
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum Diarienummer 
2018-09-13 BUN/2018-0043 

Justeringens tid och plats 2018-09-20 

Sekreterare Paragrafer 88 - 101 
Lisbeth Lunneryd 

Ordförande 
Kerstin Karlsson 

Justerare 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-09-13 

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-21 Datum då anslaget tas ned 2018-10-12 

Protokollets förvaringsplats  

Underskrift 
Lisbeth Lunneryd 

Tid och plats 2018-09-13 kl. 08.00–14.30 
Strömstiernaskolans konferensrum 

Beslutande 

Ledamöter Hans-Inge Sältenberg (C), 1:e vice ordförande (§§ 88-96, 98-101) 
Elisabeth Johansson (C) 
Kerstin Karlsson (L), Ordförande 
Anders Karlsson (MP)  
Rolf Pettersson (S), 2:e vice ordförande 
Johanna Ekeroth (S) 

Tjänstgörande ersättare Ulla Dafteryd (C) 
Sandra Andersson (L) § 97 
Lena Sundberg (S) 
Ola Persson (M) 

Elisabeth Johansson  Lena Sundberg



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (23) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-09-13  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

Övriga närvarande  
Ersättare Bert-Ola Mattsson (S) 

Uno Nilsson (S) 
  
Övriga deltagare Nicklas Faritzon, Förvaltningschef, BUF 

Lisbeth Lunneryd, Sekreterare, BUF 
Eva Olsson, Facklig företrädare, Kommunal 
Cajsa von Mentzer, Facklig företrädare, Lärarförbundet 
Kent Hansson, Controller, BUF 
Linnea Jungmarker, Controller, BUF 
Pia Bernhard Johnsson, Utvecklingsstrateg, BUF 
Eva Stigberg, Rektor, Grundskolan 
Marie-Louise Mattila, Rektor, Grundskolan 
Martin Dalenius, Rektor, Gymnasiet och vuxenutbildningen 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (23) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-09-13  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

Innehåll 
BUN § 88 Mål och budget 2018 - Delårsbokslut ..................................................................... 4 

BUN § 89 Mål och budget 2019 .............................................................................................. 5 

BUN § 90 Remiss 2018 - Folkhälsoplan 2019-2022 ................................................................. 7 

BUN § 91 Remiss 2018 - Internremiss Del av Norrkärr 1:223 m fl (Seläter Camping) - 
samråd ..................................................................................................................... 9 

BUN § 92 Ansökningar 2018 - Folkhälsorådet ....................................................................... 10 

BUN § 93 Systematiskt kvalitetsarbete - handlingsplan på huvudmannanivå...................... 11 

BUN § 94 Vård- och omsorgscollege - Certifiering ................................................................ 13 

BUN § 95 Stärkt möjlighet till utbildning i gymnasieskolan för asylsökande elever som 
fyllt 18 år ............................................................................................................... 15 

BUN § 96 Verksamhetsuppföljning 2018 - Grundskolan ....................................................... 17 

BUN § 97 Förvaltningsövergripande information 2018 ........................................................ 18 

BUN § 98 Förskola 2018 - övergripande information ........................................................... 20 

BUN § 99 Återrapportering 2018 - Beslut fattade av nämndens politiker eller enskild 
tjänsteman. ........................................................................................................... 21 

BUN § 100 Folkhälsorådet 2018 .............................................................................................. 22 

BUN § 101 Återkoppling kontaktpolitiker 2018 ...................................................................... 23 
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (23) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-09-13  
   
    
 

    

Justerandes signatur Strömstads kommun E-post: bun@stromstad.se Tel: 0526-190 00 
 Barn- och utbildningsförvaltningen Webb: www.stromstad.se Fax: 0526-191 10 
 452 80 Strömstad   

 

 BUN/2018-0100 

BUN § 88 Mål och budget 2018 - Delårsbokslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att ställa sig bakom förvaltningens förslag till delårsbokslut per augusti 

månad 2018 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ledamoten Elisabeth Johansson (C): 

Att använda andelen ekologisk mat som buffert för andra ökade kostnader inom 
måltidsorganisationen ska vara en tillfällig lösning. Ambitionsnivån för ekologisk 
mat ska ligga fast. 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Kent Hansson och förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Vid augusti månads utgång är nämndens verksamhet i balans gentemot 
budget. Lägre kostnader finns inom biblioteksverksamheten och på 
resurscentrum, båda inom personalbudgeten. De statliga bidragens storlek för 
kostnader i samband med migrationen är osäkra. 

