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Övriga närvarande  
Ersättare Erling Karlsson (L), § 2-7 (på distans) 
  
Övriga deltagare Agneta Kullberg, Verksamhetschef Måltid- och städenhet, BUF (på distans) 

Barbro Isaksson, biträdande nämndsekreterare, BUF 
Eva Eriksson, Verksamhetschef Grundskola och Grundsärskola BUF (på 
distans) 
Helene Evensen, Förvaltningschef, BUF 
Linnéa Jungmarker, Controller, BUF (på distans) 
Lisbeth Lunneryd, Kvalitetscontroller och sekreterare, BUF 
Martin Dalenius, Verksamhetschef Förskola, Kulturskola, Bibliotek, BUF (på 
distans) 
Sara Arvenberg, Verksamhetschef Gymnasium, Vuxenutbildning, Barn- och 
elevhälsa, BUF (på distans) 
Elin Barkengren, HR-specialist, HR-avdelningen (på distans) 
Anna Emanuelsson Moen, facklig företrädare Kommunal (på distans) 
Jenny Ottosson, facklig företrädare LR, (på distans) 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (36) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-02-23  
   
    

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

 

Innehåll 
BUN § 2 Interkommunala priser 2021 - Gymnasieskola och grundskola .............................. 4 

BUN § 3 Granskning av studieresultat och systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan 
och gymnasieskolan - Strömstads kommun (Kommunrevisionen (2020-01-15) .... 5 

BUN § 4 Utredning 2019 - Skolstruktur ................................................................................. 7 

BUN § 5 Programutbud 2021-2022- Strömstad Gymnasium .............................................. 12 

BUN § 6 Redovisning av ärenden kring kränkande behandling 2020 ................................. 14 

BUN § 7 Plan mot kränkande behandling 2021 .................................................................. 16 

BUN § 8 Information från verksamheterna 2021 ................................................................ 17 

BUN § 9 Enkät till vårdnadshavare i förskolan 2020 ........................................................... 20 

BUN § 10 Intern kontrollplan 2020 ....................................................................................... 21 

BUN § 11 Intern kontrollplan 2021 ....................................................................................... 23 

BUN § 12 Styrdokument för barn och utbildningsförvaltningens verksamheter 2020 - 
inventering ............................................................................................................ 25 

BUN § 13 Hållbar organisation .............................................................................................. 27 

BUN § 14 Personalnyckeltal 2021 ......................................................................................... 29 

BUN § 15 Medarbetarenkät 2020 ......................................................................................... 30 

BUN § 16 Detaljplan Rådhusberget, Valemyrskolan - Skrivelse från barn- och 
utbildningsnämnden ............................................................................................. 32 

BUN § 17 Återrapportering 2021 - Beslut fattade av nämndens politiker eller enskild 
tjänsteman (delegationsbeslut) ............................................................................ 33 

BUN § 18 Återkoppling kontaktpolitiker 2021 ...................................................................... 34 

BUN § 19 Folkhälsorådet 2021 .............................................................................................. 35 

BUN § 20 Övriga frågor ......................................................................................................... 36 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (36) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-02-23  
   
    

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

 

 BUN/2021-0023 

BUN § 2 Interkommunala priser 2021 - Gymnasieskola 
och grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att anta förvaltningens förslag till interkommunala priser för 

gymnasieskolan 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Linnea Jungmarker föredrar ärendet. 

Enligt skollagen 16 kap. 50 § ska en kommun som på ett nationellt program 
antagit en elev för annan kommun ersättas för sina kostnader. Utöver detta ska 
också huvudmannen enligt gymnasieförordning 13 kap. 1 fastställa bidrag till 
enskilda huvudmän.  

Med anledning av detta gör förvaltningen varje år en beräkning för kostnaderna 
på respektive nationellt program. Kostnaderna är framräknade utifrån nämndens 
internbudget och inkluderar samtliga kostnader, exklusive elevresor. Eventuella 
merkostnader för elever med särskilda behov tillkommer.  

Interkommunala ersättningar debiteras hemkommunerna för varje elev som finns 
inskriven på respektive nationellt program den 15 februari samt den 15 
september 2021. 

Kostnaden för handels- och administrationsprogrammet har förändrats sedan AU-
sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
AU 2021 § 2 
Tjänsteskrivelse 2021-01-29, Linnea Ljungmarker 
Förslag till interkommunala priser 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att anta förvaltningens förslag till interkommunala priser för 

gymnasieskolan 2021 

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/2020-0338 

BUN § 3 Granskning av studieresultat och 
systematiskt kvalitetsarbete inom 
grundskolan och gymnasieskolan - 
Strömstads kommun (Kommunrevisionen 
(2020-01-15) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera granskningens resultat 
− att uppdra åt förvaltningschefen att tillse att granskningens 

rekommendationer genomförs 
− att uppföljning av resursfördelningens påverkan på elevers lärarande, 

elevernas närvaro och elevgruppernas storlek läggs in i nämndens årshjul 
eller intern kontrollplan 

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

EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 
studieresultat och systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och 
gymnasieskolan i Strömstads kommun. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om barn- och utbildningsnämnden säkerställt ett ändamålsenligt 
systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och gymnasieskolan. 
Ansvarsgrunder som är relevanta i denna granskning är bland annat risk för 
bristande måluppfyllelse avseende verksamhet och risk för bristande styrning och 
internkontroll av verksamhet. 

EY:s sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 
ansvarsprövning är att barn- och utbildningsnämnden delvis säkerställt ett 
ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och 
gymnasieskolan. 

