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 BUN/2019-0034 

BUN § 15 Beslut om fördelning av undervisningstid 
mellan årskurserna för grundskolan 
(TIMPLAN) -2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att besluta enligt förvaltningens förslag till timplan 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan ytterligare 105 
timmar garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna ingår i högstadiet i 
den stadieindelade timplanen. Även i idrott och hälsa blir det mer garanterad 
undervisningstid: ytterligare 100 timmar som fördelas mellan mellanstadiet och 
högstadiet. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val 
med 205 timmar. De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 
höstterminen 2019. För elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse - Timplan 
Förslag till timplan 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att besluta enligt förvaltningens förslag till timplan 

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

Beslutet skickas till 
Rektorer i grundskolan 
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 BUN/2019-0033 

BUN § 16 PRAO - 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att fördela de tio dagarna för praktisk arbetslivsorientering med 5 dagar i 

årskurs 8 och 5 dagar i årskurs 9 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Från och med den 1 juli 2018 är praktisk arbetslivsorientering (PRAO) 
obligatoriskt. Huvudmannen ansvarar för att prao anordnas för alla elever under 
sammanlagt minst tio dagar från och med årskurs 8. Syftet med PRAO är att 
eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. 

PRAO för en elev ska i första hand anordnas på en arbetsplats och i andra hand 
genom att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Om 
det finns synnerliga skäl får andra former av arbetslivsorienterande insatser 
ersätta prao för en elev. (Skollagen 10 kap 8§) 

Barn- och utbildningsnämnden som huvudmannen beslutar om fördelningen av 
praodagarna. PRAO-verksamhetens organisation i övrigt beslutar rektor om på 
samma sätt som rektor beslutar om skolenhetens inre organisation. (Skollagen 2 
kap 10§) 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse - PRAO 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att fördela de tio dagarna för praktisk arbetslivsorientering med 5 dagar i 

årskurs 8 och 5 dagar i årskurs 9 

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

Beslutet skickas till 
Rektor Eva Hoffström 
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 BUN/2018-0090 

BUN § 17 Intern kontrollplan 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att anta förvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2018 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Linnea Ljungmarker föredrar ärendet. 

Uppföljning internkontroll 2018 avser områdena särskilt stöd och placering av 
barn i förskolan. Områdena är utifrån beslutad intern kontrollplan för 2018 som 
antogs av Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-03. Rapporten innehåller 
sammanfattad redovisning av kontrollmoment, iakttagelser och resultat samt 
förslag till åtgärder. Vid granskningstillfällena för båda områdena framkommer 
vissa brister som redovisas och föreslås åtgärder. 

Nämnden diskuterar de två uppföljningsområdena och vad som fortsättningsvis 
behöver följas upp för att nå bättre resultat samtidigt som budgeten hålls. Det 
särskilda stödet finansieras delvis av statsbidrag vilket är en osäkerhetsfaktor. 
Båda områdena är föreslagna att ingå i den interna kontrollplanen för 2019. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse - Intern kontroll 2018 – Uppföljning 
Intern kontrollplan 2018 
Intern kontrollplan 2018 - uppföljning 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att anta förvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2018 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0030 

BUN § 18 Intern kontrollplan 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att anta förvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Linnea Ljungmarker 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 ä ansvarig för granskningen 

• Nä 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 2019 utefter 
en väsentlighet- och riskanalys och föreslår område och tillvägagångssätt i den 
framtagna internkontrollplanen för 2019. 

Nämnden diskuterar olika aspekter av kompetensförsörjning, ett av de 
prioriterade områdena i den interna kontrollplanen. Det framhålls att det är lika 
viktigt att fokusera på att behålla personal genom goda arbetsförhållanden som 
att hitta strategier för nyrekrytering. Statistik över personalomsättningen inom 
förskolan presenteras. Kompetensförsörjningen kommer att återkomma vid ett 
senare sammanträde genom en revisionsrapport och tillhörande handlingsplan i 
ämnet. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2019 
Förslag till intern kontrollplan 2019 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att anta förvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2019 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (20) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-02-21  
   
    
 

    

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   

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0035 

BUN § 19 Mål och budget 2018 - Årsredovisning och 
bokslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att godkänna förvaltningschefens förslag till barn- och 

utbildningsnämndens bokslut och årsredovisning för 2018 

2. att föreslå kommunfullmäktige att 0,8 Mkr överförs från 
investeringsbudgeten 2018 till 2019 års investeringsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Linnea Ljungmarker och förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar 
ärendet. 

