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 BUN/2020-0006 

BUN § 83 Information från verksamheterna 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att tacka för informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Tf förvaltningschef Helene Evensen, verksamhetschef Eva Eriksson, 
verksamhetschef Martin Dalenius och verksamhetschef Sara Arvenberg föredrar 
ärendet. 

• Skolskjutsar, nytt ansökningsförfarande kommer inför ht 2021. Besluten 
måste kunna överklagas. 

• Skoljuridikens dag 24/9, inbjudan har gått ut via mail. 
• Kommunens dataskyddsombud JP Infonet startar sin tillsyn 2020-09-23. 
• Arbetsmiljöutbildningar i höst med chefer och skyddsombud i okt/nov 
• Status Corona-pandemin: 

o Inlämnat statsbidrag för coronarelaterade kostnader (fokus 
vårdrelaterade kostnader för städning). 

o Uppdaterad rutin för information till vårdnadshavare vid Covid smitta 
– information vid bekräftad smitta på enhet, provtagning av elever, 
förkylningssymptom hos barn, smittspårning. 

o Fåtal fall på Strömstiernaskolan och gymnasiet 
o Skolinspektionen genomför en granskning av effekter och åtgärder 

utifrån vårens distansutbildning 29/9 
o Vårens trend gällande frånvaron av barn i förskolan fortsätter 
o Föräldramöten och utvecklingssamtal genomför på olika sätt, både 

digitalt och möten på skolan.  
o Kulturskolan har gått till mer normal verksamhetsutövning (vissa 

lokaler har bytts) 
o Biblioteket har återstartat sina besök från skolverksamheterna, innan 

öppningstid. 
o  

• Lokal, regional och nationell statistik borta från Skolverkets webb från 1/9 
• IST lärande: incidentrapportering 
• Personalnytt: 

o Samverkan med kommuncenter (100 % tjänst flyttas), kartläggning av 
frågor som kan hanteras av kommuncenter pågår. 

o Status rekrytering av FC. 
o Annons nämndsekr/registrator  
o Rekrytering ekonomiadministratör och samordning på VUX 
o Behov av förändring av organisationen på Vuxenutbildningen: 

Flytt av 50 % ledningstjänst från grundskolan Samverkansfokus på 
VUX (ex fritt sök mellan fem bohuskommuner från 2021) VUX 
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expanderar (fler elever, fler projekt) Behov att fokusera på 
verksamhetsutveckling. 

• Status digitalisering, blanketter och e-tjänster (RSA gjorda) 
 

• Status kommunikationsplattform för förskolan 
• Förskolan har gemensam fortbildningsdag den 25 september. 
• Omsorg på obekväm tid, en möjlig framtidsfråga? Förvaltningen genomför 

en undersökning av behovet. 
• Ny resursfördelningsmodell i förskolan som baserar sig på antalet 

inskrivna barn. 
• Den fristående förskolan Vildkotten planerar en övergång till Pedagogisk 

omsorg pga svårighet att rekrytera förskollärare. 
 

• Uppdatering av bibliotekets samverkansplattform 
• Kulturskolans avtal med IST tar slut 31 dec 
• Bibliotek och kulturskolan – översyn av chefsorganisationen 

 
• Skoltider för elever i de yngre årskurserna F-2 har korrigerats utifrån 

gällande skollag och timplan. 
• Kvalitetsdialoger är genomförda på varje grundskoleenhet och på 

huvudmannanivå. 
 

• Samarbetet med branschråd/programråd har återupptagits på gymnasiet 
och vuxenutbildningen 

• Beslut från Datainspektionen att inte ge tillstånd till kameraövervakning i 
huvudentrén på gymnasiet. 