Beslutsunderlag 
AU 2021 § 3 
Tjänsteskrivelse 2021-01-26, Lisbeth Lunneryd 
EY rapport, Granskning av studieresultat och systematiskt kvalitetsarbete inom 
grundskolan och gymnasieskolan, Strömstads kommun 
Missiv, Granskning av studieresultat och systematiskt kvalitetsarbete inom 
grundskolan och gymnasieskolan, Strömstads kommun 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att notera granskningens resultat 
− att uppdra åt förvaltningschefen att tillse att granskningens 

rekommendationer genomförs 
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− att uppföljning av resursfördelningens påverkan på elevers lärarande, 
elevernas närvaro och elevgruppernas storlek läggs in i nämndens årshjul 
eller intern kontrollplan 

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/2019-0099 

BUN § 4 Utredning 2019 - Skolstruktur 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att avslå samtliga förslag till beslut från förvaltningen 
− att avsluta ärendet idag 
− att ge förvaltningschefen i uppdrag att beskriva de ekonomiska effekterna 

av att alla kommunens grundskolor får likvärdiga förutsättningar att 
bedriva undervisning oavsett elevantal 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Fredrik Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå hans yrkande gällande 
förskolan på Koster. 

Sonia Kamrani (FI): 
Fi värnar om en levande landsbygd och skolornas betydelse för Strömstads 
kommuns utveckling och det är viktigt att arbeta utifrån barnens perspektiv 
och rättigheter till en hållbar och kvalificerad utbildning. 
Visionen och målet borde vara att se till skapa förutsättningar för att höja 
resurserna och satsningar och inte sänka kraven och avveckla. 
Så hade vi hade haft en rösträtt idag så hade vi röstat nej till förvaltningens 
fyra förslag.  

Alexander Weinehall (KD): 
Kristdemokraterna menar att förutsättningar ska skapas för Koster och Tjärnö 
skolor att utöka samarbetet, såväl fysiskt som digitalt, med andra skolor i 
kommunen. Detta för att ge elever och lärare utökade möjligheter till att 
interagera med andra elever och lärare i lektions- och skolarbetet. 

Marie Rask (S): 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att nämnden inte skickar 
skolstrukturutredningen till kommunstyrelsen för att beakta samhällsansvaret i 
utredningen. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande och 
önskar följande till protokollet: 

Strömstads kommun har till följd av sin geografi en komplicerad skolstruktur 
med skolor i tätorten, i ytterområden på fastlandet och på öar. Skolor med 
låga elevantal trånga skolor, skolor med stora renoveringsbehov och 
nybyggnation.  
För att alla elever, oavsett var de bor, skall få tillgång till en likvärdig skola med 
hög kvalitet, bra arbetsmiljö och god tillgång till utbildade lärare, 
fritidspedagoger, speciallärare, specialpedagoger, elevhälsa, bibliotek, slöjd, 
gymnastiksal måste skolstrukturen ses över. Inte bara där de små skolorna nu 
finns, utan i hela kommunen för en långsiktigt hållbar skola ur ett pedagogiskt 
och ekonomiskt perspektiv. Här behöver också nyckeltal inarbetas om 
klasstorlek och skolstorlek. 
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Det bör bestämmas en tvåårig horisont, alltså vid läsåret 22/23 slut, för att 
uppnå detta med utnyttjande av befintliga och kompletterande pedagogiska 
resurser, modern teknik för informationshantering, distansundervisning m.m. 
samt säkra transporter till och från de skolor som på sikt måste ligga på större 
eller mindre avstånd från hemmet. 

Eva Eriksson, skolchef grundskolan: 
Som skolchef och rättsgarant för eleverna ser jag en stor risk att eleverna på så 
små enheter som Tjärnö och Koster tillfullo inte får den utbildning de har rätt 
till. Alla elever har rätt till en god och kvalitativ utbildning. Risken är att 
eleverna på Tjärnö och Koster inte kommer att kunna uppnå kunskapskraven 
för åk 3. Det är stor skillnad i elevernas utveckling och mognad för en elev på 7 
år och 9 år speciellt gällande förmågan till diskussion och analys vilket är 
genomgående förmågor som elever ska genomföra gemensamt och som 
genomsyrar kunskapskraven i flertalet ämnen i åk 3. 

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 
AU 2021 § 4 
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 utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Principbeslut förskola/pedagogisk omsorg: Att minsta inskrivna 

barnantalet på en förskoleenhet är minimum 15 barn. Vid färre barnantal 
går förskoleverksamheten över till att bli pedagogisk omsorg. 

2. Rörande Koster/Tjärnö: Att utifrån principbeslutet ovan, besluta att 
förskoleverksamheten på Koster samt Tjärnö görs om till pedagogisk 
omsorg inför januari 2021. Under 2020 finns det två barn i 
förskoleverksamheten på Koster, inför 2021 är endast ett barn inskrivet i 
verksamheten. På Tjärnö finns det per oktober 2020 nio inskrivna barn i 
förskoleverksamheten. Verksamheten på Tjärnö bedrivs i befintliga 
lokaler, medan man för verksamheten på Koster i första hand söker 
mindre lokaler för den pedagogiska verksamheten. 

3. Principbeslut grundskola: Att minsta elevantalet på en grundskola bör 
utgå från 20 elever per klass/årskull. När antalet elever vid en skola 
understiger detta antal bör en långsiktig planering ske för att berörda 
elever ska erbjudas plats på större skolenheter inom kommunen. För 
långsiktigt genomförande av detta förhållningssätt behöver en översyn 
genomföras av framtida skolstruktur i Strömstad, med politiska beslut 
kring storlek på skolenheter och antal skolenheter som framtida 
skolstruktur i Strömstad ska bygga på. 

