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 BUN/2018-0001 

BUN § 1 Förvaltningsövergripande information 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

2) att under vårterminen 2018 bereda plats för de elever som under hösten 
2017 blivit utskrivna frän Individuella programmets språkintroduktion pga 
flytt till annan kommun. 

3) att ge arbetsutskottet delegation att besluta om inskrivning på 
 Individuella programmets språkintroduktion Strömstad gymnasium enligt 
ovan. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon och administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar 
ärendet. 

Rekrytering 

Processen med att rekrytera ny gymnasierektor startar i februari. 

Rekrytering av ny rektor till Strömstiernaskolan pågår och kommande veckor 
kommer de nuvarande sökande att intervjuas. Samarbetet med 
rekryteringsföretaget fortsätter med syftet att få fler sökande. 

Rekrytering av ny IT-samordnare har startat och annons publiceras denna vecka. 
Nuvarande befattningshavare går i pension. 

Vikarierande chefer 

Jan Gustafsson vikarierar som kulturskolechef för Inger Faritzon som återkommer 
i tjänst på 25%  i februari. 

Annika Wilhelmsson och Sissel Bjelkenborg vikarierar som förskolechef för Annika 
Back som återkommer i tjänst på 50% från januari. 

Ny lagstiftning 

I maj månad träder en ny dataskyddslagstiftning (GDPR) i kraft och ersätter 
nuvarande PUL-lagstiftning. Förändringen kommer att påverka hanteringen av 
personuppgifter inom förvaltningens verksamheter. Nämnden är fortsatt 
personuppgiftsansvarig och ska utse ett dataskyddsombud som ska arbeta 
tillsammans med nämnden och förvaltningen med att säkerställa 
personuppgiftsskyddet i verksamheten. Mer information kommer att delges 
nämnden under våren. 

Skolinspektionen 2017 - Strömstiernaskolan. 

Skolinspektioner kommer att besöka Strömstiernaskolan i januari för uppföljning 
av de planerade förbättringsåtgärderna. 
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Nyanlända elever som återvänder till Strömstad 

Under vårterminen 2018 kommer ett antal nyanlända elever som tidigare 
studerat på individuella programmets språkintroduktion att återvända till 
Strömstad efter att en tid varit förflyttade till en annan kommun. I och med att de 
skrivits ut från Strömstad gymnasium har de inte rätt att börja studera där igen, 
men Barn och utbildningsnämnden kan besluta att de får skrivas in igen. 

Ekoparken 

Nämnden har efterfrågat information om besöksfrekvensen från Strömstads 
grundskolor på Ekoparken. Rektorernas bild är att besöksfrekvensen är stabil och 
inte har sjunkit. 

Hemmasittare 

I grundskolan finns flera elever med frånvaro över 20%. Flest elever med hög 
frånvaro finns i förskoleklass och på högstadiet. Orsakerna är sjukdom av olika 
slag där det ibland saknas tydlig diagnos. Det finns även vårdnadshavare som har 
svårigheter att använda vårt frånvaroanmälningsprogram vilket kan generera 
ogiltig frånvaro. Vid hög frånvaro signalerar lärare och arbetslag till skolans 
elevhälsateam som utreder frånvaron och utarbetar åtgärder i samverkan med 
vårdnadshavare. 

Betygsresultat HT 2017 i årskurs 6 och 9. 

Andelen elever som inte nått betyg i matematik, svenska och engelska redovisas 
årskursvis.  Det är fortsatt i matematikämnet som mellan 15 och 20% av eleverna i 
årskurs 7-9 inte når målen. I engelska är det mellan 10 och 15% av eleverna i 
årskurs 6-9 som inte når målen, medan det i svenska ligger på ca 5% frånsett i 
årskurs 7 där 21% av eleverna inte når målen. De elever som läser Svenska som 
andraspråk är inte medtagna i redovisningen.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att notera informationen 

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

2) att under vårterminen 2018 bereda plats för de elever som under hösten 
2017 blivit utskrivna frän Individuella programmets språkintroduktion pga 
flytt till annan kommun. 

3) att ge arbetsutskottet delegation att besluta om inskrivning på 
 Individuella programmets språkintroduktion Strömstad gymnasium enligt 
ovan. 

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

BUN § 2 Förskola 2018 - övergripande information 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

2) att besluta att sommarförskola och sommarfritids har öppet vecka 28-31 
samt måndagen 6 augusti. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Niklas Faritzon föredrar ärendet. 

