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 BUN/2018-0201 

BUN § 102 Programutbud 2019/2020 - Strömstad 
Gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att nuvarande programutbud på Strömstad Gymnasium ska vara sökbart i 

gymnasievalet 2019 

2. att val av inriktningar för årskurs 2 görs under hösten i årskurs 1 och inte i 
samband med gymnasievalet 2019 

3. att sökbara lärlingsutbildningar 2019 ska omfatta fordons- och 
transportprogrammet, barn- och fritidsprogrammet samt vård- och 
omsorgsprogrammet 

4. att utreda möjligheterna att starta platsförlagt vård- och omsorgsprogram 
respektive barn- och fritidsprogrammet inför läsåret 2020/2021 

5. att barn- och utbildningsnämnden i februari månad fastslår program- och 
inriktningsutbud för läsåret 2019/2020 utifrån aktuell sökbild och 
ekonomi 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon, rektor Martin Dalenius och biträdande rektor 
Roz Lind föredrar ärendet. 

Föredragningen inleds med en redogörelse för det aktuella antalet elever på de 
olika gymnasieprogrammen och deras inriktningar. 

Senast den 31 oktober ska sökbart programutbud för Strömstad Gymnasium 
läsåret 2019/2020 inrapporteras i Indra (Fyrbodals gemensamma ansöknings-
system). Därefter ska barn- och utbildningsnämnden i februari månad fastslå 
program- och inriktningsutbud utifrån aktuell sökbild och ekonomi. 

De nationella program som Strömstad Gymnasium idag erbjuder till kommunens 
ungdomar och dess kringkommuner föreslås vara kvar: 

Högskoleförberedande program 

• Ekonomiprogrammet 

• Samhällsvetenskapsprogrammet 

• Naturvetenskapsprogrammet 

• Teknikprogrammet 
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Yrkesförberedande program 

• Bygg- och anläggningsprogrammet 

• El- och energiprogrammet 

• Handel- och administrationsprogrammet 
 

Gymnasial lärlingsutbildning 

• Fordons- och transportprogrammet 

• Barn- och fritidsprogrammet 

• Vård- och omsorgsprogrammet 

  

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. att nuvarande programutbud på Strömstad Gymnasium ska vara sökbart i 

gymnasievalet 2019 

2. att val av inriktningar för årskurs 2 görs under hösten i årskurs 1 och inte i 
samband med gymnasievalet 2019 

3. att sökbara lärlingsutbildningar 2019 ska omfatta fordons- och 
transportprogrammet, barn- och fritidsprogrammet samt vård- och 
omsorgsprogrammet 

4. att utreda möjligheterna att starta platsförlagt vård- och omsorgsprogram 
respektive barn- och fritidsprogram inför läsåret 2020/2021 

5. att barn- och utbildningsnämnden i februari månad fastslår program- och 
inriktningsutbud för läsåret 2019/2020 utifrån aktuell sökbild och 
ekonomi 

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

Beslutet skickas till 
Rektor Strömstad Gymnasium 
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 BUN/2018-0202 

BUN § 103 Dokumenthanteringsplan 2018 - Barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att anta föreslagen dokumenthanteringsplan 2018 för barn- och 

utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan revideras årligen och 
årets revidering har den omfattningen att nämnden behöver fatta beslut om 
revideringen. Planen skapades 2017 och det finns områden i planen som inte var 
kompletta 2017 eller där rutinerna förändrats under 2018. Ett exempel på det 
senare är utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till dokumenthanteringsplan 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. att anta föreslagen dokumenthanteringsplan 2018 för barn- och 

utbildningsnämnden 

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

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningens chefer 
Kommunledningskontoret 
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 BUN/2018-0163 

BUN § 104 Revidering 2018 - Delegationsordning BUN 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att ställa sig bakom förvaltningens förslag till ny delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning ska årligen ses över. De 
förändringar som finns med avser förtydligande till reglemente. Vid årets översyn 
har även hänsyn tagits till den nya kommunallagen och förvaltningslagen som 
träder i kraft 1/7 2018, dataskyddsförordning, GDPR, samt förändringar i skol-
lagen. 