• Vuxenutbildningen är i en expansiv fas: 
o Strategisk kompetensförsörjning- modul 5 Norra Bohuslän 
o Äldreomsorgslyftet 
o VI-projektet 
o Regional yrkesutbildning 2021 
o Statsbidragen på lägre nivå än förväntat 

  

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att tacka för informationen 
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Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson (S)  frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan 
besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0115 

BUN § 84 Ombyggnation 2020 - Måltidskök 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att nämndens tidigare beslutade turordning (BUN 2020-04-21) för 

renovering av tillagningsköken uppdateras utifrån nuvarande situation, 
− att ombyggnationen av tillagningsköken startar med Solbogårdens kök, 

följt av Beatebergsgården och slutligen Jägaren, 
− att ställa sig bakom genomförandeplanen som beskriver hur mat och 

personalsituationen löses under perioden då köket i Solbogården 
renoveras, 

− att barn- och utbildningsnämndens senaste prioriteringsordningar ska 
förankras hos kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ledamoten Hans-Inge Sältenberg (C) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Tf. förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen fattade 2020-04-21 beslut att vid 
ombyggnation av tillagningsköken för äldreomsorgen ska Jägaren renoveras först, 
därefter Solbo och slutligen Beateberg. 

Under sen vår och tidig höst 2020 har planering pågått för ombyggnation mellan 
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen (måltidsverksamheten) 
och Strömstadsbyggen som ska genomföra renoveringen. Strömstadsbyggen har 
föreslagit att ombyggnationen ska starta med Solbo samt har kostnadssatt 
renoveringen till 1,7 Mkr. Underlag och förslag till beställning rörande 
Solbogårdens tillagningskök är överlämnad till ekonomichef Carsten Sörlie. Om 
renoveringen av tillagningsköken ska starta med Solbogården så behöver barn- 
och utbildningsnämnden ställa sig bakom den nya föreslagna turordningen av 
vilket/vilka kök som ska renoveras först. Till ärendet bifogas en kort summering 
och förslag av genomförandeplan för matlagning och personalsituation under och 
efter Solbogårdens renovering. 

Ersättaren Andreas Hansson(C) och ledamoten Hans-Inge Sältenberg (C) anser att 
beslutsunderlaget kring kostnader är otydliga. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 2020-09-08 
BUN § 44 2020-04-21 - Genomförande av den i budgeten för 2019 beslutade 
ombyggnationen av köken 
Genomförandeplan 
Tjänsteskrivelse 2020-09-11 
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
− att nämndens tidigare beslutad turordning (BUN 2020-04-21) för 

renovering av tillagningsköken uppdateras utifrån nuvarande situation, 
− att ombyggnationen av tillagningsköken startar med Solbogårdens kök, 

följt av Beatebergsgården och slutligen Jägaren, 
− att ställa sig bakom genomförandeplanen som beskriver hur mat och 

personalsituationen löses under perioden då köket i Solbogården 
renoveras, 

− att barn- och utbildningsnämndens senaste prioriteringsordningar ska 
förankras hos kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson (S) frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan 
besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Kommunstyrelsen 
Strömstadbyggen AB  
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 BUN/2020-0236 

BUN § 85 Matsvinn 2020 - rapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Tf. förvaltningschef Helene Evensen föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att redovisa hur 
måltidsverksamheten arbetar för att minska matsvinnet. Vägning av tallrikssvinn 
har gjorts på två skolor under en begränsad tid av vårterminen 2020. Mätningen 
visar att tallrikssvinnet ligger mellan 35 – 40 gram per person och dag. Fortsatta 
mätningar och på fler skolor pågår sedan 1 september. I de framtida analyserna av 
matsvinnet, när underlaget från vägningarna är större, ska faktorer som 
måltidsschema och måltidsmiljön införlivas aktivt i analysen med syfte att kunna 
utläsa trender och mönster och vidta åtgärder i samarbetet med skolornas 
matråd. 

Planer finns på att starta ett projekt tillsammans med den pedagogiska 
verksamheten för att öka elevernas kunskap och motivation kring varför 
matsvinnet ska minska. 

Nämndens ledamöter har synpunkter kring redovisningen gällande att även 
matsvinnet inom äldreomsorgen borde ingå i projektet, att underlaget endast 
redovisar en maträtt per dag när det serveras även alternativrätt och att 
lunchtidens längd kan vara avgörande för mängden svinn. 

Beslutsunderlag 
Redovisning 
Tjänsteskrivelse 2020-09-11 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
− att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson (S) frågar barn- och utbildningsnämnden om den kan 
besluta enligt förvaltningens förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0232 

BUN § 86 Mål och budget 2020 - Måluppfyllelse och 
utvecklingsplaner 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

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

Resultatet från läsåret 19-20 presenteras tillsammans med de analyser som gjorts 
på enhets- och huvudmannanivå. 

