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BUN § 101 Ändring av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att lägga till Marie Edvinsson Kristiansens initiativärende och ärendena 
Information från Folkhälsorådet, Information från politiken och information 
om pedagogisk omsorg på Tjärnö HT 2022. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) yrkar på att få lämna in ett initiativärende. 

Ordföranden föreslår att lägga till ärendena Information från Folkhälsorådet, 
Information från politiken och information om pedagogisk omsorg på Tjärnö HT 
2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utvecklingsnämnden beslutar att lägga till Marie 
Edvinsson Kristiansens initiativärende och ärendena Information från 
Folkhälsorådet, Information från politiken och information om pedagogisk omsorg 
på Tjärnö HT 2022 och finner att så sker.  
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 BUN/2020-0326 

BUN § 102 Information från verksamheterna  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Helene Evensen redogör för: 

• Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet 

• Samråd med socialnämndens AU 
• Kylda matleveranser till brukare. 
• Ytterligare samråd kring lokaler/prioriteringar med KSAU 
• Dialog med hälso- och sjukvårdsnämnden 
• Covid-19 
• LSO-rapporter 

•Avlägsna löst material i utrymningsvägar 
•Ansvarsfördelning skola/Strömstads lokaler samt 
brandskyddskontrollant 
•Rutiner månadskontroll, utrymningsledare och info till vikarier 

Sara Arvenberg, för gymnasiet, vux, barn- och elevhälsan, redogör för: 

• Utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck 
• Utbildning kring pojkars kunskapsresultat med Fredrik Zimmerman 
• Projekt ”Röda tråden” i ledningsgrupperna 
• MHFA- mental health first aid 
• Redogörelse för öppet hus på gymnasiet. 
• Kampanj gymnasiet 2022/2023 
• Westum ”Get ready in West”, 1,6 mkr till Strömstad 
• Yrkeshögskola i Strömstad? 
• Redogörelse för hur man på gymnasiet arbetar med frågor om normer 

och sexualitet. 
• Narkotikahundar har övat på gymnasiet och Strömstierna utan att göra 

några fynd. 
• Redogörelse för KOKO - Kommunikation och Kompetens.   

Martin Dalenius, förskola, kulturskola, bibliotek, redogör för: 

• ViLär – Förskolans utvecklingsarbete i fokus för samverkansforskning med 
Högskolan Väst 

• Barnomsorg på obekväma arbetstider 
• Folkhälsomedel i två år för samverkansprojektet GIRFEC - Strömstad 
• Oro runt lokalfrågor med mediaintresse. 
• Arbete inlett för lokalförändringar inom biblioteket samt 

bemanning/organisation på de olika biblioteken 
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• Kvalitetsarbete: Andel barn per förskollärare samt kompetensutveckling 
• Sjukfrånvaron sjunker för förskolepersonalen och behovet av vikarier 

minskar 
• Tar utvecklingsuppdrag tid från barngruppen? 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2021-0275 

BUN § 103 Revidering av kulturskoleplan Strömstads 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att besluta anta förvaltningens förslag till uppdaterad kulturskoleplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kulturskoleplan har uppdaterats utifrån aktuella förutsättningar.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-25 § 117 
Tjänsteskrivelse 2021-11-16 
Uppdaterad kulturskoleplan 2021/22 
Presentationsunderlag  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att besluta anta förvaltningens förslag till uppdaterad kulturskoleplan. 

Beslutet skickas till 
Kulturskolechef 
Verksamhetschef  
Diariet  
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 BUN/2021-0276 

BUN § 104 Revidering av biblioteksplan Strömstads 
kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att besluta anta förvaltningens förslag till uppdaterad biblioteksplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads biblioteksplan har uppdaterats utifrån aktuella förutsättningar och 
förtydligats utifrån bibliotekets olika verksamhetsuppdrag som Folkbiblioteket och 
Skolbiblioteket. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021.11.25 § 118 
Tjänsteskrivelse 2021-11-16 
Uppdaterad biblioteksplan 2021/22 
Presentationsunderlag  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att besluta anta förvaltningens förslag till uppdaterad biblioteksplan. 

Beslutet skickas till 
Kulturskolechef 
Verksamhetschef 
Diariet  
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 BUN/2021-0310 

BUN § 105 Paus för pedagogisk omsorg på Koster HT 
2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att pausa Kosters pedagogiska omsorg från höstterminen 2022. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Sandra Andersson (L) reserverar sig mot beslutet, se bilaga. 

