. 

Beslutsunderlag 
BUN AU 2020 § 94 
Tjänsteskrivelse 2020-11-20, Linnea Jungmarker 
Bokslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att notera informationen rörande barn- och utbildningsförvaltningens 

budgetuppföljning för november månad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
2: vice ordförande Marie Edvinsson Kristiansen (M): 

− att BUN:s presidium frågar till KSAU om möjligheten att överföra årets 
överskott till 2021. 

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

Beslutet skickas till 
Diariet 
KSAU  
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 BUN/2020-0090 

BUN § 129 Mål och budget 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att anta internbudget samt investeringsplan för 2021 
− att anta övergripande verksamhetsplan för barn- och 

utbildningsverksamheten 2021-2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen och controller Linnea Jungmarker föredrar 
ärendet. 

Kommunfullmäktige fastslår och antar budgeten för kommunen i sin helhet den 
26 november. Den lagda internbudgeten för barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamheter utgår från tidigare givna planeringsförutsättningar samt de 
volymberäkningar som presenterades i budgetskrivelsen för nämnden 2020-09-
22. Den största förändringen från tidigare år är att hyresposterna för samtliga 
verksamheter nu ligger centralt, under förvaltningskontorets budget. Syftet är 
främst att samla dessa fasta kostnader på ett och samma ställe, eftersom 
hyreskostnaderna inte går att påverka under året. 

Inför 2021 har samtliga förvaltningar fått i uppdrag att ställa samman 
verksamhetsplan enligt en fastställd mall där utgångspunkten är 
kommunfullmäktige samt barn- och utbildningsnämndens antagna etappmål. 
Eftersom etappmålen är antagna för en 2-års period, är även barn- och 
utbildningsnämndens övergripande verksamhetsplan tvåårig. 

Etappmålen är nedbrutna till prioriterade fokusområden och aktiviteter som är 
direkt kopplade till de etappmål som berör förvaltningens verksamheter: 

• En erkänt bra utbildningsverksamhet 

• Attraktivt att bo, besöka och verka i 

• En hållbar kommun 

Samtliga enheter inom förvaltningens skolverksamheter (grundskola, gymnasium 
och vuxenutbildningen) har dessutom separata verksamhetsplaner, med 
aktiviteter som är specifikt anpassade till varje enhets unika förutsättningar och 
behov. Dessa verksamhetsplaner revideras årligen i anslutning till skolårets start, i 
början på varje hösttermin. 

Uppföljningen av etappmålen kopplas till styr- och måltal för 2021-2022, som följs 
upp under årets tertiala delårsbudgetuppföljningar samt i kvalitetsrapporter som 
årligen genomförs inom skolverksamheterna. 

Beslutsunderlag 
BUN AU 2020 § 95 
Tjänsteskrivelse 2020-11-23, Helene Evensen 
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Förslag till internbudget samt investeringsplan för 2021 
Utkast till verksamhetsplan 2021 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att anta internbudget samt investeringsplan för 2021 
− att anta övergripande verksamhetsplan för barn- och 

utbildningsverksamheten 2021-2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0217 

BUN § 130 Remiss 2019 - Motion om att 
ålderspensionärer i Strömstads kommun ska 
ges möjlighet att äta lunch i skolan (KD) 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 
− avslå motionen, med motiveringen att lunchservering till allmänhet 

konkurrerar med det lokala näringslivet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att avslå motionen, med motiveringen att lunchservering till allmänhet 

konkurrerar med det lokala näringslivet. 

Beslutsmotivering 
Lunchservering till allmänhet konkurrerar med det lokala näringslivet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamot Rose-Marie Fagerberg (KD) har den 12 maj 2019 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige med yrkande om att ålderspensionärer ska få möjlighet att 
äta lunch i kommuns skolmatsalar. Kommunfullmäktige behandlade motionen 
den 18 juni 2019 och beslutade att remittera den till kommunstyrelse för 
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 augusti 2019 att 
remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Idag finns 
möjlighet för vårdnadshavare och andra personer som besöker 
skolverksamheterna att äta lunch i skolmatsalen för en kostnad av 60 kronor. På 
liknande sätt har externa gäster möjlighet äta lunch i äldreboendenas matsal. 
Förslaget med lunch i skolan för ålderspensionärer har provats i flera kommuner, 
med olika resultat. Kommunens F-6 skolor har relativt små matsalar och ett 
begränsat antal sittplatser i förhållande till hur många elever och övrig personal 
som ska äta. Detta kan begränsa möjligheten att erbjuda ålderspensionärer att äta 
lunch på samtliga F-6 skolor. Måltidsverksamheten samt förvaltningen ser det 
som möjligt att kunna erbjuda lunch för ålderspensionärer i matsalen på 
Strömstad Gymnasium respektive Strömstiernaskolans matsal, under en 
begränsad tidsperiod som föreslås förläggas till våren 2021. Efter testperioden gör 
måltidsverksamheten en utvärdering av lunchverksamheten som presenteras för 
nämnden, inför ett slutligt besked om fortsatt lunchverksamhet eller ej. 
Testperioden kan behöva flyttas fram om Corona-pandemin fortsätter och 
innebär restriktioner. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-10-20 § 103 att lämna förslag till 
kommunfullmäktige att avslå motionen. Beslutet saknar motivering till avslag. 
Ärendet återremitteras därför för komplettering med beslutsmotivering. 