Andelen ekologisk mat ligger klart under nämndens mål för 2018. Förutom att 
nämnden gjorde en omprioritering i 2018-års internbudget, så att 300 tkr 
flyttades över till fritidsgårdsverksamheten har resurser använts för att balansera 
underskottet inom måltid- och städorganisationen som skapades i början av året 
inom området Beateberg. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till delårsbokslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. Att ställa sig bakom förvaltningens förslag till delårsbokslut per augusti 

månad 2018 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0104 

BUN § 89 Mål och budget 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att anta förvaltningens förslag till budgetskrivelse med de nedan 

beslutade förändringarna 

2. att komplettera budgetskrivelsen med en skrivning om att förslagen till 
effektiviseringar kan komma att förändras i samband med behandlingen 
av internbudgeten utifrån den slutgiltiga budgetramen 

3. att lyfta ur förslaget till avveckling av Koster skola från listan över 
effektiviseringar 

4. att uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för en avgiftsfri 
kulturskola 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ledamoten Ola Persson (M) reserverar sig mot besluten. 

Ledamoten Rolf Pettersson (S) meddelar att de socialdemokratiska ledamöterna 
inte deltar i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon samt controllerna Linnea Jungmarker och Kent 
Hansson föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett utkast till budget-
skrivelser för barn- och utbildningsnämnden gällande 2019. 

Förslaget till budgetskrivelse följer de direktiv från ekonomichef och 
kommunledningsförvaltningen som presenterades under våren 2018. Utifrån 
kommunens stora investeringsåtagande de närmsta åren fick samtliga 
förvaltningschefer under våren i uppdrag att ta fram förslag till möjliga 
effektiviseringar motsvarande 3 % av innevarande budgetram. För barn- och 
utbildningsnämnden innebär det effektiviseringar på 8 Mkr. 

Förvaltningschefen tog i dialog med controller och chefer fram förslag utan 
inbördes ordning till effektivisering och besparingar motsvarande 18 Mkr. 
Förslagen har bl.a. sin bakgrund i kostnadsjämförelser gällande nyckeltal med 
liknande kommuner Förslagen presenterades muntligen och diskuterades på 
nämndens sammanträde den 3 maj 2018. På sammanträdet beslutade nämnden 
att ge ett utökat arbetsutskott (representanter från samtliga partier i nämnden) i 
uppdrag att utifrån sammanträdets diskussion lyfta upp förslag motsvarande 8 
Mkr.  

Förslagen presenterades muntligt vid den kommunövergripande budgetdialogen 
den 15 maj. Även de ekonomiska åtaganden som är resultatet av nybyggda 
förskolor och ombyggda skolor samt volymökningar presenterades. Förslagen till 
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de effektiviseringar arbetsutskottet valt att lyfta upp presenterades på nämndens 
sammanträde 26 juni 2018.  

Utifrån ovanstående har barn- och utbildningsförvaltningen sammanställt utkast 
till nämndens budgetskrivelse. Utkastet presenterades för arbetsutskottet den 30 
augusti 2018.  

Förvaltningschef presenterar utöver utkastet till budgetskrivelse även de fackliga 
organisationernas synpunkter på effektiviseringarna.  

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till budgetskrivelse 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1) att överlåta till barn- och utbildningsnämnden att formulera beslut 

gällande budgetskrivelsen 2019. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

1. att anta förvaltningens utkast till budgetskrivelse 2019 i sin helhet 

Ledamoten Hans-Inge Sältenberg (C): 

2. att komplettera budgetskrivelsen med att förslagen till effektiviseringar 
kan komma att förändras i samband med behandlingen av intern-
budgeten när barn- och utbildningsnämnden fått sin slutgiltiga 
budgetram. 