Andreas Hansson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
I planeringsförutsättningarna inför 2022 har kartlagts att Kosters pedagogiska 
omsorg inte har några barn mantalsskrivna inom planeringsområdet inför HT 
2022. Under 2021 har ett mantalsskrivet barn varit i verksamheten samt att ett 
barn, hemmahörande i Göteborgs stad och vars plats köpts av Göteborg, under 
några dagar i veckan deltagit i verksamheten. Kosters pedagogiska omsorg går 
med negativt resultat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-30 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
besluta 

att pausa Kosters pedagogiska omsorg. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Hansson (C) yrkar, med instämmande från Sanja Lilli Gohlke (-) 

- att tillfälligt pausa Kosters pedagogiska omsorg från HT 2022. 

- att nytt beslut skyndsamt ska tas av nämnden om inflyttning sker, 

Lena Martinsson (S), Marie Edvinsson Kristiansen (M), Marie Rask (S), Emmelie 
Stackegård Hansen (M), Alexander Weinehall (KD) och Stellan Nilsson (V) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag. 

Sandra Andersson (L) yrkar avslag på förslaget för att ta ett beslut längre fram. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition mellan förvaltningens förslag och Anderas 
Hanssons förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
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Ordföranden ställer proposition mellan förvaltningens förslag och Sandra 
Anderssons förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschef 

Diariet
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Bilaga 
 
Reservation 
 
Från Hösten 2022 finns inga barn som önskar pedagogisk omsorg på Koster. Den 
verksamheten pausas då automatiskt. Men att besluta detta skulle ge extremt 
svåra och små förutsättningar för att återuppta denna verksamhet vid inflyttning 
av nya barn till Koster. Den omsorgen hänger ihop med skolan och behöver då en 
mer långsiktig plan. Vi ser detta mer som en nedläggning och så småningom 
skolan. Vilket Liberalerna inte kan stå bakom. Då Koster förväntas utvecklas vid 
kommande byggnation vill vi ha en vilja av utveckling även för omsorgen och 
skolan framåt. 
 
 
Hälsningar Sandra Andersson 
Ledamot BUN 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (32) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-12-09  
   
    

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

 

 
 

 BUN/2021-0312 

BUN § 106 Flytt av Lilla Strömstiernas barn till Korpen, 
samt att musikverksamheten flyttas in i 
lokalerna 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att pausa förskoleverksamheten på Strömstierna förskola och genom detta frigöra 
verksamhetslokaler för Kulturskolan 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstad har haft vikande barnantal under ett par år, vilket har fått till 
konsekvens att det nu finns god platstillgång i kommunens förskolor. Strömstierna 
förskola är en av de förskolor som haft många platser lediga utifrån ett 
helårsperspektiv. Det har vidare varit vanligt att vårdnadshavare ansökt om 
omplacering till närliggande Korpens förskola. För att säkra den pedagogiska 
kvalitén genomförde Strömstierna förskolas rektor Ulla Wallin en flytt av halva 
förskolans barngrupp till Korpens förskola inför höstterminen 2021 (barn 4-5år), 
utifrån att där fanns god platstillgång. Inför höstterminen 2022 kan kvarvarande 
barngrupp flyttas och därmed kan verksamheten på Strömstierna förskola pausas 
för kommande treårsperiod. 

En paus av förskoleverksamheten vid Strömstierna förskola möjliggör att 
Kulturskolan kan få verksamhetslokaler för en 3års period, dock behöver lokalerna 
modifieras utifrån Kulturskoleverksamhetens krav. 

Förvaltningen bedömer inte att paus av Strömstierna förskola kommer att 
förorsaka oskäliga köer vid någon annan enhet, särskilt då det idag finns ett stort 
utbud av platser på både Tångens förskola och Ånneröd förskola, vilka båda ligger 
inom skäligt avstånd ifrån Strömstierna förskola. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-30 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 

att pausa förskoleverksamheten på Strömstierna förskola och genom detta frigöra 
verksamhetslokaler för Kulturskolan 

Beslutsgång 
Förvaltningens förslag vinner bifall 

Beslutet skickas till 
Verksamhetschefen 
Diariet  
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 BUN/2020-0326 

BUN § 107 Information från Strömstiernas rektorer kring 
arbetet på skolan gällande närvaro 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att redovisning från Strömstiernaskolans rektorer kring arbetet på skolan gällande 
närvaro får tas upp vid senare tillfälle 

att i övrigt notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Héléne Evensen redogör för bakgrunden till ärendet och 
rektorerna Eva Hoffström och Camilla Odinger redovisar hur situationen ser ut på 
Strömstiernaskolan med anledning av senare tids skriverier i lokala medier. 