4. Rörande Koster/Tjärnö: Att besluta att grundskoleverksamheten avvecklas 
på Koster och Tjärnö inför höstterminen 2021, utifrån det sviktande 
elevunderlaget. Under 2020 finns det 9 elever i F-3 på Tjärnö skola, under 
de kommande fem åren förväntas antalet öka till 15. På Koster läser 2020 
6 elever i F-3, inom kommande fem års period minskar antalet till ett barn 
(siffrorna beaktar ej in- och utflyttning). För Kosters elever kommer 
skolskjuts anordnas till fastlandet, enligt förvaltningens tidigare föreslagen 
handlingsplan som presenterades inför höstterminen 2020. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ledamoten Marie Rask (S): 

− att avslå samtliga förslag till beslut från förvaltningen 
− att skicka skolstrukturutredningen till kommunstyrelsen för att beakta 

samhällsansvaret i utredningen 

Ledamoten Fredrik Eriksson (SD): 

− att avslå samtliga förslag till beslut från förvaltningen 
− att avsluta ärendet idag 
− att förskolan på Koster omvandlas till pedagogisk omsorg 

Ledamoten Marie Edvinsson Kristiansen (M): 

− att besluta enligt de två första förslagen från förvaltningen, de som berör 
förskolan 

− att göra en översyn av kommunens skolstruktur ur ett helhetsperspektiv i 
samverkan med kommunstyrelsen med ett avslut inom en tvåårsperiod. 
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Ledamoten Sandra Andersson (L): 

− att avslå samtliga förslag till beslut från förvaltningen 
− bifall till Fredrik Erikssons förslag att avsluta ärendet idag 

Ledamoten Hans-Inge Sältenberg (C): 

− att avslå samtliga förslag till beslut från förvaltningen 
− bifall till Fredrik Erikssons förslag att avsluta ärendet idag 

Ledamoten Alexander Weinehall (KD): 

− bifall till Fredrik Erikssons samtliga förslag 

Ledamoten Stellan Nilsson (V): 

− att avslå samtliga förslag till beslut från förvaltningen 

Ordförande Lena Martinsson (S): 

− att ge förvaltningschefen i uppdrag att beskriva de ekonomiska effekterna 
av att alla kommunens grundskolor får likvärdiga förutsättningar att 
bedriva undervisning oavsett elevantal 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens första förslag till beslut och finner att förslaget avslås. 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens andra förslag till beslut och finner att förslaget avslås. 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt Fredrik 
Erikssons förslag att omvandla förskolan på Koster till pedagogisk omsorg och 
finner att förslaget avslås. 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens tredje förslag till beslut och finner att förslaget avslås. 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens fjärde förslag till beslut och finner att förslaget avslås. 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt Marie 
Edvinsson Kristiansens förslag om fortsatt översyn av skolstrukturen och finner att 
förslaget avslås. Votering begärs. 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden om ärendet ska avslutas 
idag eller om ärendet ska skickas vidare till kommunstyrelsen och finner att 
nämnden beslutar att ärendet avgörs idag. 

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

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan godkänna de 
protokollsanteckningar som begärts och finner att så är fallet. 
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Omröstningsresultat 
Med två ja-röster för Marie Edvinsson Kristiansens förslag om fortsatt översyn av 
skolstrukturen och sju nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden att avslå 
Marie Edvinsson Kristiansens förslag om översyn av skolstrukturen. 

Ja-röst: Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Emmelie Stackegård Hansen (M). 

Nej-röst: Hans-Inge Sältenberg (C), Sandra Andersson (L), Fredrik Eriksson (SD), 
Alexander Weinehall (KD), Stellan Nilsson (V), Marie Rask (S) och Lena Martinsson 
(S). 

Beslutet skickas till 
Ärendet  
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 BUN/2020-0247 

BUN § 5 Programutbud 2021-2022- Strömstad 
Gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att inte starta vård- och omsorgsprogrammet skolförlagt läsåret 

2021/2022 
2. att inte starta barn- och fritidsprogrammet skolförlagt läsåret 2021/2022, 

men att ge förvaltningen i uppdrag att fortsatt utreda möjligheten inför 
valet 2022 

3. att inte starta inriktningen Juridik på ekonomiprogrammet 
4. att inte starta inriktningen Informations och medieteknik på 

teknikprogrammet 
5. att inte starta inriktningen Fritid och hälsa på barn- och fritidsprogrammet 

lärling 
6. att starta inriktningen Naturvetenskap och samhälle på 

naturvetenskapsprogrammet 
7. att starta inriktningen Måleri på Bygg- och anläggningsprogrammet 
8. att avvakta beslut om att starta samtliga lärlingsutbildningar till 2021-03-

30 
9. att avvakta beslut om att starta handel- och administrationsprogrammet 

till 2021-03-30 
10. att uppdra åt verksamhetschefen för gymnasieskolan att återkomma med 

en beräkning av vad som krävs för att programutbudet ska vara 
bärkraftigt 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Sara Arvenberg föredrar ärendet. 

I oktober 2020 fattade nämnden beslut om sökbart programutbud inför 
gymnasievalet. Utifrån aktuell sökbild och ekonomiskt läge har förvaltningen tagit 
fram ett förslag till programutbud för årskurs 1 och inriktningar för årskurs 2 
läsåret 2021/2022. 

Förvaltningens bedömning är att det är möjligt att öka utbudet med två 
inriktningar. Det gäller naturvetenskapsprogrammet där förvaltningen föreslår att 
utöka med inriktningen naturvetenskap och samhälle. Det gäller även bygg- och 
anläggningsprogrammet där inriktningen måleri föreslås läggas som valbar igen. 
Vidare föreslår förvaltningen avvakta med beslut kring att starta handels-och 
administrationsprogrammet samt samtliga lärlingsutbildningar. Detta då 
söktrycket visat sig vara väldigt lågt inför läsår 2021/2022. 