3. att lyfta ur förslaget till avveckling av Koster skola från listan över 
effektiviseringar 

Ledamoten Anders Karlsson (MP): 

4. att uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för en avgiftsfri 
kulturskola 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
Hans-Inge Sältenbergs två förslag och finner att så är fallet. 

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta 
enligt Anders Karlssons förslag och finner att så är fallet. 

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta att anta 
förvaltningens utkast till budgetskrivelse 2019 i sin helhet, med tillägg av de ovan 
beslutade att-satserna och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0161 

BUN § 90 Remiss 2018 - Folkhälsoplan 2019-2022 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till nästa instans 
1. att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till Folkhälsoplan 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Kommunledningsförvaltningen i Strömstads kommun har tagit fram ett förslag till 
reviderad folkhälsoplan. 

Förslaget går nu ut på remiss till berörda nämnder, bolag, utskott och 
partigrupper i Strömstads kommun. Efter avslutad remisstid slutförs 
folkhälsoplanen och behandlas därefter I kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Folkhälsorådet beslutade 2017-09-11 att istället för att ta fram både 
folkhälsopolicy och folkhälsoplan endast tar fram ett dokument, folkhälsoplan 
samt att folkhälsoplanen fastslår inriktningsområden och övergripande mål för 
folkhälsoarbetet i Strömstads kommun. 

Folkhälsoarbetet 2019-2022 utgår från det nationella folkhälsomålet: Skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och 
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation samt regeringens åtta 
målområden: 

• Det tidiga livets villkor 
• Kunskaper, kompetenser och utbildning 
• Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 
• Inkomster och försörjningsmöjligheter 
• Boende och närmiljö 
• Levnadsvanor 
• Kontroll, inflytande och delaktighet 
• En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Utifrån dialog i nämnder och samverkansgrupper har folkhälsorådet valt att under 
år 2019-2022 fokusera på följande målområden: 

• Psykisk hälsa 
• Fullföljda studier 
• Trygga och goda uppväxtvillkor 
• Delaktighet och inflytande 
• Goda Levnadsvanor med fokus på ökad fysisk aktivitet samt 

drogförebyggande arbete. 
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Inom varje målområde ligger fokus på främjande och förebyggande 
folkhälsoarbete. Utifrån dessa områden är det var nämnds ansvar att ta fram egna 
folkhälsomål kopplade till folkhälsoplanen. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till Folkhälsoplan  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till Folkhälsoplan 

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

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen. 
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 BUN/2018-0150 

BUN § 91 Remiss 2018 - Internremiss Del av Norrkärr 
1:223 m fl (Seläter Camping) - samråd 

  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att meddela Miljö- och byggförvaltningen att barn- och 

utbildningsnämnden inte har några synpunkter på detaljplanen för del av 
Norrkärr 1:223 m fl 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö och byggförvaltningen har översänt internremiss för detaljplan Del av 
Norrkärr 1:223 m fl 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökning av Seläter Camping med fler 
boendealternativ, enheter och funktioner samtidigt som befintliga natur- och 
karaktärsvärden säkerställs. Delar av boendealternativen ska kunna användas som 
bostäder i form av mindre enheter för att komplettera kommunens permanent- 
och fritidshusbehov. Allmänhetens och närboendes tillgänglighet genom och till 
områdena kring campingen ska säkerställas. 

Barn- och utbildningsförvaltningens nuvarande verksamheter är inte berörda av 
detaljplanen och i planeringen av framtida utbyggnad av förskolor och skolor har 
området inte varit aktuellt. För elever boende inom detaljplanens område finns 
säker cykelväg till Bojarskolan. Därmed har vi inga synpunkter på planen. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse 
Planbeskrivning 
Plankarta 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att meddela Miljö- och byggförvaltningen att barn- och 

utbildningsnämnden inte har några synpunkter på detaljplanen för del av 
Norrkärr 1:223 m fl 

Beslutsgång 
Ordförandens ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggförvaltningen 
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 BUN/2018-0164 