Redovisning från Strömstiernaskolans rektorer kring arbetet på skolan gällande 
närvaro får tas upp vid senare tillfälle. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2021-0067 

BUN § 108 Mål och budget 2022 - Internbudget inkl 
investeringar 2022 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att anta internbudget samt investeringsplan för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastslår och antar budgeten för kommunen i sin helhet den 
18 november. Den lagda internbudgeten för barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamheter utgår från tidigare givna planeringsförutsättningar samt de 
volymberäkningar som presenterades i budgetskrivelsen för nämnden 2021-09- 
30. Utöver budgetskrivelsens förändringar 2022 så finns förslaget angående 
omfördelningar på hyror inom kommunens lokaler, det skulle påverka barn- och 
utbildningsförvaltningen med sänkta hyror motsvarande 636 tkr. Förslag på 
fördelning av pedagogiska kläder för förskola och fritids på 500 tkr finns med i 
förlaget. Förslagen gällande hyror och kläder bygger på kommunfullmäktiges 
beslut 18 november. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-25 § 115 
Tjänsteskrivelse 2021-11-18 
Förslag internbudget och investeringsplan 2022 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta internbudget samt investeringsplan för 2022. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Hansson (C) yrkar som tillägg, med instämmande från Sanja Lilli Gohlke (-
) och Sandra Andersson (L) att arbetsutskottet skyndsamt begär budgettillskott för 
2022 hos kommunstyrelsen för att hantera uppkomna oroligheter inom 
förvaltningen. 

Marie Edvinsson Kristiansen (M), Marie Rask (S), Alexander Weinehall (KD) och 
Emmelie Stackegård Hansen (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden bifaller eller avslår Andreas 
Hanssons yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden avslår yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2021-0075 

BUN § 109 Månadsuppföljning oktober och november 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att notera informationen rörande barn- och utbildningsförvaltningens 
månadsuppföljning för oktober månad. 
att notera informationen rörande barn- och utbildningsförvaltningens 
månadsuppföljning för november månad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utfallet per 31 oktober är + 6,2 mnkr jämfört med budget före förändring av 
semesterlöneskuld. Utfallet per 31 oktober är 11,7 mnkr, jämfört med budget 
efter förändring av semesterlöneskuld. De största avvikelserna, både positiva och 
negativa finns inom förvaltningskontor, måltid, städ och barn- och elevhälsa. 

Utfallet per 30 november är + 5,8 mnkr jämfört med budget före förändring av 
semesterlöneskuld. Utfallet per 30 november är 8,3 mnkr, jämfört med budget 
efter förändring av semesterlöneskuld. De största avvikelserna, både positiva och 
negativa finns inom förvaltningskontor, städ och barn- och elevhälsa 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-11-18 
Tjänsteskrivelse 2021-12-09 
Månadsuppföljning oktober 2021 
Månadsuppföljning november 2021 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-25 § 116 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen rörande barn- och utbildningsförvaltningens 
månadsuppföljning för oktober månad. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2021-0318 

BUN § 110 Mål och budget 2021 - Årsredovisning och 
bokslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att 1,9 mnkr överförs från investeringsbudgeten 
2021 till 2022 års investeringsbudget 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har inte nyttjat 1,9 mnkr i investering för 
nybyggnationen på Bojarskolan och äskar att överföra kvarvarande 1,2 mnkr av 
projekt 76920 i tilläggsbudget 2021 samt 0,7 mnkr kvarvarande från projekt 77121 
från investeringsbudgeten 2021 till 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse (2021-12-01) 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att 1,9 mnkr överförs från investeringsbudgeten 
2021 till 2022 års investeringsbudget 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
Diariet  
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 BUN/2021-0022 

BUN § 111 Intern kontrollplan 2021 - Uppföljning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till slutrapport gällande intern kontroll 
2021 med tillägget att garanterad undervisningstid avseende grundskolan kvarstår 
som kontrollpunkt under 2022 samt att ett förtydligande skall tas fram vad som 
menas med en inställd lektion. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden antog den 2021-02-23 en intern kontrollplan för 
sin verksamhet. Planen avser områdena 