Förvaltningschefen har färdigställt ett förslag till barn- och utbildningsnämndens 
bokslut och årsredovisning för 2018. Förslaget innehåller dels en ekonomisk 
redogörelse och dels en verksamhetsredogörelse. 

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott jämfört med budget för 2018 
med 1,9 Mkr. Nettoeffekten av semesterlöneskuldsökningen (-0,7 Mkr) och lägre 
arbetsgivaravgifter för äldre (+ 1,1 Mkr) ökar nämndens resultat med 0,4 Mkr. 

Trots att barn- och utbildningsnämndens totala resultat är positivt jämfört 
medbudget finns budgetavvikelser som både är positiva och negativa inom 
verksamheterna. 

Under 2018 har investeringsbudgeten inte kunnat användas som planerat och 
förvaltningen önskar att 0,8Mkr överförs till investeringsbudgeten för 2019. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning och bokslut 2018 
Förslag till årsredovisning och bokslut 2018 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att, efter att förslagna ändringar och tillägg gjorts, godkänna 

förvaltningschefens förslag till barn- och utbildningsnämndens bokslut 
och årsredovisning för 2018 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Rolf Pettersson (S): 

1. att godkänna förvaltningschefens förslag till barn- och 
utbildningsnämndens bokslut och årsredovisning för 2018 

2. att föreslå kommunfullmäktige att 0,8 Mkr överförs från 
investeringsbudgeten 2018 till 2019 års investeringsbudget. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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 BUN/2018-0104 

BUN § 20 Mål och budget 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns i dagsläget inget ekonomiskt utfall att rapportera. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Rolf Pettersson (S): 

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/2019-0028 

BUN § 21 Interkommunala priser 2019 - 
Gymnasieskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att anta förvaltningschefens förslag till interkommunala priser för 

gymnasieskolan 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Linnea Ljungmarker föredrar ärendet. 

Prislistan anger de interkommunala priserna för 2019 gällande elever från andra 
kommuner som studerar i Strömstads kommun inom gymnasieskolan (se bilaga i 
tjänsteskrivelsen). Beloppen är framräknade med internbudgeten som underlag. 
Beloppen som finns angivna i prislistan inkluderar avgifter för skollunch och 
läromedel, dock inte kostnad för resor. Eventuella merkostnader för elever med 
särskilda behov tillkommer. Elevavgift kommer att debiteras hemkommunerna 
med angivna terminsbelopp för varje elev som finns inskriven på respektive 
utbildning den 15 februari samt den 15 september 2019. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse - Interkommunala priser 2019 (inkl. bilaga) 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att anta förvaltningschefens förslag till interkommunala priser för 

gymnasieskolan 2019 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0201 

BUN § 22 Programutbud 2019/2020 - Strömstad 
Gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att fastslå programutbudet för årskurs 1 och inriktningar för årskurs 2 

gällande Strömstad Gymnasium med start läsåret 2019/2020 enligt 
förvaltningschefens förslag 

Sammanfattning av ärendet 
Rektor Martin Dalenius föredrar ärendet. 

Föredragningen inleds med en presentation av gymnasiets och 
vuxenutbildningens organisation och nuläge. Utifrån aktuell sökbild och 
ekonomiskt läge har Martins Dalenius, rektor för Strömstad Gymnasium, tagit 
fram ett förslag till programutbud för årskurs 1 och inriktningar för årskurs 2 
läsåret 2019/2020. 

Till skillnad från innevarande år föreslås nu en minskning av antalet inriktningar 
generellt på Strömstad Gymnasium. Det innebär att samtliga teoretiska program 
får en inriktning vardera. Orsaken är att elevunderlaget inte är tillräckligt stort för 
en ekonomiskt effektiv organisation. En förändring som den föreslagna innebär 
också att resurser kan omfördelas som möjliggör kvalitetsökningar på som helhet 
programmen. 

Bygg och anläggningsprogrammet utökas med inriktningsvalet måleri och 
lärlingsprogrammet Barn och fritid utökas med inriktning fritid och hälsa. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse - Programutbud 2019-2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att fastslå programutbudet för årskurs 1 och inriktningar för årskurs 2 

gällande Strömstad Gymnasium med start läsåret 2019/2020 enligt 
förvaltningschefens förslag 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0008 

BUN § 23 Kontaktpolitiker mandatperioden 2019-2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag på 

kontaktpolitiker enligt den modell som gällde föregående mandatperiod 

2. att ge förvaltningen i uppdrag att även organisera möjligheter för 
kontaktpolitikerna att göra samordnade studiebesök enligt den modell 
som förvaltningschefen föreslår 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen föreslår att nämndens ledamöter under 2019 gör samordnade 
studiebesök inom förskola, F-6 och fritids, 7-9 samt gymnasiet och 
vuxenutbildningen. Sammantaget fyra besök som organiseras av förskolechefer 
och rektorer. 