BUN § 92 Ansökningar 2018 - Folkhälsorådet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i oktober 

sammanställa förslag till aktiviteter inom nämndens olika 
verksamhetsområden som framkommit i det systematiska 
kvalitetsarbetet och som sammanfaller med Folkhälsorådets riktlinjer. 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Ansökningsförfarandet till Folkhälsorådet har förändrats så att ansökningar från 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden ska göras i samband med 
budgetarbetet. Inom verksamheterna sker ett systematiskt kvalitetsarbete som 
mynnar ut i kvalitetshöjande aktiviteter kopplade till de prioriterade 
utvecklingsområdena i den handlingsplan som är resultatet av det systematiska 
kvalitetsarbetet.  

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Folkhälsorådet beslut riktlinjer för ansökningar (2018-05-21 KSfhr §30) 
Riktlinjer utvecklingsmedel folkhälsorådet Strömstads kommun 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i oktober 

sammanställa förslag till aktiviteter inom nämndens olika 
verksamhetsområden som framkommit i det systematiska 
kvalitetsarbetet och som sammanfaller med Folkhälsorådets riktlinjer. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0165 

BUN § 93 Systematiskt kvalitetsarbete - handlingsplan 
på huvudmannanivå 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att anta förvaltningens förslag till handlingsplan för det systematiska 

kvalitetsarbetet 

Sammanfattning av ärendet 
Utvecklingsstrateg Pia Bernhard Johnsson föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2018 arbetat med att utveckla 
rutiner utifrån riktlinjerna för det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) som 
nämnden antog 2017-12-14. 

Arbetet har letts från förvaltningskontoret och i första skedet utvecklat process 
och dokumentation för SKA tillsammans med ledningen för grundskola, 
fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning. Förvaltningen har haft 
konsultstöd av utbildningsföretaget Tänk Om. Under hösten 2018 kommer 
ledningen för förskola, kulturskola, bibliotek samt måltid och städ att arbeta fram 
rutiner och dokumentation för SKA på liknande sätt. 

Föreliggande handlingsplan på huvudmannanivå är framtagen av skolornas 
ledning och resultatet av en process som genomförts på individnivå, 
arbetslagsnivå och skolenhetsnivå i slutet av vårterminen 2018. De tre 
prioriterade utvecklingsområdena med tillhörande mål, åtgärder och förväntade 
effekter är gemensamma för grundskola, fritidshem, gymnasieskola och 
vuxenutbildning. 

Vid höstterminens inledning har rektor tillsammans med sin personal på 
respektive enhet tagit fram en aktivitetsplan inom de prioriterade områdena. 
Aktiviteterna utvärderas vid fyra tillfällen under läsåret och en reviderad 
aktivitetsplan tas fram om de planerade aktiviteterna inte lett till önskad effekt. 

Handlingsplanen på huvudmannanivå är avsedd att påverka arbetet med 
nämndens prioriterade mål inför 2019 samt arbetet med internbudgeten. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse 
Handlingsplan på huvudmannanivå 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. att anta förvaltningens förslag till handlingsplan för det systematiska 

kvalitetsarbetet 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
förvaltningens förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0166 

BUN § 94 Vård- och omsorgscollege - Certifiering 
  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att ställa sig bakom det fortsatta arbetet med lokal certifiering för vård- 

och omsorgscollege i Strömstads Kommun 

2. att ställa sig bakom att certifieringen görs i samarbete med Tanums 
Kommun. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Fyrbodal är en av Västra Götalandsregionens fyra delregioner. Fyrbodal består av 
14 kommuner i samverkan. I Fyrbodal sker samma utveckling som i resten av 
Sverige när det gäller framtida behov av arbetskraft inom vård- och omsorg. Det 
finns inte tillräckligt med utbildad personal och antalet sökande till 
ungdomsgymnasiets vård- och omsorgsprogram i regionen matchar inte den 
efterfrågan som verksamheterna i regionen kommer att behöva.  
Kommuninvånarna blir allt äldre och stora pensionsavgångar väntas de 
kommande 5 – 10 åren. 