Grundskolans utvecklingsplan för läsåret 20-21: 

• Utveckla arbetet kring extra anpassningar och särskilt stöd - tydligare 
koppling av anpassningar och stöd till de kunskapskrav i läroplanen som 
utredning av elevens behov visar på 

• Normer och värden - revidera rutiner kring utredning av kränkande 
behandling 

• Tydliggörande pedagogik - kompetensutveckling för alla lärare 
• Kompensatoriska uppdraget - utveckla resursfördelningen så att den tar 

hänsyn till socioekonomiska faktorer 

Gymnasieskolans utvecklingsplan för läsåret 20-21: 

Analys 
• Styrning och ledning 
• Inga forum där arbetslagen träffar elevhälsoteamet 
• Det kompensatoriska uppdraget 
• Arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd 
• Organisation av utbildningen 
• Främjande och förebyggande åtgärder EHT 

Åtgärder 

• Mentorsavstämningar 
• EHM 
• Nulägesblanketter 
• 3-årig satsning ”Tillgänglig lärmiljö” 
• Gå om kurser, stödkurser och strukturstöd 
• Heldagar skolledning och EHT 
• Nya vägar på IM 
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Vuxenutbildningens utvecklingsplan för läsåret 20-21: 

Analys 

• Styrning och ledning 
• Kontinuitet 
• Rutiner och uppföljning 
• Kvalitetsarbete 
• Arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd 

Åtgärder 

• Rektor träffar personalen mer frekvent och har fokus på kvalitetsarbete 
• 3-årig satsning ”Tillgänglig lärmiljö” 
• Elevhälsan handleder arbetslag 2 ggr per läsår 
• Rutin för närvaro och progression SFI 
• Studiestuga 
• Orienteringskurs i digital kompetens 
• Validering 
• SYV följer upp distanselever 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation 

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

− att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson frågar barn- och utbildningsnämnden om den kan 
besluta enligt ordförandes förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0004 

BUN § 87 Mål och budget 2020 - Budget och 
delårsrapporter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag till delårsrapport per 

augusti månad 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Linnea Jungmarker föredrar ärendet. 

Utfallet per 31 augusti är + 3,0 mnkr i jämförelse med budget exklusive förändring 
av semesterlöneskuld. Inklusive förändring av semesterlöneskuld är resultatet per 
31 augusti + 12,3 mnkr i jämförelse med budget. De största avvikelserna, både 
positiva och negativa finns inom förvaltningskontor, måltid, skolskjutsar, 
interkommunala ersättningar gymnasiesärskola, barn och elevhälsa samt 
interkommunala ersättningar gymnasium. 

Årsprognosen bedöms till ca 2,1 mnkr i förhållande till budget. Det finns i nuläget 
flera osäkerhetsfaktorer i årsprognosen, bland annat de interkommunala 
mellanhavandena inom gymnasiet samt elevflödet inom gymnasieskolan. Årets 
situation med Covid 19 kommer med största sannolikhet fortsatt påverka det 
ekonomiska utfallet under året, specifikt vad gäller kostnader för vikarier och 
extrapersonal inom måltid, städ och skolverksamhet. Städverksamheten 
prognostiserar att per augusti överskridit sin personalbudget med 0,8 mnkr 
avseende vikarier för utökat städ pga Covid 19. Analys och förklaringar till 
delårsrapporten samt återrapportering av måluppfyllelse återfinns i sin helhet i 
”Delårsbokslutet per augusti månad 2020”. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 2020-09-08 
Delårsrapport barn- och utbildningsnämnden augusti 2020 
Tjänsteskrivelse 2020-09-14 
  

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
− att anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag till delårsrapport per 

augusti månad 2020. 

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

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0036 

BUN § 88 Intern kontrollplan 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att ställa sig bakom förvaltningens redovisning av den interna kontrollens 

delårsresultat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kvalitetscontroller Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Intern kontrollplan 2020 beslutades av BUN 2020-04-21. Två områden i planen ska 
följas upp vid delårsbokslutet i september: 

1. Kompetensförsörjning 
2. Måluppfyllelse kunskapsresultat 

Förvaltningen har anmält intresse för att ha lärarutbildningar på distans via 
Karlstads Universitet i våra lokaler. Lärare studerar t.ex. specialpedagogik, Svenska 
som andraspråk och slöjd för att får behörighet och legitimation. Två obehöriga 
lärare studerar inom AIL på Högskolan Väst. 
  