Beslutsunderlag 
AU 2021 § 5 
Tjänsteskrivelse 2021-01-29 Sara Arvenberg 
Utredning inför fastställande av programutbud 21 
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Sökbild Strömstad gymnasium 2021-02-01 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. att inte starta vård- och omsorgsprogrammet skolförlagt läsåret 

2021/2022 
2. att inte starta barn- och fritidsprogrammet skolförlagt läsåret 2021/2022, 

men att ge förvaltningen i uppdrag att fortsatt utreda möjligheten inför 
valet 2022 

3. att inte starta inriktningen Juridik på ekonomiprogrammet 
4. att inte starta inriktningen Informations och medieteknik på 

teknikprogrammet 
5. att inte starta inriktningen Fritid och hälsa på barn- och fritidsprogrammet 

lärling 
6. att starta inriktningen Naturvetenskap och samhälle på 

naturvetenskapsprogrammet 
7. att starta inriktningen Måleri på Bygg- och anläggningsprogrammet 
8. att avvakta beslut om att starta samtliga lärlingsutbildningar till 2021-03-

30 
9. att avvakta beslut om att starta handel- och administrationsprogrammet 

till 2021-03-30 
10. att uppdra åt verksamhetschefen för gymnasieskolan att återkomma med 

en beräkning av vad som krävs för att programutbudet ska vara 
bärkraftigt 

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

Beslutet skickas till 
Ärendet 
Fyrbodals antagningskansli  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (36) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-02-23  
   
    

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

 

 

 BUN/2021-0026 

BUN § 6 Redovisning av ärenden kring kränkande 
behandling 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Enligt av nämnden beslutat årshjul för 2021, ska barn- och 
utbildningsförvaltningen två gånger per år redovisa statistik över antalet 
kränkningsärenden. Statistiken hämtas från registrering/diarieföring i kommunens 
elevarkiv. Från och med hösten 2020 har nya anmälningsblanketter använts vid 
anmälningar, utifrån den nya rutin som nämnden ställde sig bakom 2020-09-24. 

Antal ärenden 2019 
Det är inte möjligt att göra en rak jämförelse med 2019 och 2020 års 
kränkningsärenden, då redovisningen under 2019 inte följdes upp på samma sätt 
som under 2020. 

Under 2019 registrerades 19 kränkningsärenden inom förvaltningen. Det förelåg 
brister i anmälningsförfarandet, vilket nu är åtgärdat med nya rutiner, mallar och 
uppföljning.  

Antal ärenden 2020 
Under 2020 är 81 kränkningsärenden registrerade och avslutade. Majoriteten av 
dessa ärenden, 90 %, avsåg händelser som inträffade i grundskolorna, 8 % avsåg 
gymnasiet. Endast ett kränkningsärende har inkommit rörande förskola samt ett 
rörande en fritidsenhet.                                                  

Av de 75 ärenden som omfattade grundskolan så gällde 31 ärenden högstadiet 
och Strömstiernaskolan. 

En större del av kränkningarna uppges ha skett på raster och på skolgårdar. 
Verbala kränkningar är mer förekommande än fysiska. 

För 2021 finns ännu inga avslutade kränkningsärenden att rapportera. 

Rutiner och åtgärder 
Varje skolenhet ansvarar för att kontinuerligt analysera kränkningsärenden på sin 
enhet och genomföra behövliga åtgärder för att sträva efter att skapa en 
arbetsmiljö för barn och elever där kränkningar kan minimeras. Införandet av fler 
rastvakter och ordnade rastaktiviteter tillsammans med eleverna är en åtgärd för 
att motverka kränkningar. 

När skolan motverkar kränkande behandling och diskriminering ökar elevernas 
trygghet. Det är en viktig del för arbetet med att främja studiero. 
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Nämndens ordförande önskar att tjänsteskrivelsen kompletteras med utförligare 
redogörelse för åtgärder och rutiner. 

Beslutsunderlag 
 AU 2021 § 6 
Tjänsteskrivelse 2021-01-29, Helene Evensen 

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/2021-0027 

BUN § 7 Plan mot kränkande behandling 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Under hösten 2020 (2020-10-20) ställde sig barn- och utbildningsnämnden bakom 
de nya rutinerna för hantering av kränkande behandling. Målet med den nya 
rutinen och dess nya mallar var att skapa en bättre uppföljning kring 
kränkningsärenden inom skolverksamheterna. 

I 6 kap 8§ Skollagen (2010:800) framgår det att en plan mot kränkande behandling 
ska upprättas varje år där det ska beskrivas vilka åtgärder skolan ska vidta för att 
förebygga och förhindra kränkande behandling i skolan. 

Detta innebär att varje förskola, skola och annan skolverksamhet ska genomföra 
åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling samt upprätta en 
årlig plan mot kränkande behandling. 

Varje skolenhet ska, senast per siste februari 2021, lagt ut skolans plan mot 
kränkande behandling på kommunens webb, stromstad.se, under respektive 
skolas undersida. 

Beslutsunderlag 
AU 2021 § 7 
Tjänsteskrivelse 2121-01-29, Helene Evensen 

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/2020-0326 

BUN § 8 Information från verksamheterna 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 
− att undervisningen på Strömstiernaskolan även under vecka 9 ska 

bedrivas som distans-/fjärrundervisning. 

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

Covid-information:  

• Veckoavstämningar med smittskydd/länsstyrelse och fackliga parter. 
• I förskolan är påverkan av Covid-10 som förut. Frånvaron för barn och 

personal har ökat något i januari. 
• Inom grundskolan är personalfrånvaron lägre än tidigare. 
• Skolverksamheten på Valemyrsskolan stängs från torsdag 4/2 2021 till och 

med fredag 12/2 2021. Delar av undervisningen har kunnat genomföras 
digitalt. 

• Distansundervisningen på Strömstiernaskolan fortsätter till 19/2 2021. 
• Omorganisering F-6 verksamheter har gjorts pga. personalens frånvaro. 
• Barn- och elevers mående- effekter av Covid-19 Elevhälsan. 
• I gymnasieskolan genomförs digitala sociala aktiviteter som ska främja 

elevernas mående under distansundervisningen. 
• Elevhälsan är uppmärksam på elever som påverkas negativt av 

distansundervisningen. 
• Förpackad skollunch erbjuds distansundervisade elever i grundskola och 

gymnasium. Sammanlagt ca 100 portioner. Utlämning sker på flera skolor 
i kommunen. 