Förslag till motivering finns i ny tjänsteskrivelse. 
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Beslutsunderlag 
BUN AU 2020 § 99 
Beslut om återremiss 2020-11-16 
BUN 2020 § 103 
Tjänsteskrivelse 2020-10-07, Lisbeth Lunneryd 
Tjänsteskrivelse 2020-11-24 Förtydligande 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att avslå motionen, med motiveringen att lunchservering till allmänhet 

konkurrerar med det lokala näringslivet 

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

Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunfullmäktige  
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 BUN/2020-0216 

BUN § 131 Årshjul BUN 2020-2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att fastställa uppdaterat årshjul för perioden 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har på nämndens uppdrag tidigare under året tagit fram ett årshjul 
där ärenden fördelats på årets månader. Efter att nämnden 2020-11-17 fastställde 
2021 års sammanträdestider, så har årshjulet uppdaterats och kompletterats. 
Årshjulet visualiserar när ärenden bör lyftas till nämnd för beslut och/eller 
information samt när statistik och nyckeltal kan göras tillgängligt. Planeringen har 
dessutom anpassats till kommunens centrala årshjul med planering för 
budgetarbetet. Förändringar i tidsplanen kan komma att behöva genomföras 
under året, om externa förutsättningar förändras (lagstiftning, förseningar i 
budgetarbetet etc). 

Beslutsunderlag 
BUN AU 2020 § 100 
Tjänsteskrivelse 2020-11-23, Lisbeth Lunneryd 
Förslag till Årshjul 2021 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att fastställa uppdaterat årshjul för perioden 2021. 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0299 

BUN § 132 Heltid som norm. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
HR-chef Karin Mellberg Jansson presenterar ärendet. 

"Heltid som norm" har vuxit fram ur "Heltid som rättighet" och ett avtal mellan 
SKL och Kommunal. 

Argument för heltid som norm: 

REKRYTERINGSBEHOV 

− Nästan 3 nya medarbetare per vecka de kommande tio åren 
− Ta tillvara befintlig kompetens på ett bättre sätt 

JÄMSTÄLLDHET 

− Det skiljer 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män 
− Samma möjligheter till heltidsarbete och karriär måste gälla för både 

kvinnor och män. 4 av 5 anställda är kvinnor 
− En av de mest centrala jämställdhetspolitiska insatser som kan göras 

FÖRDELAR FÖR MEDARBETAREN 

− Heltidsarbete ökar inkomsten varje månad, ger högre pension, ökar 
avsättningar till A-kassa och socialförsäkringar 

− En stabilare ekonomi ger en förbättrad livskvalitet 
− Ökad möjlighet till utveckling och karriär inom yrket 

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 

− Samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund 
− Heltidsarbete viktig faktor för att ses som en attraktiv arbetsplats 

Förslag till beslut i KF: 

• Införa heltid som norm i samtliga av kommunens verksamheter  
• Samtliga nya anställningar, längre än sex månader, ska anställas på heltid 

från och med 2020-07-01 
• Samtliga tillsvidareanställda med deltid erbjuds heltid från 2020-07-01 
• Heltid som norm ska införas med följande inriktning 

o Sätta brukarens behov i centrum genom behovsstyrda 
bemanningsplaneringsprocesser  

o Införa hållbara scheman i all schemalagd verksamhet 
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Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

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

− att notera informationen 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2019-0099 