Den nya kommunallagen innebär även att det ska anges vilka beslut som löpande 
ska underställas nämnd. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till delegationsordning 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att ställa sig bakom förvaltningens förslag till ny delegationsordning 

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

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningens chefer 
Kommunledningskontoret 
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 BUN/2018-0164 

BUN § 105 Ansökningar 2018 - Folkhälsorådet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att anta förvaltningens förslag till skrivelse till Folkhälsorådet gällande 

stimulans- och utvecklingsmedel 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

I folkhälsorådets budget finns stimulans- och utvecklingsmedel att söka för 
förvaltningar, verksamheter och organisationer verksamma inom Strömstads 
kommun. Riktlinjerna för ansökningar är reviderade 2018. Varje kommunal 
förvaltning gör i anslutning till budgetarbetet en inventering av vilka 
utvecklingsbehov som finns det kommande året/åren inom den egna 
verksamheten som harmoniserar med folkhälsoplanens prioriterade områden. 
Utifrån inventeringen gör sedan respektive nämnd en skrivelse till Folkhälsorådet 
gällande vilka områden nämnden planerar att jobba med. Folkhälsorådet fördelar 
sedan folkhälsomedel enligt angivna kriterier.  

Förvaltningen har sammanställt de olika skolenheternas aktivitetsplaner inom det 
systematiska kvalitetsarbetet. Sammanställningen visar att aktiviteter inom det 
prioriterade utvecklingsområdet Elevers inflytande över utbildningen kopplat till 
högre måluppfyllelse stämmer väl överens med Folkhälsorådets fokusområde 
Delaktighet och inflytande. Förslag till aktiviteter inom de tre prioriterade 
områdena finns beskrivna i förslaget till nämndens skrivelse till folkhälsorådet. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till skrivelse till folkhälsorådet gällande stimulans och utvecklingsmedel 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
1. att anta förvaltningens förslag till skrivelse till Folkhälsorådet gällande 

stimulans- och utvecklingsmedel 

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

Beslutet skickas till 
Folkhälsorådet 
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 BUN/2018-0196 

BUN § 106 Remiss 2018 - Samråd - Fördjupad 
översiktsplan för Strömstad-Skee 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att till kommunstyrelsen uttala att barn- och utbildningsnämnden ställer 

sig positiv till den fördjupade översiktsplanen och de ställningstaganden 
kring förskolor, skolor och säkra skolvägar som beskrivs. 

2. att till kommunstyrelsen uttala behovet att en fortsatt god dialog och 
samverkan för att säkerställa tillgången till förskolor, skolor och säkra 
skolvägar när kommunen växer. 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen har översänt Fördjupad översiktsplan Strömstad - Skee för 
samråd. 

Processen med att ta fram ett planförslag för FÖP Strömstad – Skee har tagit 
avstamp i följande huvudprinciper: 

• Strömstad och Skee ska ges förutsättningar att växa - Strömstad utifrån sina 
förutsättningar som stad och Skee utifrån sina förutsättningar som ett mindre 
samhälle. Därmed ska Strömstad och Skee långsiktigt värnas som två separata 
tätorter. 

• Bebyggelse ska utvecklas med utgångspunkt i en grönblå struktur där 
naturområden (inklusive marina områden) ger ett stöd till samhällsutvecklingen i 
form av ekosystemtjänster och därmed långsiktigt tryggad livskvalitet. 
Planprocessen har innefattat analys av ekosystemtjänster inom utemiljöer, 
grönytor och till viss del omgivande naturområden för att bedöma vilka kvaliteter 
och vilken potential som finns utifrån perspektivet att värna och utveckla 
platserna som en tillgång för samhället med dess invånare och besökare. 

Strömstads kommun växer och antalet nya invånare blir fler för varje år. Ett av de 
främsta syftena med planeringen är att identifiera var och hur ny bebyggelse kan 
tillkomma i Strömstad och Skee samt närområden. Utvecklingen av samhället ska 
ske på ett långsiktigt sätt som stärker en hållbar bebyggelseutveckling. En större 
befolkning ger bättre underlag för skola, föreningsliv, arbete och handel, vilket i 
sin tur bidrar till fortsatt utveckling. Samtidigt är det viktigt att de personer som 
bor i staden idag trivs och stannar kvar. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 
Tjänsteskrivelse 
Följebrev till Remiss FÖP Strömstad - Skee 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. att till kommunstyrelsen uttala att barn- och utbildningsnämnden ställer 

sig positiv till den fördjupade översiktsplanen och de ställningstaganden 
kring förskolor, skolor och säkra skolvägar som beskrivs. 

2. att till kommunstyrelsen uttala behovet att en fortsatt god dialog och 
samverkan för att säkerställa tillgången till förskolor, skolor och säkra 
skolvägar när kommunen växer. 

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

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, ks@stromstad.se 
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 BUN/2018-0002 

BUN § 107 Förskola 2018 - övergripande information 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Administrativ chef Lisbeth Lunneryd föredrar ärendet. 