• Måltid-/städverksamhetens personal har haft låg Covid-frånvaro. 
• Städpersonal som städar inom omsorgen har fått vaccination. 

Information från verksamheterna 

• Åsa Borneland är ny rektor vuxenutbildningen. 
• Kenny Johannesson har sagt upp sig från sin rektorstjänst på gymnasiet. 
• Frida Svensson har tillträtt som chef för bibliotek och kulturskola. 
• Projektet Heltid som norm har startat i förvaltningen genom en 

kartläggning av vilka verksamheter som har medarbetare som arbetar 
deltid. 

• Strömstadslokaler har ansökt till MBN om detaljplaneändring för 
användningsområde för gamla skofabriken/tidigare förskolelokal i Skee. 

• Extra statsstöd på 1,2 mkr till barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamheter: ”Syfte bidra till goda förutsättningar för kommunerna att 
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säkerställa barn och elever (6-19 år) får den utbildning de har rätt till, 
trots covid-19-pandemin”. 

• Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Granskningen 
avser kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden. Genomförs 
av EY på uppdrag av kommunens revisorer. 

• KF beslut: Kompetensutveckling inom Hedersrelaterat våld ska finnas med 
i kompetensutvecklingsplanen. 

• En workshop om Framtidens skola ska genomföras 3/3 med KS på 
uppdrag från kommundirektören. 

• Kommande remisser/motioner att behandla i marsnämnden: 
o Remiss Agenda 2030. Svar senast 31 mars. 
o Motion Skapa alternativa undervisningsgrupper avseende 

grundskolan. Svar senast 9/4. 
o Motion Skapa rättvisa förutsättningar för personer i Strömstad som 

omfattas av gymnasielagen. Svar senast 13/4. 
• Rapport utifrån Sjukskrivningar i förskolan kommer i mars. 
• Återbetalning av del (669 000:- ) av statsbidraget för Mindre barngrupper 

till Skolverket eftersom förskolan inte använt det som planerat. 
• Dans för hälsa kommer att starta under våren och genomföras 

tillsammans med barn- och elevhälsan. 
• Avtalet kring nya danssalar på Strömstad shopping inväntar ett bygglov. 
• Det har kommit frågor kring avgifter till kulturskolan utifrån stängning och 

begränsningar under pandemin. 
• Ännu ett rekordår gällande utlån på biblioteket. Kring detta önskar några 

ledamöter en åldersrelaterad redovisning, vilket nämnden kommer att 
delges på marsmötet. 

• Införande av nya kursplaner i grundskolan är uppskjutet. Gymnasiets och 
vuxenutbildningens nya kurs- och ämnesplaner genomförs som planerat. 

• Ansökan om statsbidraget för Likvärdig skola är inlämnat. 
Ansökningsförfarandet är förändrat sedan 2020, nu lämnar man in en plan 
för användningen av det preliminärt tilldelade bidraget. 

• Redovisning och analys av höstterminens resultat i grundskolan sker på 
nämndens mars-möte. 

• Positiv uppmärksamhet: 
Odelsbergsskolans årskurs 5 har gått vidare i Vi i 5:an 
Mellegårdens skola deltar i en nationell schacktävling. 

• En utvecklingsplan för Elevhälsan är snart klar och kommer att 
presenteras för nämnden. 

• Recertifiering har skett av Diplomerad gymnasieekonom (DGE). 
• Återvinningsaktiviteter pågår på gymnasieskolan Utifrån Agenda 2030.  
• Resursfördelningsmodeller för gymnasieskolan och kommer att revideras 

under året.  
• HögskoleVUX är ett samarbete med Högskolan Väst. Syftet är att 

underlätta ingången till högskolestudier. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (36) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-02-23  
   
    

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

 

• Regionalt yrkesvux har ett nytt sök och redovisning av extra-pengarna för 
2020 pågår. 

• Skolinspektionen har genomfört en granskning om studieavbrott inom 
vuxenutbildningen, resultatet delges nämnden när det kommit 
kommunen tillhanda.  

• Planering tillagningskök pågår som planerat. Kring denna 
informationspunkt ställde AU många frågor. Ett dialogmöte med AU och 
ledningen inom måltidsverksamheten genomförs 2021-02-25. 

  

Beslutsunderlag 
AU 2021 § 8 
Presentation 

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

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

− att undervisningen på Strömstiernaskolan även under vecka 9 ska 
bedrivas som distans-/fjärrundervisning. 

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

Beslutet skickas till 
Ärendet  
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 BUN/2021-0030 

BUN § 9 Enkät till vårdnadshavare i förskolan 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Martin Dalenius och kvalitetscontroller Lisbeth Lunneryd 
föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen genomförde under november och december 
den årliga enkäten till vårdnadshavare inom förskolan. Enkätens syfte är att 
förskolans ledning ska få en bild av hur vårdnadshavarna i förskolan ser på olika 
delar i förskolans verksamhet och på så vis få underlag för utveckling. Enkäten 
2020 som helhet visar ett positivare resultat än 2018 och 2019, men 
förändringarna är små inom alla områden. 

Ordföranden önskar att föredragningen på nämnden innehåller information om 
innehållet i vårdnadshavarnas fritextsvar. 

Beslutsunderlag 
AU 2021 § 9 
Tjänsteskrivelse 2021-02-01, Lisbeth Lunneryd 
Sammanställning av enkät 

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/2020-0036 

BUN § 10 Intern kontrollplan 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att ställa sig bakom förvaltningens förslag till slutrapport gällande intern 

kontroll 2020 

Sammanfattning av ärendet 
Kvalitetscontroller Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsnämnden antog den 21 april 2020 en intern kontrollplan för 
sin verksamhet. Planen avser områdena 

• Särskilt stöd 
• Effektiv personalplanering utifrån lärarlegitimation och ämnesbehörighet 
• Inköp och upphandling 
• Resursfördelning inom samtliga skolformer 
• Garanterad undervisningstid 
• Kompetensförsörjning 
• Måluppfyllelse kunskapsresultat 
• Kompetensutveckling 
• Sjukskrivningar 

Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens 
verksamheter inte uppvisar några allvarliga eller akuta brister avseende den 
interna kontrollen. 