Förskolelokaler 

Det finns möjlighet att fortsatt använda ”gamla skofabriken” som förskolelokal, 
vilket ska beaktas planeringen av behovet av nya förskolelokaler. För att ha en 
beredskap för kommande behov av nya förskoleavdelningar föreslår 
fastighetsägaren att nämnden under hösten 2018 ska söka bygglov för ytterligare 
två förskoleavdelningar i anslutning till Mällby förskola. 

Sommarstängt 

Planeringen inför sommaren 2018 har startat och förvaltningen föreslår att 
verksamheterna håller stängt på samma sätt som föregående år. Det innebär att 
sommarförskola och sommarfritids har öppet vecka 28-31 samt måndagen 6 
augusti. 

Utveckling av placeringsarbetet i förskolan. 

Syftet med förslagen är att effektivisera placeringsarbetet genom 
tydligare rutiner. Följande rutiner föreslås gälla från augusti 2018: 

• Varje inskrivet barn räknas som ett barn, oavsett tillsynstid och behov. 

• Det finns ett åldersbaserat styrtal för hur många barn en barngrupp ska 
bestå av. 

• Om vårdnadshavaren är föräldraledig med ett yngre syskon, så har 
vårdnadshavaren återplaceringsgaranti för äldre syskon som är lediga från 
sin förskola under föräldraledigheten. 

• En etableringsförskoleavdelning skapas med syftet att underlätta för 
nyanlända och deras barn i starten som nya användare av förskola. 
Personalen på avdelningen har hög kompetens att möta nyanlända. Ett 
barn har sin förskoleplats på etableringsavdelningen högst 1,5 år. 

• 15-timmarsverksamhet för allmän förskola samt för barn till 
föräldralediga och arbetssökande erbjuds  8-11 varje dag på barnets 
ordinarie avdelning. Förskolechefen kan undantagsvis besluta om andra 
tider, efter en bedömning som grundar sig på barnets behov av andra 
vistelsetider. 
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Vikariebrist 

Förskolecheferna har påtalat svårigheter att få vikarier vid ordinarie personals 
frånvaro och föreslår en lösning med anställda vikarier, på samma sätt som 
bemanningscentralen föreslagit men ännu inte genomfört. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att notera informationen 

2) att besluta att sommarförskola och sommarfritids har öppet vecka 28-31 
samt måndagen 6 augusti. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om  barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0009 

BUN § 3 Mål och budget 2017 - bokslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Kent Hansson föredrar ärendet. 

Prognosen för utfallet 2017 har förändrats sedan föregående möte. Totalt sett går 
resultatet 2017 mot ett litet överskott på ca 100 000:-. Måltidsverksamheten och 
de interkommunala ersättningarna har ett större underskott än vad som tidigare 
kunnat förutses. Detta skapar en viss oro inför utfallet 2018 eftersom 
måltidsverksamhetens underskott är större än det budgettillskott som 
verksamheten fått för 2018.  Som ett led i att minska kostnaderna kommer 
kökscheferna att få ett större budgetansvar från och med 2018, men ytterligare 
åtgärder är nödvändiga. 

Under behandlingen av ärendet framkommer önskemål om en genomgång av de 
nyckeltal som används inom måltidsorganisationen samt en jämförelse med andra 
kommuner och nationella siffror. 

Skolskjutsverksamhetens positiva resultat beror främst på att vi kör 
specialskolskjutsar i egen regi istället för att upphandla. 

  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
• att notera informationen 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2017-0083 

BUN § 4 Projekt 2017 - Om- och tillbyggnad 
Bojarskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att uppdra åt förvaltningschefen att återkomma med ett tydligt och 

genomarbetat underlag till nästa nämndmöte då beslut ska fattas 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktige har 170620 beslutat om en om- och tillbyggnad av 
Bojarskolan till en kostnad av 42 miljoner. Under projekteringsarbete har olika 
förslag kommit fram som skulle skapa en skola som på längre sikt kan lösa 
förvaltningens behov av lokaler. Genom att flytta ut slöjd- och/eller 
musikundervisningen i den planerade tillbyggnaden skulle även Valemyrsskolans 
kommande lokalbehov kunna lösas samt att fritidshemsverksamheten får 
ytterligare lokaler. Det nya förslaget innebär en ökad kostnad. 