De två nya förskolorna på Ånneröd och Grålös börjar närma sig färdigställande, i 
januari respektive mars 2019. Förskolecheferna förbereder öppnandet av nya 
avdelningar. 

Antalet återstående ansökningar om förskoleplats 2018 är cirka 10, och i 
dagsläget är cirka 625 barn placerade i förskolan. För första halvåret 2019 finns 
cirka 60 ansökningar, varav 30 till januari. Antalet ansökningar är högst till 
förskolorna Skee/Grålös och Bojar/Mällby/Ånneröd. Antalet barn per anställd har 
under hösten varit cirka 5. 

Gällande 15-timmarsbarnen finns ingen information om förändringar av 
situationen sedan föregående möte. En utvärdering kommer att presenteras för 
nämnden vid mötet i december. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

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 § 108 Förvaltningsövergripande information 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon föredrar ärendet. 

Avtalet kring Naturbruksgymnasierna bereds fortfarande. Ärendet kommer att tas 
upp för beslut på novembermötet. 

Ordföranden har deltagit i information kring ett förslag att genom en kombination 
av arbete (cirka 50 %) och studier skapa möjlighet att utbilda fler lärare. Förslaget 
innebär att kommunen betalar heltidslön till studenten. Förvaltningen har ännu 
inte tagit ställning i frågan. 

En fråga har väckts kring om elever i åldern 18-20 år, som är bosatta i kommunen, 
och som studerar på folkhögskola kan få ett bidrag liknande det som 
gymnasieelever som studerar på annan ort får? Kommunen har ett ansvar för 
dessa ungdomar genom det kommunala aktivitetsansvaret. Frågan utreds och 
förslag till beslut kommer att finnas till nämndens möte i november. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Arbetsutskottets 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/2018-0005 

BUN § 109 Återkoppling kontaktpolitiker 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Elisabeth Johansson har deltagit i skolråd på Odelberg-/Tjärnöområdet. 
Vårdnadshavarna önskar ett förtydligande om varför skolkatalogen dragits in. 

Arlette Lacabanne Raber har deltagit i skolråd på Bojarskolan. Fokus för mötet var 
skolans värdegrundsarbete och kvalitetsarbete. 

Rolf Pettersson poängterar att det är viktigt att rektorer och förskolechefer bjuder 
in respektive kontaktpolitiker till skolråd och föräldramöten. Förvaltningschefen 
hanterar frågan. 

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/2017-0253 

BUN § 110 Folkhälsorådet 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Marie Edvinsson Kristiansen (M) redogör för folkhälsorådets senaste 
möte. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden 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/2017-0153 

BUN § 111 Skolinspektionen 2017 - Regelbunden tillsyn 
Strömstiernaskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Rektor Eva Hoffström och biträdande rektor Anna Haugstöl föredrar ärendet. 

Vid starten av höstterminen har den nya ledningen för Strömstiernaskolan arbetat 
med elevernas inflytande på flera sätt: 

Personalen har genom kollegiala studier med hjälp av material från Skolverket 
bearbetat begreppet elevinflytande, så att den redan vid terminsstarten var redo 
att arbeta med elevinflytandet på ett tydligt sätt. 

Eleverna har fördjupat sin förståelse av begreppet elevinflytande; hur de kan ha 
inflytande under hela sin lärandeprocess i skolan och vilka begränsningar det finns 
genom att läroplanen föreskriver centralt innehåll och kunskapskrav i ämnena. 

Vårdnadshavarna har fått information om olika sätt att stödja sina barn i 
lärprocessen, bl.a. genom att ställa vägledande frågor om lärandet. Informationen 
i veckobreven har förtydligats för att underlätta vårdnadshavarnas engagemang. 

Nämndens ordförande och förvaltningschefen har skickat in en redovisning av 
vidtagna åtgärder till Skolinspektionen. Åtgärderna gäller området Lärarna ser till 
att eleverna får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll, områden där brister kvarstod vid uppföljningen i januari. 
Efter redovisningens inskickande har Skolinspektionen kontaktat rektor och 
efterfrågat elevernas uppfattning om möjligheterna till inflytande i nuläget. Därför 
har en enkät genomförts och av svaren framgår att cirka 75 % av eleverna 
upplever att de har inflytande alltid eller ofta och 25 % upplever att de har 
inflytande sällan eller aldrig. Resultatet ska redovisas till Skolinspektionen. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

Arbetsutskottets 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/2018-0093 

BUN § 112 Verksamhetsuppföljning 2018 - Måltid och 
städ 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Kostchef Agneta Kullberg föredrar ärendet. 