Ledamoten Hans-Inge Sältenberg (C) framför att utformningen som uppdraget 
som kontaktpolitiker hade under förra mandatperioden fungerade bra och att det 
vore en nackdel att inte behålla det. Den efterföljande diskussionen ledde fram till 
ett förslag från ordföranden. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Rolf Pettersson (S): 

1. att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag på 
kontaktpolitiker enligt den modell som gällde föregående mandatperiod 

2. att ge förvaltningen i uppdrag att även organisera möjligheter för 
kontaktpolitikerna att göra samordnade studiebesök enligt den modell 
som förvaltningschefen föreslår 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0004 

BUN § 24 Förvaltningsövergripande information 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

2. att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma vid mötet 190625 med 
analys och slutsatser utifrån Skolinspektionens enkäter 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ledamoten Alexander Weinehall (KD): 

Leverantörsavtal och andra avtal ska inte göras rörande multifunktionella köket 
förrän överklagan i förvaltningsrätten har behandlats. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

• Ledamoten Alexander Weinehall (KD) har önskat ett förtydligande kring 
överklagandet av KF:s beslut om multifunktionellt kök, utifrån den 
information som gavs vid nämndens möte 190124. Förvaltningschefen 
klargör processen kring överklagandet och att ett beslut ännu inte fattats 
av förvaltningsrätten. 

• Skolinspektionen har delgett sitt beslut efter kvalitetsgranskning av 
betygssättning i ämnet svenska på högskoleförberedande program vid 
Strömstad gymnasium. De identifierade utvecklingsområdena berör 
lärarnas sambedömning av elevuppgifter samt analys av avvikelse mellan 
betyg och resultat på nationella prov. Beslutet ingår i handlingarna inför 
nämndens sammanträde 190221. 

• Kommunstyrelsen har fattat beslut om digitaliserat arbetssätt för 
politikerna (KS/2018-0544). Beslutets finansiering kommer att leda till 
ökade kostnader som belastar nämndens budget. 

• Inom utvecklingsprojektet Ledningsorganisation inom förskola och skola, 
barn- och utbildningsförvaltningen genomförs nu intervjuer av samtliga 
chefer och stabspersonal. Analysen av intervjuerna kommer att ligga till 
grund för förslaget till ny ledningsorganisation. En konsult genomför 
intervjuer och analys. 

• Trafiklösningen kring nya förskolan i Skee kommer att hanteras i ett 
samarbete med tekniska förvaltningen. 

• Den nya förskolan i Skee kommer fortsatt att heta Skee förskola. 

• Lönerevision 2019 har startat med samtal med fackliga företrädare. 

• Resultatet från Skolinspektions skolenkät HT 2018 är presenterat och 
kommer att föredras vid nämndens sammanträde. Resultatet kommer att 
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finnas med i handlingarna inför nämndens sammanträde 190221. En 
analys kommer att presenteras vid ett senare sammanträde. 

Ledamoten Sandra Andersson (L) ställer en fråga kring beslutet om att inte avtala 
om Skolkatalog för läsåret 2018-2019 och får svar att nytt ställningstagande görs 
inför kommande läsår. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att notera informationen 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Rolf Pettersson (S): 

2. att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma vid mötet 190625 med 
analys och slutsatser utifrån Skolinspektionens enkäter. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets samt ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2019-0001 

BUN § 25 Återrapportering 2019 - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild tjänsteman. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Följande delegationsbeslut har rapporterats: 

Nr 102 - Skolskjuts vid växelvis boende (BUN/2019-0015) 

Nr 103 - Skolskjuts vid växelvis boende (BUN/2019-0029) 

Nr 104 - Skolskjuts vid växelvis boende (BUN/2019-0031) 

Nr 105 - Justeringar i barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan 
(BUN/2019-0045) 

Nr 106 - Avstängning av elev (ELEV/ 710) 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att lägga ärendena 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/2019-0003 

BUN § 26 Folkhälsorådet 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamöterna Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Sanja Lilli Gohlke (SD) deltog 
inte i Folkhälsorådets senaste möte och kunde därmed inte avge någon rapport. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Rolf Pettersson (S): 

1. att notera informationen 

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



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (20) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2019-02-21  
   
    
 

    

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/2018-0278 

BUN § 27 Motion 2018 - Arbete med hedersrelaterat 
förtryck och våld i Strömstads kommun  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen i dess intention 

2. att föreslå kommunfullmäktige avslå yrkandena gällande omfång och 
frekvens då det utifrån lagstiftningen är en fråga för förvaltningen att 
hantera i förhållande till helhetsbehov och budget 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet, men nämnden beslutar att lägga 
till ärendet i dagordningen. 