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

1) att uppdra åt förvaltningschefen att återkomma med ett tydligt och 
genomarbetat underlag till nästa nämndmöte då beslut ska fattas 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2017-0082 

BUN § 5 Projekt 2017 - Utbyggnad Mellegårdens skola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

2) att uppdra åt förvaltningschefen att på kommande möte redovisa den 
totala kostnaden för bygget av Mellegårdens förskola. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktige har 170620 beslutat om en om- och tillbyggnad av 
Mellegårdens skola till en kostnad av 18 miljoner. Under projekteringsarbete har 
nya behov tillkommit som fördyrar byggnationen.  De nya behoven är en utökad 
ombyggnad av köket och en förbättring av skolgården. 

Samrådet med KSAU ledde till en bedömning att den utökade ombyggnaden av 
köket ryms inom beslutade 18 miljoner. Medel för att bekosta skolgårdens 
iordningsställande äskas till investeringsbudgeten 2019.  

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

1) att notera informationen 

2) att uppdra åt förvaltningschefen att på kommande möte redovisa den 
totala kostnaden för bygget av Mellegårdens förskola. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0004 

BUN § 6 Verksamhetsuppföljning 2018 - 
Vuxenutbildningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

2) att uppdra åt förvaltningschefen att återkomma vid nästa nämndmöte 
med en tjänsteskrivelse gällande den problematik vid Vuxenutbildningen 
som lyfts fram under presentationen 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet föredras av tf rektor Helena L’Estrade och biträdande rektor Christina 
Holmström. 

Nämnden ges en presentation av Vuxenutbildningens syfte, uppdrag och 
utbildningsutbud samt statistik över inskrivna elever på de olika kurser och 
utbildningar som ges. Betygsstatistik och genomströmningshastighet belyses. Vid 
läsårsstarten HT 2017 påbörjades ett utvecklingsarbete på Vuxenutbildningen 
med syfte att öka genomströmningen genom olika sätt att bättre möta elevernas 
individuella behov. 

Utmaningar som uppstår genom att ha ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen 
i samma hus lyftes fram, liksom ökat behov av lokaler. 

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

• att notera informationen 

• att uppdra åt förvaltningschefen att återkomma vid nästa nämndmöte 
med en tjänsteskrivelse gällande den problematik vid Vuxenutbildningen 
som lyfts fram under presentationen 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2017-0186 

BUN § 7 Uppföljning 2017 - Kostpolicy 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att Kostpolicyn behålls i sin helhet med tillägg om ökad samverkan med 

socialnämnden enligt bifogat förslag till Kostpolicy. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ledamoten Marie Edvinsson Kristiansen(M): 

Vi moderater anser att målen borde varit tydligare gällande GMO och 
Antibiotika. 
 
1. Genmodifierade organismer (GMO) ska undvikas så långt det går att 
spåra 
Detta är en mycket omdiskuterad teknik och kunskapen och forskningen om 
vilka långsiktiga effekter, risker och eventuella  
skador GMO kan ge den biologiska mångfalden är fortfarande begränsade.  
Där av anser vi att GMO bör undvikas.  
 
2. Servera mat fri från antibiotika 
Ju mer antibiotika som finns i naturen, desto större fördel för 
antibiotikaresistens bakterierna. 
Antibiotika kommer ut i naturen genom att människors urin och avföring 
går genom reningsverken och hamnar i vattendragen.  
Antibiotikan hamnar även i naturen via naturhållning. Vi anser att det är 
viktigt att detta målet är viktigt ur ett långsiktigt folkhälsoperspektiv. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Kommunens kostpolicy har skickats på remiss till samtliga partier som är 
representerade i kommunfullmäktige, till socialnämnden och till kostchefen. 

Sammanställningen av de olika yttrandena presenteras för arbetsutskottet som 
konstaterar att flera av förslagen har en detaljnivå som gör att de ligger i nivå med 
nämndens handlingsplan. Socialnämndens förslag och önskemål om utökad 
samverkan bör skrivas in i kostpolicyn. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att Kostpolicyn behålls i sin helhet med tillägg om ökad samverkan med 

socialnämnden enligt bifogat förslag till Kostpolicy. 

Beslutsgång 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (19) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-01-25  
   
    
 

    

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   

 

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

Marie Edvinsson Kristiansen (M) reserverar sig mot beslutet lämnar en 
protokollsanteckning. 
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 BUN/2018-0007 

BUN § 8 Uppföljning och revidering 2018 - 
Verksamhetsplan (BUN) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att beakta de synpunkter som kommit fram i dialogen 

Sammanfattning av ärendet 
Deltagande politiker och tjänstemän samtalar i grupper om frågeställningar 
kring möten och kommunikation. Dialogen mellan politiker och förvaltningens 
chefer resulterar i att man lyfter fram olika sätt att förbättra kommunikationen för 
att ge det gemensamma utvecklingsarbetet bättre förutsättningar. Politiker 
påtalar vikten av att utmaningar och svårigheter i de olika verksamheterna lyfts till 
nämnden vid verksamhetsuppföljningar och dialogmöten. 