Sju av de nio granskningsområdena kommer dock att överföras till intern 
kontrollplanen för år 2021 då genomförda kontroller visar att rutiner fortsatt 
behöver förbättras. 

Områdena Måluppfyllelse kunskapsresultat och Sjukskrivningar följs i 
fortsättningen upp av nämnden via redovisningar i nämnden enligt Årshjulet. 

  

Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens 
verksamheter visar på förbättring inom de kontrollerade områdena, men att de 
kvarvarande områdena behöver en fortsatt och fördjupad kontroll 2021. 

Beslutsunderlag 
AU 2021 § 10 
Tjänsteskrivelse 2021-01-29, Lisbeth Lunneryd 
Slutrapport Intern kontrollplan 2020 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att ställa sig bakom förvaltningens förslag till slutrapport gällande intern 

kontroll 2020 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Ärendet 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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 BUN/2021-0022 

BUN § 11 Intern kontrollplan 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att anta förvaltningens förslag till intern kontrollplan 2021 
− att den interna kontrollplanen för 2021 kompletteras med en ytterligare 

kontrollmetod gällande den garanterade undervisningstiden, genom att 
en tydlig och tillförlitlig statistik förs rörande vikarietillsättningen på 
Strömstads skolor 

Sammanfattning av ärendet 
Kvalitetscontroller Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Varje nämnd och styrelse har att, i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställt 
reglemente för intern kontroll, varje år utse områden för den interna kontrollen. 
I planen bör framgå: 

• Vad som ska granskas under året 
• Vilka reglementen, regler och policys som berörs 
• Vem som är ansvarig för granskningen 
• När granskningen ska rapporteras till nämnden 

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att nämnder och styrelser 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Den skall med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: 

• En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner 

Förvaltningen har tagit fram förslag för områden för intern kontroll 2021 utefter 
en väsentlighet- och riskanalys och föreslår område och tillvägagångssätt i den 
framtagna internkontrollplanen för 2021. 
I riskanalysen identifieras och analyseras olika risker och deras konsekvens som är 
avgörande för nämndens/styrelsens möjligheter att nå sina mål. 

Beslutsunderlag 
AU 2021 § 11 
Tjänsteskrivelse 2021-01-29 
Förslag till intern kontrollplan 2021 inkl. riskanalys 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att anta förvaltningens förslag till intern kontrollplan 2021 

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

− att den interna kontrollplanen för 2021 kompletteras med en ytterligare 
kontrollmetod gällande den garanterade undervisningstiden, genom att 
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en tydlig och tillförlitlig statistik förs rörande vikarietillsättningen på 
Strömstads skolor 

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/2020-0273 

BUN § 12 Styrdokument för barn och 
utbildningsförvaltningens verksamheter 2020 
- inventering 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att ställa sig bakom de föreslagna revideringsförslagen för 

styrdokumenten under 2021. 
− att tidigare riktlinjer som rör ren verkställighet ska benämnas rutiner och 

beslutas av ansvarig chef. 
− att ge förvaltningschefen uppdraget att årligen genomföra uppföljning av 

aktuella styrdokument och rutiner för barn- och utbildningsförvaltningen, 
där förslag på uppdateringar presenteras för nämnd. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Strömstads kommun har ett antal styrdokument som anger hur kommunens 
verksamheter ska genomföra sina uppdrag. Den av kommunstyrelsen antagna 
”Riktlinjer för Strömstads kommuns styrdokument” gäller för samtliga nämnder. 
Dokumentet fastställer definition för vad som är styrdokument, sätter grunden för 
en enhetlig struktur för de olika styrdokumentens inbördes förhållande samt hur 
de benämns och antas. 

Inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter är lagstiftningen inom 
skollagen starkt styrande och ställer krav på att kommunen upprättar vissa 
styrdokument. Förvaltningen har per januari 2021 gjort en inventering av de 
styrdokument som beslutats av barn- och utbildningsnämnden och eller av 
ansvarig chef inom förvaltningen, med förslag på vilka som bör revideras under 
verksamhetsåret 2021. Förvaltningen föreslår nämnden att uppdra åt 
förvaltningschefen att en gång per år, på ett övergripande plan, redovisa aktuella 
styrdokument samt rutiner, med förslag på uppdateringar eller avslut av gällande 
styrdokument. 

Beslutsunderlag 
AU 2021 § 12 
Beslut BUN AU § 89, Styrdokument för barn och utbildningsförvaltningens 
verksamheter 2020 - inventering 
Riktlinjer för Strömstads kommuns styrdokument (KS/2012-0386) 
Tjänsteskrivelse 2021-01-29 
Översyn styrdokument barn- och utbildningsförvaltningen/nämnden 2021-01-26 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att ställa sig bakom de föreslagna revideringsförslagen för 

styrdokumenten under 2021. 
− att tidigare riktlinjer som rör ren verkställighet ska benämnas rutiner och 

beslutas av ansvarig chef. 
− att ge förvaltningschefen uppdraget att årligen genomföra uppföljning av 

aktuella styrdokument och rutiner för barn- och utbildningsförvaltningen, 
där förslag på uppdateringar presenteras för nämnd. 

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/2021-0028 

BUN § 13 Hållbar organisation 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen kring återrapporteringen kring effekter av den 

nya ledningsorganisationen ”En hållbar organisation”. 
− att en ytterligare uppföljning av omorganisationens avsedda effekter 

föreslås genomföras hösten 2021, då resultat från ytterligare en 
medarbetarenkät samt betygsresultat från läsåret 2020-2021 finns 
tillgängligt. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har gett förvaltningschefen i 
uppdrag att utvärdera och följa upp den nya ledningsorganisation som 
genomfördes i förvaltningen under 2020. Syftet är att utröna om 
omorganisationen har lett till de effekter som avsågs med den nya organisationen.  