Måluppfyllelsen redovisas under ärendet § 86, Mål och budget 2020 - 
Måluppfyllelse och utvecklingsplaner 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 2020-09-08 
Tjänsteskrivelse 2020-09-03 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att ställa sig bakom förvaltningens redovisning av den interna kontrollens 

delårsresultat. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson (S) frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan 
besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0090 

BUN § 89 Mål och budget 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 

budgetskrivelse 2021 och taxebilaga 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ledamöterna Hans-Inge Sältenberg (C) och Fredrik Eriksson (SD) deltar inte i 
beslutet. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M):  

Moderaterna ställer oss bakom förslaget till barn och utbildningsnämndens 
budgetskrivelse för 2021 utifrån de förutsättningar som föreligger för nämnden 
men det innebär inte att vi tagit ställning till de prioriteringar som kan föranledas 
av en helhetsbedömning av kommunens totala budget. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Förslag till budgetskrivelse 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 

budgetskrivelse 2021 och taxebilaga. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson (S) frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan 
besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet 
KS.diarie@stromstad.se  
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 BUN/2020-0214 

BUN § 90 Centrala utvecklingsmedel 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att ställa sig bakom förvaltningens förslag på ansökan till centrala 

utvecklingsmedel, ”Utveckla nyanlända elevers lärande”, som beskriver 
tillvägagångssätt för att skapa förberedelsegrupper med syfte att höja 
måluppfyllelsen bland nyanlända elever. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ledamöterna Hans-Inge Sältenberg (C) och Fredrik Eriksson (SD) deltar inte i 
beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Eva Eriksson föredrar ärendet. 

Planeringsförutsättningarna och beslutsunderlaget till preliminära budgetramar 
för 2021 står det skrivet att under budgetåren 2021 och 2022 kommer en 
punktinsats att genomföras där kommunens förvaltningar kan ansöka om medel 
för utvecklingsprojekt. Ansökan ska omfatta kommungemensamma satsningar 
inom de strategiska utvecklingsperspektiven: 

• Arbetsgivaren 
• Servicegivaren 
• Platsutveckling 
• Kvalitativa brister för att klarar leveranskrav 

Barn och utbildningsförvaltningen ansöker om den kommungemensamma 
satsningen inom det strategiska utvecklingsperspektivet – ”Kvalitativa brister för 
att klara leveranskrav” att nå god måluppfyllelse för nyanlända elever. 
Förvaltningen vill starta upp så kallade förberedelsegrupper inom grundskolan 
med syfte att stärka nyanländas elevers förutsättningar att utvecklas så långt som 
möjligt mot utbildningens mål. 

Åtgärden omfattar lönekostnader motsvarande 2,5 mkr för fyra lärare som ska 
undervisa i de planerade förberedelsegrupperna. 

Ledamoten Fredrik Eriksson (M) aktualiserar att det finns en rutiner för 
mottagande av nyanlända elever som bland annat behandlar studier i 
förberedelsegrupp. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 2020-09-08 
Beslutsunderlag 
Ansökan 
Tjänsteskrivelse 2020-09-02  
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att ställa sig bakom förvaltningens förslag på ansökan till centrala 

utvecklingsmedel, ”Utveckla nyanlända elevers lärande”, som beskriver 
tillvägagångssätt för att skapa förberedelsegrupper med syfte att höja 
måluppfyllelsen bland nyanlända elever. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson (S) frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan 
besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet 
KSAU - Budgetberedningen  
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 BUN/2020-0192 

BUN § 91 Grundläggande granskning 2020 - Strömstads 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att arbetsutskottets svar på frågorna utgör nämndens svar till 

granskningen. 

Sammanfattning av ärendet 
 Kvalitetscontroller Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen syftar till att bedöma och 
besvara följande revisionsfrågor: 

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

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

• Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern 
kontroll? 

Granskningen avser verksamhetsår 2020 och avgränsas i enlighet med ställda 
revisionsfrågor. 