BUN § 133 Utredning 2019 - Skolstruktur 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att ärendet hanteras som ett informationsärende vid dagens 

sammanträde och att därmed besluta att notera informationen  
− att ärendet tas upp för beslut på sammanträdet i februari 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrog i oktober 2018 åt dåvarande 
förvaltningschef att utreda möjliga effektiviseringsmöjligheter utifrån nuvarande 
skolstruktur och återkomma med möjligheter och konsekvensbeskrivning till 
nämnden. Bakgrunden till beslutet var att barn- och utbildningsnämnden fortsatt 
behövde effektivisera sina verksamheter inför budgetåret 2020 i förhållande till 
den kommunala ekonomin. Utredningen har till syfte att ge svar på om det är 
praktiskt möjligt att göra effektiviseringar av skolstrukturen. Fokus låg på 
kommunens minsta skolverksamheter, Koster respektive Tjärnö. Utredningen fick 
av nämnden sex tydliga förutsättningar att utgå ifrån i analysen som satte 
ramarna för vad som skulle ingå i utredningen. 

Rapporten omfattar sju perspektiv, med särskilt fokus på ekonomi och 
samhällsperspektiv, utifrån att det var dessa områden som fick mest inspel och 
synpunkter i den första remissrundan som gick ut under 2019. Efter 
kompletteringar av utredningen så gick rapporten på nytt ut på remiss till berörda 
parter, under sommaren 2020. I den andra remissomgången inkom åtta 
remissvar. 

Beslutsunderlag 
BUN AU 2020 § 96 
Tjänsteskrivelse 2020-11-20, Helene Evensen 
BUN 2020 § 72 
BUN AU 2020 § 83 
Rapport skolstruktur 2020-06-15 
Bilagor 
Remissvar 
Tidigare handlingar i ärendet. 
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Barn- och utbildnings förvaltningens förslag till beslut 
− Att minsta inskrivna barnantalet på en förskoleenhet är minimum 15 barn, 

Vid färre barnantal går förskoleverksamheten över till att bli pedagogisk 
omsorg. 

− Att utifrån principbeslutet ovan, besluta att förskoleverksamheten på 
Koster samt Tjärnö görs om till pedagogisk omsorg inför januari 2021. 
Verksamheten på Tjärnö bedrivs i befintliga lokaler, medan man för 
verksamheten på Koster i första hand söker mindre lokaler för den 
pedagogiska verksamheten. 

− Att minsta elevantalet på en grundskola F-åk 3 är 20 elever. När antalet 
elever vid en skola understiger detta antal kommer elever att erbjudas 
plats på andra skolor inom kommunen. 

− Att besluta att grundskoleverksamheten avvecklas på Koster och Tjärnö 
inför höstterminen 2021, utifrån det sviktande elevunderlaget. För 
Kosters elever kommer skolskjuts anordnas till fastlandet, enligt 
förvaltningens tidigare föreslagen handlingsplan som presenterades inför 
höstterminen 2020. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
2: vice ordförande Marie Edvinsson Kristiansen (M): 

− att ärendet hanteras som ett informationsärende vid dagens 
sammanträde och att därmed besluta att notera informationen 

− att ärendet tas upp för beslut på sammanträdet i februari 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0006 

BUN § 134 Information från verksamheterna 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
• Covid-19: 

o All undervisning på Strömstad Gymnasium och vuxenutbildningen 
bedrivas på distans från och med 7/12 2020 till och med 6/1 2021. 
Undantaget är Individuella programmet, examinationer och 
praktiska moment på yrkesprogrammen samt att 
vuxenutbildningen är delvis på distans. 

o Frånvaron bland barn, elever och personal ligger på ungefär 
samma nivå som tidigare under terminen. 

• Rekryteringar: 
o Ekonomiadministratör pågår. Rektor för vuxenutbildningen 

tillsatt. Chef för bibliotek och kulturskola tillsatt.  
• Test av helt digitala nämndsmöten med t.ex. voteringar har genomförts 

inför ev. behov under 2021. 
• Uppdatering och utvidgning av digitalt ledningsstöd via Hypergene 

(budget och prognos, målstyrning). 
• Våren: utvärdering av införandet ”En hållbar organisation” 
• Skoltrafik: 
• Upphandling Västtrafik, skoltrafik och linjetrafik 2024 

Våren 2021 – förstärkning/större buss på linje 962 (merkostnad) 
• Lekplatser öppnar upp för allmänheten. 
• Lönerevision 2020 är klar. 
• Andel förskollärare av personal i förskolan är ca 35% 
• Bibliotekets lokal är stängd, men utlåning pågår.  
• När statsbidrag används korrekt 2020 innebär det effektivisering på 

1,5miljoner för förskolan kommande år samt att grundskolans 
nämndsbidrag ska täcka kostnaderna för särskilt stöd. 