Resultat från trivselenkäter visar att både upplevd trygghet och studiero har ökat 
bland eleverna mellan våren 2020 och hösten 2020, pandemin till trots. Även 
andelen elever som känner sig utanför, retad eller illa behandlad har minskat 
mellan våren och hösten 2020. 

Resultat från medarbetarenkäter mellan 2019 och 2020 visar på en ökad 
upplevelse bland personalen om att våra ledare är mer närvarande, vilket har fått 
positiv effekt på medarbetarnas upplevelse av styrning och ledning samt även på 
elevernas känsla av trygghet och studiero. 

Frågorna kring ledarskap visar att närmaste chef har visat mer uppskattning, ökat 
förtroende och upplevs ha gett medarbetaren bättre förutsättningar att ta ansvar 
för arbetet. Detta resultat tolkas ha direkt koppling till att rektorerna har haft 
mindre personalgrupper under hösten 2020 och kunnat möta medarbetarnas 
behov på bättre sätt. Medarbetarna har också bättre upplevelse av att 
arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bättre sätt 2020 än under 
hösten 2019 och nio av tio medarbetare vet vad som förväntas av hen i arbetet. 
Även detta bör vara en effekt av den nya organisationen som bidragit till mer 
ledning och styrning genom verksamhetschefernas närvaro där de nya 
ledningsgrupperna ges bättre förutsättningar för stöd och återkoppling än 
tidigare. 

I andra att-satsen ändra 2022 till 2021. 

Beslutsunderlag 
AU 2021 § 13 
Tjänsteskrivelse 2021-01-29, Helene Evensen 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att notera informationen kring återrapporteringen kring effekter av den 

nya ledningsorganisationen ”En hållbar organisation”. 
− att en ytterligare uppföljning av omorganisationens avsedda effekter 

föreslås genomföras hösten 2022, då resultat från ytterligare en 
medarbetarenkät samt betygsresultat från läsåret 2020-2021 finns 
tillgängligt. 

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/2021-0025 

BUN § 14 Personalnyckeltal 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera information/presenterad statistik kring sjukfrånvaro och andel 

legitimerad personal 2020. 

Beslutsmotivering 
Förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Utifrån beslutat årshjul för barn- och utbildningsnämnden 2021 ska statistik för 
sjukfrånvaro för personal samt andel legitimerade lärare presenteras för nämnden 
i februari. 

Sjukfrånvaron har totalt sett ökat inom förvaltningen mellan 2019 till 2020, gäller 
både bland män och kvinnor, medan långtidssjukfrånvaron har minskat. Ökningen 
i sjukfrånvaron omfattar samtliga verksamheter, med undantag från 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. De senare jobbade till stor del på distans 
under hösten 2020, utifrån pandemin och beslut om distansundervisning, vilket 
med stor sannolikhet har påverkat sjukfrånvaron positivt. 

Frånvaron bland personalen är som störst inom förskolan, följt av personal inom 
fritidshemmen. Jämförelser mellan tidigare års resultat blir svår att genomföra, 
utifrån 2020 års situation med en pågående pandemin där personal har 
uppmanats stanna hemma vid minsta symptom, vilket har bidragit till ökad 
sjukfrånvaro. 

Andelen legitimerad personal har ökat inom samtliga verksamheter. Dock ligger 
nivån för förskola och fritidshem på fortsatt låga nivåer. Rekryteringssvårigheter 
har bidragit till detta resultat. 

Beslutsunderlag 
AU 2021 § 14 
Tjänsteskrivelse 2021-01-26, Helene Evensen 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att notera information/presenterad statistik kring sjukfrånvaro och andel 

legitimerad personal 2020. 

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

Beslutet skickas till 
Ärendet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (36) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-02-23  
   
    

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

 

 

 BUN/2021-0029 

BUN § 15 Medarbetarenkät 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen om resultat från barn- och 

utbildningsförvaltningens medarbetarenkät 2020 

Sammanfattning av ärendet 
HR-specialist Elin Barkengren och förvaltningschef Helene Evensen föredrar 
ärendet. 

Strömstads kommun genomför årligen en medarbetarenkät. Vartannat år 
omfattar enkäten ett 60-tal frågor och då redovisas svaren enhetsvis. 

Under 2020 genomfördes en förkortad version (9 frågor) bland all tillsvidare 
personal. Då tillfrågades personal om ledarskap, styrning och motivation. I årets 
enkät ställdes också frågor kring hur medarbetaren upplevt information, trygghet 
etc. under pandemin. Resultaten från den mindre versionen presenteras endast 
på förvaltningsnivå. HME står för hållbart medarbetarengagemang. 
Medarbetarnas svar presenteras i indexformat som möjliggör jämförelse på 
övergripande nivå mellan olika kommuner och regioner. 

Barn- och utbildningsförvaltningens delindex för motivation har ökat med två 
enheter mellan 2019-2020, delindex för ledarskap har ökat fyra indexplaceringar 
samt delindex styrning har ökat med motsvarande fem enheter. 

Totalt ger det förvaltningen ett HME värde på 81 mot 78 i 2019 års mätning. HME 
för Strömstads kommun som helhet ligger på 79, samma nivå som för rikssnittet. 

Motivation 
91 % av våra medarbetare anser att arbetet känns meningsfullt, samma nivå som 
föregående år. Fler anser i årets mätning att hen lär nytt och utvecklas i det 
dagliga arbetet medan en av fyra inte ser fram emot att gå till arbetet. Den 
senaste frågeställningen är viktigt att fortsatt analysera och arbeta vidare med. 
Detta resultat bedöms ha en nära koppling till den upplevda otryggheten som 
förvaltningens personal har uppgett att de haft under pandemin. Lärarkåren har 
inte haft samma möjligheter som andra inom kommunens organisationer att 
nyttja skyddsutrustning och att hålla avstånd, vilket bör påverka känslan av 
trygghet negativt. 