Skriftliga frågor  

Inom ramen för den grundläggande granskningen kommer revisionen att skicka 
skriftliga frågor till styrelser och nämnder. Frågorna är uppdelade i två områden: 
generella frågor som ställs till samtliga samt specifika frågor. De generella 
frågorna har sin utgångspunkt i God revisionssed och kommunens styrmodell. De 
specifika frågorna utgår från revisionens risk- och väsentlighetsanalys, tidigare 
genomförda granskningar samt övriga iakttagelser som uppmärksammats under 
året. Svaren på de skriftliga frågorna kommer utgöra grund för frågeställningarna 
vid nämnddialogerna. 

Nämnddialoger  

Inom ramen för den grundläggande granskningen kommer nämnddialoger att 
genomföras med presidiet i respektive nämnd tillsammans med förvaltningschef. 
Nämnddialogernas innehåll förbereds av EY tillsammans med kommunrevisionen. 
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Beslutsunderlag 
 AU-protokoll 2020-09-08 
Granskningens projektplan 
Förslag till svar på granskningsfrågor 
Tjänsteskrivelse 2020-09-14 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
− att arbetsutskottets svar på frågorna utgör nämndens svar till 

granskningen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson (S) frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan 
besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet 
Revisionsföretaget E&Y   
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 BUN/2020-0216 

BUN § 92 Årshjul BUN 2020-2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att fastställa årshjulet för perioden augusti 2020 - juli 2021 
− att nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att sammanställa en lista över 

de styrdokument - policys, riktlinjer och rutiner - som gäller för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter 

Sammanfattning av ärendet 
Kvalitetscontroller Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Förvaltningen har på nämndens uppdrag tagit fram ett förslag till årshjul där 
ärenden fördelats på årets månader. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 2020-09-08 
Förslag till årshjul 2020/2021 
Tjänsteskrivelse 2020-09-15 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till Barn- och 
utbildningsnämnden 

− att fastställa årshjulet för perioden augusti 2020 - juli 2021 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ledamoten Fredrik Eriksson (SD): 

− att nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att sammanställa en lista över 
de styrdokument - policys, riktlinjer och rutiner - som gäller för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson (S) frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan 
besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet 

Ordförande Lena Martinsson frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan 
besluta enligt Fredrik Erikssons (SD) förslag och finner att så är fallet  
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 BUN/2020-0213 

BUN § 93 Utredning 2020 - lokalkostnader 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Kvalitetscontroller Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att utreda hur 
kostnader för lokaler respektive undervisning har utvecklats under de senast åren. 

Utredningen visar att: 

• Både lokalkostnader per barn/elev och undervisningskostnader per 
barn/elev har ökat. 

• Lokalkostnaderna per barn/elev ligger över riksgenomsnittet. 
• Förskolan har högst undervisningskostnader per barn/elev. 
• Ökningen av lokalkostnader för förskolan beror på byggnation av två nya 

förskolor som ersatt två befintliga förskolor och att antalet barn i 
förskolan inte ökat i stor utsträckning. 

• Inom grundskolan balanseras ökade lokalkostnader av en ökad andel 
elever. 

• Inom gymnasiet har en liten ökning av lokalyta samt ett minskat elevantal 
ökat kostnaderna per elev. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 2020-09-08 
Presentation 
Tjänsteskrivelse 2020-09-14 

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

Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson (S) frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan 
besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet  
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 BUN/2020-0215 

BUN § 94 Klagomål 2020 - synpunkter och frågor från 
medborgare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Tf förvaltningschef Helene Evensen meddelar att klagomål inkommit i följande 
ärenden: 

• Skolskjuts, Stareelever åk 7-9 
• Vistelsetid, förskola, 15 timmar 

Vårdnadshavares upplevelser av att man får olika budskap av pedagoger. 
Frågor ska riktas till rektor på respektive enhet. 