• Förslag om utredning av omsorg på obekväm tid är sedan tidigare avslaget 
i kommunfullmäktige, framförallt beroende på en begränsad efterfrågan.  

• Förändringen i närvaron, för barn som deltar i förskolan 15 timmar per 
vecka, märks tydligt. Många väljer att delta i förskolan tisdag-torsdag och 
5 timmar dessa dagar. 

• Samarbetet med Högskolan Väst kring lärarutbildning via AIL fortsätter. 
Inriktning lärare i årskurs 4-6 samt lärare i fritidshem. 

• Resursfördelningen för grundskolan är förändrad med en socioekonomisk 
faktor samt förändrad tilldelning av resurser till särskilt stöd. 
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• Närvaroteamet fortsätter under vårterminen och övergår sedan till 
socialpedagoger på flera grundskolor. Satsningen finansieras med 
statsbidrag. 

• Ökande behov av verksamhet och lokaler för grundsärskolan kommande 
läsår. 

• Beslut från Skolverket: Nationella proven ställs in VT 2020 för alla 
utbildningar utom årskurs 3 i grundskolan. 

• RYV (Regionalt Yrkesvux): 
o Arbetet fortsätter och samarbetet mellan kommunerna har 

stabiliserats. 
o Det är många sökande till yrkesutbildningarna inom RYV. 

• Digitala öppna hus har genomförts inför gymnasievalet. 
Marknadsföringsfilmer har tagits fram. 

• Arbetet med budget 2021 för gymnasiet och vuxenutbildningen pågår. 
• Förändring av kurs- och ämnesplaner på grundskolan, i gymnasieskolan 

och vuxenutbildningen genomförs 2021. Strukturen för yrkesprogram 
förändras. 

• Renoveringen av Solbogårdens kök påbörjas i januari, därefter renoveras 
Beatebergsgårdens kök. 

• Måltidsenkäten för grundskolan och gymnasiet är genomförd. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation. 
BUN AN 2020 § 97 

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

− att notera informationen 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0235 

BUN § 135 Återrapportering 2020 - Remissvar från 
förvaltningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har 2020-11-10 svarat på en internremiss 
gällande detaljplan för del av Rossö 2:16 m fl.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån sitt ansvarsområde inte funnit 
några aspekter i ärendet som leder till att förvaltningen har något att erinra mot 
detaljplan Rossö 2:16 m fl. 

I närheten av detaljplanens område finns skola och förskola och platsen är 
belägen så att en säker skolväg kan säkerställas. 

Beslutsunderlag 
BUN AU 2020 § 101 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Svar till MBN 2020 
Tjänsteskrivelse 2019 

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 
Diariet  
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 BUN/2020-0234 

BUN § 136 Återrapportering 2020 - Personalärenden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

En anställd har utretts för kränkande behandling av elev. 

Beslutsunderlag 
BUN AU 2020 § 102 

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 
Diariet  
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 BUN/2020-0007 

BUN § 137 Återrapportering 2020 - 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: 

Nr. 208 Färdbevis folkhögskola BUN/2020-0265 

Nr. 209 Skolskjuts vid växelvis boende BUN/2020-0275 

Nr. 210 Skolskjuts av särskild omständighet BUN/2020-0278 

Nr. 211 Skolskjuts vid växelvis boende BUN/2020-0283 

Nr. 212 Skolskjuts vid växelvis boende BUN/2020-0284 

Nr. 213 Avslag på begäran att få ta del av handling BUN/2020-0102 

Nr. 214 Beslut om särskild undervisning ELEV/1297 

Beslutsunderlag 
BUN AU 2020 § 103 

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 
Diariet  
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 BUN/2020-0218 

BUN § 138 Återkoppling kontaktpolitiker 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Erling Karlsson (L) har deltagit i ett möte på Skee skola. Mötet gällde 
den oro som rapporterats om på skolan och presentation av skolans 
handlingsplan. 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 

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

− att notera informationen 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0217 

BUN § 139 Folkhälsorådet 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Emmelie Stackegård Hansen (M) meddelar att inget nytt finns att 
rapportera från Folkhälsorådet. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation. 

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

− att notera informationen 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0004 

BUN § 140 Anmälan av ordförandebeslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndsordförande Lena Martinsson har fattat beslut 2020-12-03 att med 
anledning av den pågående spridningen av coronaviruset ska all undervisning på 
Strömstad Gymnasium och vuxenutbildningen bedrivas på distans från och med 
7/12 2020 till och med 6/1 2021. 

 Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut 

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

− att notera informationen 

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

Beslutet skickas till 
Diariet 
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