Ledning 
Årets medarbetarenkät visar att index för ledarskapsfrågorna har höjts mellan 
2019-2020. Fler medarbetarna upplever att närmaste chef visar uppskattning, ger 
förtroende och att man fått förutsättningar att ta ansvar för sitt arbete. Detta 

resultat tolkas ha koppling till den nya ledningsorganisationen som möjliggjort att 
rektorerna har haft mindre personalgrupper under hösten 2020 och kunnat möta 
medarbetarnas behov på bättre sätt. 
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Styrning 
Fler medarbetarna har också upplevelse av att arbetsplatsens mål följs upp och 
utvärderas på ett bättre sätt 2020 än under hösten 2019. Nio av tio medarbetare 
vet vad som förväntas av hen i arbetet. Även detta bör vara en effekt av den nya 
organisationen som bidragit till mer ledning och styrning genom 
verksamhetschefernas närvaro där de nya ledningsgrupperna ges bättre 
förutsättningar för stöd och återkoppling än tidigare. 

Förra årets handlingsplaner ska följas upp på enhetsnivå, efter att resultaten 
presenterats på arbetsplatsträffar. 

Beslutsunderlag 
AU 2021 § 15 
Tjänsteskrivelse 2021-01-29, Helene Evensen 
Presentation medarbetarenkät, barn- och utbildningsförvaltningen 2020 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att notera informationen om resultat från barn- och 

utbildningsförvaltningens medarbetarenkät 2020 

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/2021-0054 

BUN § 16 Detaljplan Rådhusberget, Valemyrsskolan - 
Skrivelse från barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att lämna över skrivelse, med begäran om färdigställande av detaljplanen 

(Rådhusberget) som berör Valemyrsskolan, till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
På Valemyrsskolan finns idag en grundskola för F - åk 6 med ett 150-tal elever 
samt förskoleverksamhet med två avdelningar. Skolans nuvarande lokaler är 
tillräckliga för nuvarande elevunderlag. Däremot kommer en nybyggnation inom 
skolans upptagningsområde/Rådhusberget sannolikt ganska omgående att 
påverka efterfrågan på förskoleplatser samt elevantalet på skolan. Det är därför 
viktigt att detaljplanen för området görs i dialog med barn- och 
utbildningsnämnden/förvaltningen. Vilka typer av bostäder som byggs kommer 
att få effekter på skolverksamheten. Närhet till förskola och skola kan förstärka 
attraktiviteten i de nya bostadsområdena. 

Valemyrskolans lokaler är i behov av renovering. Det finns också behov av 
ytterligare en central förskola, då efterfrågan av förskoleplatser är som störst inne 
i Strömstad centrum. Inför en renovering behöver därför verksamheten beakta 
flera parallella processer och eventuellt flytta om verksamheter för få en effektiv 
organisation. För att en god, strategisk planering ska kunna genomföras, behöver 
detaljplanen för hela området prioriteras och färdigställas. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-02-15  från förvaltningschef Helene Evensen. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att lämna över skrivelse, med begäran om färdigställande av detaljplanen 

(Rådhusberget) som berör Valemyrsskolan, till kommunstyrelsen. 

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

Beslutet skickas till 
Ärendet 
Kommunstyrelsen  
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 BUN/2020-0323 

BUN § 17 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: 

Nr. 215 Skolskjutsvid växelvis boende BUN/2020-0296 

Nr. 216 Ordförandebeslut BUN/2020-0075 

Nr. 217 Avstängning av grundskoleelev ELEV/1304 

Nr. 218 Ekonomisk ersättning 2021 Vildkottens fristående pedagogiska omsorg 
BUN/2020-0339 

Nr. 219 Ekonomisk ersättning 2021 Bofinkens fristående förskola BUN/2020-0340 

Nr. 220 Ordförandebeslut BUN/2021-0001 

Nr. 221 Ordförandebeslut BUN/2021-0001 

Nr. 222 Ordförandebeslut BUN/2021-0001 

Nr. 223 Ordförandebeslut BUN/2021-0001 

Nr. 224 Skolskjuts av särskild omständighet BUN/2020-0278 

Nr. 225 Skolskjutsvid växelvis boende BUN/2021-0020 

Beslutsunderlag 
AU 2021 § 16 
Tjänsteskrivelse 2021-02-09; Lisbeth Lunneryd 

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/2020-0325 

BUN § 18 Återkoppling kontaktpolitiker 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Inget fanns att rapportera.  
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 BUN/2020-0324 

BUN § 19 Folkhälsorådet 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att tacka för presentationen 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Emmelie Stackegård Hansen föredrar ärendet. 

Enkätundersökningen Hälsa på lika villkor har genomförts. Frågorna berör 
medborgarnas skattningar av den egna hälsan ur många perspektiv.  

Beslutsunderlag 
Digital presentation av resultatet. 

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

− att tacka för presentationen 

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 § 20 Övriga frågor 
 

1. Ledamoten Hans-Inge Sältenberg (C) frågar om avtal med 
Naturbruksgymnasier i regionen. 
Svaret på mötet, att avtalet var undertecknat, har i efterhand visat sig 
vara felaktigt. Det dokument som har hanterats av förvaltningen är inte 
nytt avtal, utan underlag inför nytt avtal. 

 

2. Ledamoten Sandra Andersson (L) frågar om utredningen av säker skolväg 
för elever i Stare-området. 
Förvaltningschef Helene Evensen svarar att en dialog är påbörjad med 
Trafikverket som ansvarar för vägen och den aktuella cykelbanan. Frågan 
kommer att vara färdigutredd inför kommande läsår. 
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