2015 tecknade dåvarande förvaltningschef ett samverkansavtal avseende vård- 
och omsorgscollege Fyrbodal. Fyrbodal certifierades på regional nivå i november 
2015 och lokalt college – Strömstad och Tanum bildades i januari 2018. 

Processen pågår under 2018 med en ansökan om lokal certifiering för Vård- och 
omsorgscollege i Strömstads Kommun och Tanums Kommun. I ansökan om lokal 
certifiering beskrivs den samverkan som sker nu och hur denna samverkan ska 
utvecklas under certifieringsperioden. 

Certifieringen ska leda till kvalitetssäkring av utbildningen. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse 
Avtal 2015 - vård- och omsorgscollege 
Ansökan om lokal certifiering Strömstad Tanum 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att ställa sig bakom det fortsatta arbetet med lokal certifiering för vård- 

och omsorgscollege i Strömstads Kommun 

2. att ställa sig bakom att certifieringen görs i samarbete med Tanums 
Kommun. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0167 

BUN § 95 Stärkt möjlighet till utbildning i 
gymnasieskolan för asylsökande elever som 
fyllt 18 år 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att asylsökande elever som fyllt 18 år, med stadigvarande vistelseadress i 

Strömstad kommun, erbjuds gymnasiestudier på Strömstad gymnasium, i 
mån av plats, om de har påbörjat grundskolan eller ett 
introduktionsprogram på gymnasiet före 18 års ålder. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Det stora inflödet av asylsökande under 2015 har lett till mycket långa processer i 
asylärendena och handläggningstiderna har medfört att vissa ungdomar hinner 
fylla 18 år eller har blivit åldersuppskrivna till 18 år innan läsåret 2018/2019. 
Dessa hamnar i en situation där de inte har rätt att påbörja gymnasiestudier 
läsåret 2018/2019, varken efter grundskola eller efter ett avslutat introduktions-
program. och endast har rätt att fullfölja påbörjad utbildning om den påbörjades 
innan 18 års ålder. 

En kommun kan dock, med stöd av det kommunala självstyret, välja att erbjuda 
gymnasieutbildning även till dessa grupper om hänsyn tas till skollagens 
bestämmelser om lika tillgång till utbildning icke-diskriminerande regler för 
antagning och utbildningen finansieras med kommunala medel. En asylsökande 
ungdom har rätt till utbildning i gymnasieskolan om utbildningen påbörjas före 18 
års ålder. 

Regeringen har 180509 beslutat om ändringar i förordningen om statlig ersättning 
för asylsökande m.fl. Ändringarna gör det möjligt för de kommuner som frivilligt 
erbjuder asylsökande ungdomar som fyllt 18 år utbildning på ett nationellt 
program i gymnasieskolan att få ersättning för kostnaderna. Det är angeläget att 
asylsökande ungdomar som uppnår behörighet till ett nationellt program får 
möjlighet att fortsätta studera mot en gymnasieexamen. Regeringen förslog 
därför i budgetpropositionen för 2018 att de kommuner som erbjuder 
asylsökande ungdomar mellan 18 och 20 år utbildning på nationella program ska 
få statlig ersättning för dessa kostnader. 

För Strömstads kommun innebär det att statsbidraget täcker 
utbildningskostnaderna för dessa elever. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att asylsökande elever som fyllt 18 år, med stadigvarande vistelseadress i 

Strömstad kommun, erbjuds gymnasiestudier på Strömstad gymnasium, i 
mån av plats, om de har påbörjat grundskolan eller ett 
introduktionsprogram på gymnasiet före 18 års ålder. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0170 

BUN § 96 Verksamhetsuppföljning 2018 - Grundskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Rektor Eva Stigberg och rektor Marie-Louise Mattila föredrar ärendet. 

Med utgångpunkt i handlingsplanen redovisas insatser som genomförts på F-6-
skolorna under vårterminen 2018 och fortsatt. 

Främjande insatser för trygghet och studiero - flera olika dialoger har genomförts 
med eleverna för att öka förståelsen för hur studieron påverkar klassrumsarbetet. 