Kostchefen beskriver nuvarande situation inom de tre köksområdena. I 
sjukhusköket och Strömstiernaskolans kök fungerar arbetet fortsatt bra. 
Rekryteringen av ny kökschef till Beatebergsgården är ännu inte avslutad. Stefan 
Bäckvall fortsätter som vikarierande kökschef inom Beatebergsområdet.  

Nämnden frågar även om elevernas möjligheter att påverka matsedeln, förutom 
de traditionella matråden ses digitala enkäter som en möjlighet att dels få fler 
nöjda matgäster, dels att kunna minska matsvinnet. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

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/2018-0203 

BUN § 113 Multifunktionellt kök - avstämning 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Kostchef Agneta Kullberg och fastighetsförvaltare Gary Lyckell föredrar ärendet. 

Processen att planera det multifunktionella köket pågår enligt planerna med 
genomförda förprojekteringsmöten och studiebesök i kök av den modell som 
planeras. Ytterligare studiebesök planeras. I den fortsatta processen genomförs 
ansökan om bygglov samt förfrågan till entreprenörer under våren 2019 och 
bygget startar under 2019. Förhoppningen är att köket står klart för användning 
sommaren 2020. 

Planeringen av anpassningar och renoveringar av mottagningsköken genomförs 
under byggtiden för det multifunktionella köket. Därefter vidtar anpassningen av 
de olika mottagningsköken och Strömstiernaskolans kök är först att renoveras. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

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/2017-0079 

BUN § 114 Mål och budget 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att notera informationen 

Sammanfattning av ärendet 
Controller Kent Hansson föredrar ärendet. 

Prognosen för utfallet 2018 är ett överskott på 300 tkr. De olika verksamheterna 
visar olika resultat i förhållande till budget. Grundskolan visar ett underskott som 
beror på ökade kostnader för särskilt stöd. Gymnasiet visar ett underskott som 
beror på ökade interkommunala kostnader för elever på individuella programmet. 
Resurscentrum visar liksom tidigare ett överskott beroende på vakanser. 

Beslutsunderlag 
AU-protokoll 

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

1. att notera informationen 

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



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (20) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2018-10-18  
   
    
 

    

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/2018-0104 

BUN § 115 Mål och budget 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. att anta förvaltningschefens förslag till att lösa det nya behovet av 

effektiviseringar 2019 genom kommande statsbidrag 

2. att uppdra åt förvaltningschefen att fortsätta arbeta med att hitta andra 
effektiviseringsmöjligheter och återkomma med en redovisning till 
nämnden i mars 2019 

3. att uppdra åt förvaltningschefen att utreda en förändring av 
skolstrukturen och återkomma med förslag och konsekvensbeskrivning till 
nämnden i mars 2019 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Ledamoten Rolf Pettersson (S) yrkar bifall till förslaget gällande uppdraget att 
utreda en förändring av skolstrukturen och återkomma med förslag och 
konsekvensbeskrivning. 

Den socialdemokratiska gruppen deltar inte i beslutet gällande de två första att-
satserna. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M) deltar inte i beslutet gällande den första att-
satsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Nicklas Faritzon och controller Kent Hansson föredrar ärendet. 

Föredragningen inleds med en sammanfattning av budgetprocessen hittills, med 
fokus på de förslag till effektiviseringar som har behandlats, de kostnadsökningar 
som utökad verksamhet leder till samt de budgetramar som budgetberedningen 
preliminärt tilldelat nämnden.  
 
De preliminära budgetramarna innebär ett behov av ytterligare 1 833 tkr. 
Förvaltningschefen föreslår att nämnden använder de under hösten beviljade 
stadsbidrag i budget 2019. Förvaltningschefen poängterar dock att nämnden 
fortsatt behöver jobba med effektiviseringar. Detta då statsbidragen är riktade 
och kan upphöra beroende på utifrån andra statliga budgetprioriteringar, vilket 
innebär att en ekonomisk sårbarhet.  
  
Förvaltningschefen menar också att nämnden behöver se över skolstrukturen i 
förhållande till likvärdighet och ekonomi. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Kerstin Karlsson (L): 
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1. att anta förvaltningschefens förslag till att lösa det nya behovet av 
effektiviseringar 2019 genom kommande statsbidrag 

2. att uppdra åt förvaltningschefen att fortsätta arbeta med att hitta andra 
effektiviseringsmöjligheter och återkomma med en redovisning till 
nämnden i mars 2019 

3. att uppdra åt förvaltningschefen att utreda en förändring av 
skolstrukturen och återkomma med förslag och konsekvensbeskrivning till 
nämnden i mars 2019 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
ordförandes förslag, en att-sats i taget, och finner att så är fallet. 
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