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

1) att beakta de synpunkter som kommit fram i dialogen 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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 BUN/2018-0008 

BUN § 9 Uppföljning och revidering 2018 - Mål- och 
uppföljningsplan (BUN) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att beakta de synpunkter som kommit fram i dialogen 

Sammanfattning av ärendet 
Deltagande politiker och tjänstemän samtalar i grupper om frågeställningar 
kring möten och kommunikation. Dialogen mellan politiker och förvaltningens 
chefer resulterar i att man lyfter fram olika sätt att förbättra kommunikationen för 
att ge det gemensamma utvecklingsarbetet bättre förutsättningar. Politiker 
påtalar vikten av att utmaningar och svårigheter i de olika verksamheterna lyfts till 
nämnden vid verksamhetsuppföljningar och dialogmöten. 

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

1) att beakta de synpunkter som kommit fram i dialogen 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet 
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 BUN/2018-0003 

BUN § 10 Återrapportering 2018 - 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 delegationsärenden rapporteras till barn- och utbildningsnämnden: 

Nr 74 - Beslut om avstängning i grundskolan (Elev/960) 

Nr 75 - Beslut om skolskjuts vid växelvis boende (BUN/2017-248) 

  

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/2018-0005 

BUN § 11 Återkoppling kontaktpolitiker 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

2) att uppdra åt förvaltningschefen att påminna personalen om att direkt 
agera mot alla former av kränkande behandling. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamöterna Marie Edvinsson Kristiansen och Therese Grahn har besökt 
gymnasiet samt deltagit i elevrådets möte där. Upplevelserna där och samtalen 
med eleverna kom att handla mycket om det kränkande språkbruk som 
förekommer som en typ av jargong. Nämndens ledamöter samtalar om vikten av 
personalens agerande mot alla former av kränkande behandling. 

Ledamoten Elisabeth Johansson ber förvaltningschefen framföra ett tack till 
förskolechef Therese Ascic för hennes engagerade insats vid ljusmanifestationen i 
Stadsparken 180114. 

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

1) att notera informationen 

2) att uppdra åt förvaltningschefen att påminna personalen om att direkt 
agera mot alla former av kränkande behandling. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag och finner att så är fallet. 
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BUN § 12 Folkhälsorådet 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten i folkhälsorådet Marie Edvinsson Kristiansen har deltagit i 
föreläsningen om Giraffspråket (ett kommunikationsverktyg) som gavs som 
kompetensutveckling till alla lärare i F-6 samt förskolepersonal 180109. 
Folkhälsorådet har bidragit ekonomiskt till föreläsningens genomförande. 
 Intresset var stort och det finns en grupp representanter från skolor och förskolor 
som ansvarar för att verktyget används och utvecklas i verksamheten .  

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 § 13 Förskola 2017 – Rossö förskola 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1) att notera informationen 

2) att ställa sig bakom förvaltningens plan för etablering av en utegrupp på 
Rossö förskola. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Niklas Faritzon föredrar ärendet. 

Starten av utegruppen på Rossö förskola blir den 23 januari och hemvisten 
kommer att kunna börja användas från 29 januari förutsatt att bygglov beviljas. 
Förberedelser har pågått med att förbereda hemvisten och söka tillfälligt bygglov 
och livsmedelstillstånd för lägenheten som ska användas under vårterminen. Ny 
personal har rekryterats och innehållet i den nya verksamheten är planerat. Under 
senaste månaden har vårdnadshavare gett uttryck för oro inför starten av 
verksamheten. De informationsinsatser som gjorts i form av föräldramöte och 
informationsbrev upplevs som otillräckliga. ”Öppet hus” i lägenheten upplevdes 
av många som positivt. 

Planeringsarbetet fortsätter gällande en etablerad uteplats i närheten av 
skolans/förskolans område, utegruppen ska ha sin hemvist i skolan/förskolan 
från hösten 2018. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1) att notera informationen 

2) att besluta att ställa sig bakom förvaltningens plan för etablering av en 
utegrupp på Rossö förskola. 

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