• Skoldagens längd för förskoleklassbarn och åk 1-2 
Scheman ska åtgärdas snarast (2020-09-08) 

• Klagomål/frågor om undervisning på gymnasiet, avseende enskild elev 
• Klagomål/frågor om betyg i ett ämne på Strömstierna, avseende enskild 

elev 

Förvaltningen gör insatser för att alla synpunkter lämnas in via mail till 
bun@stromstad.se eller via kommunens websida, för att möjliggöra diarieföring 
och åtgärdshantering. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 2020-09-08 
Presentation 

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

Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson (S) frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan 
besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0007 

BUN § 95 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. 169             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0164 

Nr. 170             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0164 

Nr. 171             Delegation från rektor till SYV(Vux)               BUN/2020-0165 

Nr. 172             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0167 

Nr. 173             Uppskjuten skolplikt                                          ELEV/1266 

Nr. 174             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0181 

Nr. 175             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0182 

Nr. 176             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0184 

Nr. 177             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0184 

Nr. 178             Mottagande i grundsärskola                            ELEVSÄR/19    

Nr. 179             Skolskjuts pga särskild omständighet             BUN/2020-0185 

Nr. 180             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0186 

Nr. 181             Skolskjuts pga särskild omständighet             BUN/2020-0190 

Nr. 182             Skolskjuts pga särskild omständighet             BUN/2020-0191 

Nr. 183             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0194 

Nr. 184             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0195 

Nr. 185             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0195 

Nr. 186             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0203 

Nr. 187             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0203 

Nr. 188             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0204 

Nr. 189             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0205 

Nr. 190             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0206 

Nr. 191             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0207 

Nr. 192             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0208 
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Nr. 193             Skolskjuts vid växelvis boende                         BUN/2020-0209 

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

Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson (S) frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan 
besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet   
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 BUN/2020-0233 

BUN § 96 Återrapportering 2020 - Utredningar om 
kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Tf. förvaltningschef Helene Evensen redovisar de utredningar av kränkande 
behandling som rapporterats till huvudmannen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation 

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

− att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson (S) frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan 
besluta enligt ordförandes förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0234 

BUN § 97 Återrapportering 2020 - Personalärenden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Tf. förvaltningschef Helene Evensen redogör för personalärenden som är under 
handläggning. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Lena Martinsson (S) 

− att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson (S) frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan 
besluta enligt ordförandes förslag och finner att så är fallet 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2020-0235 

BUN § 98 Återrapportering 2020 - Remissvar från 
förvaltningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Kvalitetscontroller Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet 

Plan- och byggavdelningen önskar förvaltningens yttrande i ärendet 
Remissvar.  Remiss gällande MEDBY 1:7/Kålvik m.fl - Ansökan om planbesked 
senast 2020-08-21. 

Förvaltningen har besvarat remissen. 

Beslutsunderlag 
Remissvar Medby1:7/Kålvik 2020-08-04 
Tjänsteskrivelse 2020-09-10 

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

− att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson (S) frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan 
besluta enligt ordförandes förslag och finner att så är fallet  
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 BUN/2020-0217 

BUN § 99 Folkhälsorådet 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Emmelie Stackegård Hansen(M) föredrar ärendet. 

Folkhälsorådet har möte 2020-09-28 så information delges på nämndens möte  i 
oktober. 

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

− att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson (S) frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan 
besluta enligt ordförandes förslag och finner att så är fallet  
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 BUN/2020-0218 

BUN § 100 Återkoppling kontaktpolitiker 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndens politiker har pga Corona-pandemin inte gjort några besök i 
verksamheterna. Fördelningen av kontaktpolitikernas förskole- och skolenheter 
att hålla kontakt med behöver aktualiseras. 

Ledamoten Marie Edvinsson Kristiansen rapporterar från ett branschråd kring 
elektrikerutbildning inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

  

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

− att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson (S)frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan 
besluta enligt ordförandes förslag och finner att så är fallet 
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BUN § 101 Anmält nytt ärende 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
− att ge förvaltningschefen i uppdrag att redovisa riktlinjer för 

kostnadsersättning till elever som studerar på folkhögskola inom KAA 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Hans-Inge Sältenberg © aktualiserar frågan om kostnadsersättning till 
elever som studerar på folkhögskola inom KAA. Frågan var aktuell 2018, men som 
aldrig ledde fram till något beslut om hur kommunen ska ställa sig i frågan. 

  

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

− att ge förvaltningschefen i uppdrag att redovisa riktlinjer för 
kostnadsersättning till elever som studerar på folkhögskola inom KAA 

Beslutsgång 
Ordförande Lena Martinsson (S)frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan 
besluta enligt ordförandes förslag och finner att så är fallet 
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