R.A.S.T- och pulshöjande aktiviteter - planerade rastaktiviteter som leds av 
personal eller elever genomförs på allt fler skolor. Pulshöjande aktiviteter före 
skoltid genomförs på Odelsbergsskolan och Bojarskolan. 

Språkbruk - arbetet mot kränkande språkbruk pågår ständigt och gynnas av ett 
samarbete med vårdnadshavarna. En svårighet är att uppfattningen om vilket 
språkbruk som kan vara kränkande är olika för olika grupper och individer samt att 
allt fler verbala kränkande uttryck normaliseras. 

Ordningsregler - F-6-skolorna har börjat tillämpa den åtgärdstrappa som beskrivs 
i skollagens 5 kapitel. Den utredning som följer av allvarligare brott mot 
ordningsreglerna är viktig för att eleven ska förstå åtgärden och inte uppleva den 
som en bestraffning. 

Värdegrundsarbete - både elever och personal utökar på olika sätt sin kompetens 
att förebygga och hantera konflikter. Ett användbart elevmaterial är ”Bråka 
smartare”. 

Beslutsunderlag 
BUN § 124 2017-12-14 - Verksamhetsuppföljning 2107 - Grundskola 
Handlingsplan - trygghet och studiero (171129) 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 

1. att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0001 

BUN § 97 Förvaltningsövergripande information 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
o 2018-06-19  har kommunfullmäktige beslutat om: 

• Reglemente Uppdragsbeskrivning för förtroendevalda 
• Gemensamt reglemente för nämnderna 
• Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

De nya reglementena finns på: 
http://www.stromstad.se/kommunochpolitik/styrning/reglementenarbe
tsordningarochbolagsordningar.4.537bc1111659f1dd15e8633.html 

o Senast 180912 ska Strömstad kommun redovisa för Skolinspektionen vilka 
åtgärder som är vidtagna för att avhjälpa den kvarstående bristen ”Lärarna 
ser till att eleverna får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll”. Svaret redovisas för nämnden 181018. 

o Vid nämndens sammanträde presenterar nya rektorn för gymnasiet, Martin 
Dalenius, sig och vilka utvecklingsbehov som han iakttagit under sin första 
månad på tjänsten. Han nämner elevernas klassrumsmiljö och att han vill 
utveckla ett aktivt elevråd. I samband med att nämnden 181018 kommer att 
besluta om programutbudet inför läsåret 19-20 kommer han att redogöra för 
årets antagning på de olika programmen. 

o Resultaten gällande betyg, trivsel och frånvaro över 20% i grundskolan 
redovisas. 9:ornas meritvärde och behörighet till ett nationellt 
gymnasieprogram ligger på samma nivå som föregående läsår. Andelen 
elever med betyg i alla ämnen har ökat något liksom andelen elever som har 
nått godkända kunskaper i matematik. I årskurs 6 är andelen som når betyg i 
samtliga ämnen högre än i årskurs 9. De elever i årskurs 6 som inte har betyg 
i alla ämnen har visat sig sakna betyg i ett flertal ämnen. Elevernas 
upplevelser av trygghet och trivsel ligger på en oförändrat hög nivå medan 
upplevelsen av studiero ligger på en fortsatt alltför låg nivå, 67%. 
Trivselenkäten genomfördes strax efter årsskiftet och de åtgärder som 
skolledningen redogjort för i ett tidigare ärende vid dagens möte har troligen 
inte haft möjlighet att få fullt genomslag. Antal elever som föregående läsår 
haft en frånvaro över 20% är lågt i årskurs F-6, men avgjort högre i årskurs 7-
9. Detta gäller både den giltiga och den ogiltiga frånvaron. 

o De kränkningar som kommit till förvaltningens kännedom under terminens 
början redovisas. 