Marielle Alvdal (FI) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon 
yrkar att Strömstads kommuns samtliga lärare ska få utbildning kring 
hedersrelaterat förtryck och att skolan vartannat år ska använda en halv 
kompetensutvecklingsdag för utbildning kring hedersrelaterat förtryck, inklusive 
riskvärdering. Kompetensutvecklingen ska gälla för all fritidspersonal, 
elevhälsopersonal och alla lärare i kommunen. 

Bakgrunden till motionen och yrkandet är enligt Marielle Alvdals (FI) att många i 
Sverige lever med normer som innebär begränsningar av rätten att själv 
bestämma över sin sexualitet och sitt val av partner. Alvdal menar att familjens 
heder enligt dessa begränsande normer anses vara överordnad individens frihet 
och kopplas särskilt till flickors och kvinnors påstådda eller faktiska sexuella 
beteende. Vidare skriver Alvdal att kraven på de unga kvinnornas oskuld är en 
nyckelfråga, men att även HBTQ-personer och unga män förtrycks genom att 
exempelvis utsättas för våd om de lever ut en sexualitet som inte ingå i 
heteronormen eller tvingas delta i förtrycket av sina systrar. Avslutningsvis skriver 
Marielle Alvdal att förtryck i namn av heder inte har sin grund i någon enskild 
religion, etnicitet eller kultur. Både kvinnor och män kan såväl delta i som själva 
utsättas för förtryck i namn av heder. Mot bakgrund av detta anser Feministiskt 
initiativ (FI) att det ä av yttersta vikt att synliggöra allt våd och förtryck. 

Förvaltningen kommenterar att det offentliga skolväsendet har enligt läroplanen 
tre uppdrag; att förbereda eleverna för högre studier och lägga grunden för det 
livslånga lärande, verka för elevernas personliga utveckling, samt fostra eleverna 
till goda samhällsmedborgare. Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck ska 
kopplas ihop med skolans uppdrag. Skolverket har under 2018 också gett ut 
allmänna råd som stöd för hur skolan och dess personal ska arbeta med frågor 
som rör hedersrelaterat våld och förtryck. 

Om skolan och personalen ska klara av att förverkliga alla tre uppdrag krävs också 
regelbunden kompetensutveckling gällande områden så som hedersrelaterat våld 
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och förtryck, HBTQ-frågor, diskrimineringsgrunder etcetera. Dessa behov måste 
årligen vägas samman med personalens behov av kompetensutveckling inom 
skolans huvudprocess undervisningen och lärande. Förvaltningens 
kompetensutveckling omfattar således många områden och budgeten är 
begränsad, vilket gör att prioriteringar är nödvändiga. I dagsläget har 
förvaltningen utifrån en helhetsbedömning av kompetensutvecklingsbehovet inte 
prioriterat en gemensam kompetensutveckling för samtliga anställda inom skolan 
när det gäller hedersrelaterat våd och förtryck. 

Barn- och utbildningsförvaltningen poängterar vikten av regelbunden 
kompetensutveckling gällande områden såsom hedersrelaterat våd och förtryck, 
HBTQ-frågor, diskrimineringsgrunder och kommer att prioritera dessa områden. 
Idag pågår en samverkan med socialtjänsten om utbildnings- och 
kompetensutvecklingsinsatser inom området hedersrelaterat våd och förtryck. 

I vilken form och omfattning detta kommer att ske kan förvaltningen i dagsläget 
inte säga, utan det få avgöras i samklang med övriga behov av 
kompetensutveckling. 

Beslutsunderlag 
Motion från Feministiskt initiativ Strömstad - förtryck och våld i namn av heder 
KF § 50 Motion - Arbete med hedersrelaterat förtryck och våld i Strömstads 
kommun 
Tjänsteskrivelse - Motion 2018 - Hedersrelaterat förtryck och våld (2019-01-06) 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen i dess intention 

2. att föreslå kommunfullmäktige avslå yrkandena gällande omfång och 
frekvens då det utifrån lagstiftningen är en fråga för förvaltningen att 
hantera i förhållande till helhetsbehov och budget 

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