o Förvaltningschefens beslut att under innevarande läsår inte medverka till att 
det finns en skolkatalog med fotografier på samtliga elever har debatterats 

http://www.stromstad.se/kommunochpolitik/styrning/reglementenarbetsordningarochbolagsordningar.4.537bc1111659f1dd15e8633.html
http://www.stromstad.se/kommunochpolitik/styrning/reglementenarbetsordningarochbolagsordningar.4.537bc1111659f1dd15e8633.html
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och kritiserats i medierna. Förvaltningschefen redogjorde för de skäl som 
ligger bakom beslutet. 

o Rutinerna för att utreda en elevs behov av särskild skolskjuts har 
ändrats. Behovet kommer att vara en del av utredningen om särskilt 
stöd som genomförs av skolan och elevhälsan. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0002 

BUN § 98 Förskola 2018 - övergripande information 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

I dagsläget är 630 barn inskrivna i förskolan. Ytterligare 21 barn finns kvar att 
placera under höstterminen. Siffrorna är jämförbara med 2017 och pekar mot att 
det nya styrtalet 5,2 barn per personal kommer att nås. Cirka 50 barn är anmälda 
inför vårterminen, troligen kommer den siffran att öka. I januari kommer Grålös 
förskola vara färdig att tas i bruk och i mars kommer Ånneröds förskola att vara 
klar. Förskolecheferna kommer inom kort att ta beslut om när de tre nya 
avdelningarna kommer att öppna utifrån hur behovet av 
förskoleplatser utvecklas. 

Beslutet om vistelsetiden 8-11 för 15-timmars-barnen är verkställt i alla 
förskolor. Beslutet har inte fått effekten att barn slutat i förskolan, men någon har 
valt att inte börja en placering. Några vårdnadshavare har valt att börja 
förvärvsarbeta tidigare än planerat. Ett antal vårdnadshavare har begärt en 
individuell prövning av barnets behov av andra tider. Rutinen är att utredningen 
om barnets behov av andra tider startar när barnet har provat 8-11-vistelsen 
under en månad. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0003 

BUN § 99 Återrapportering 2018 - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild tjänsteman. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att lägga ärendens till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Följande delegationsärenden har rapporterats till barn- och utbildningsnämnden. 

Nr 88 - Beslut om avstängning i Gymnasieskolan (ELEVSGY/103) 

Nr 89 - Beslut om mottagande i grundsärskolan (ELEVSÄR/5) 

Nr 90 - Beslut om skolskjuts vid växelvis boende (BUN/2018-0156) 

Nr 91 - Beslut om skolskjuts vid växelvis boende (BUN/2018-0168) 

Nr 92 - Beslut om skolskjuts vid växelvis boende (BUN/2018-0169) 

Nr 93 - Beslut om särskild skolskjuts (BUN 2018/158) 

Nr 94 - Beslut om särskild skolskjuts (BUN 2018/159) 

Nr 95 - Beslut om skolskjuts vid växelvis boende (BUN 2018/171) 

Nr 96 - Beslut om skolskjuts vid växelvis boende (BUN 2018/178) 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. att lägga ärendens till handlingarna 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2017-0253 

BUN § 100 Folkhälsorådet 2018 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet utgick eftersom nämndens representant i Folkhälsorådet, Marie 
Edvinsson Kristiansen, inte var närvarande vid mötet. 
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 BUN/2018-0005 

BUN § 101 Återkoppling kontaktpolitiker 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden meddelar att flera av nämndens politiker har besökt kommunens 
förskolor. Syftet är att bl.a. orientera sig om hur beslutet om att 15-
timmarsbarnen ska ha sin vistelsetid mellan kl. 8 och 11 varje dag har fallit ut i 
verksamheten. 

De förskolor som besökts är Valemyr, Mällby, Eken, Skee, Rossö, Tången och 
Strömstierna. Vid samtliga besök möttes ledamöterna av engagerad personal som 
gärna delade med sig av sina erfarenheter. Besöken kom att handla om många 
fler områden än det ursprungliga syftet. I de fall där ledamöterna fått ta del av 
bekymmer av olika slag kommer de att återkoppla detta till aktuell förskolechef. 

Ordförande läser även upp två skrivelser som inkommit angående vistelsetiden 8-
11 för 15-timmarsbarn. 

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