• Särskilt stöd 
• Effektiv personalplanering utifrån lärarlegitimation och ämnesbehörighet 
• Resursfördelning inom samtliga skolformer 
• Garanterad undervisningstid 
• Kompetensutveckling 
• Kommunikation 
• Kompetensförsörjning 
• Inköp och upphandling  

Beslutsunderlag 
Rapport intern kontrollplan 2021 
Tjänsteskrivelse 2021-11-17 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-25 § 122 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till slutrapport gällande intern kontroll 
2021. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Alexander Weinehall (KD), yrkar att garanterad undervisningstid avseende 
grundskolan kvarstår som kontrollpunkt under 2022 samt att ett förtydligande 
skall tas fram vad som menas med en inställd lektion. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag med Alexander Weinehalls tilläggsyrkande och finner att 
så sker. 

Beslutet skickas till 
Lisbeth Lunneryd 
Diariet  
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 BUN/2021-0262 

BUN § 112 Intern kontrollplan 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att anta förvaltningens förslag till intern kontrollplan 2022 med tillägget att 
garanterad undervisningstid avseende grundskolan kontrolleras, samt att en 
definition av inställd lektion tas fram. 

Sammanfattning av 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 är ansvarig för granskningen 
• När 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 2021 
utefter en väsentlighet- och riskanalys och föreslår område och tillvägagångssätt i 
den framtagna internkontrollplanen för 2022. 

1. Särskilt stöd 
2. Effektiv personalplanering utifrån lärarlegitimation och ämnesbehörighet 
3. Resursfördelning inom samtliga skolformer 
4. Garanterad undervisningstid 
5. Kommunikation 
6. Kompetensförsörjning 
7. Inköp och upphandling 

I riskanalysen identifieras och analyseras olika risker och deras konsekvens som är 
avgörande för nämndens/styrelsens möjligheter att nå sina mål. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-25 § 123 
Tjänsteskrivelse 2021-11-17 
Förslag till intern kontrollplan 2022 inkl. riskanalys 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta förvaltningens förslag till intern kontrollplan 2022. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Alexander Weinehall (KD), yrkar att garanterad undervisningstid avseende 
grundskolan kontrolleras, samt att en definition av inställd lektion tas fram. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag med Alexander Weinehalls tilläggsyrkande och finner att 
så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2021-0257 

BUN § 113 Skolskjuts för barn med fritidshemsplats, 
fråga från A Weinehall (KD) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att frågeställningen från Kristdemokraterna, kring rätten för skolskjuts för barn 
med fritidshemsplats, är besvarad och lämnad utan åtgärd.  

Sammanfattning av ärendet 
Ledamot Alexander Weinehall (KD) har i skrivelse daterad 22 september 2021 
ställt frågor avseende skolskjuts för elever med fritidshemsplats. Skrivelsen gäller 
de elever som utnyttjar sin fritidsplats och där det kan bli trångt i skolbussen när 
de väljer att åka hem senare än skoldagens slut. Frågeställaren vill få information 
kring antalet elever som kan vara berörda av detta samt vilka kostnader det skulle 
generera att även låta dessa elever åka buss hem när dagen är slut på 
fritidshemmet. 

Enligt gällande skolskjutsreglementes punkt 5 är elever inom fritidsverksamhet 
inte berättigade till skolskjuts 

Barn- och utbildningsnämndens beslutade 210930 att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden redovisa följande:  

1. Antalet elever med fritidshemsplats som kan vara aktuella för skolskjuts 
om sådan erbjöds i anslutning till fritidshemsplatsens slut för dagen  

2. Vilka kostnader detta skulle medföra för verksamheten. 

 Återkoppling på ställda frågor:  

1. Beräkningar över antal barn som kan vara aktuella att ta bussen hem från 
fritids presenteras i tabellen nedan. Siffrorna utgår ifrån antagandet att 
andelen skolskjutsbarn på fritids är lika stor som i skolan. Andelen 
skolbarn som har fritidsplats är ungefär 50 % av skolans elever, främst i 
förskoleklass och årskurs 1-3. Det är dessa barn som har en kortare 
skoldag och som utifrån frågeställningen, skulle kunna få en rättighet att 
åka skolskjuts hem från fritids. 
 
Tidig skolskjutstur hem behövs på alla skolor, för elever med kortare 
skoldag och som inte har fritidsplats. I grundskolan har eleverna skolplikt 
och därmed är det känt hur många elever som har rätt till skolskjuts på 
respektive skola och busslinje. Upphandlingen av skolskjuts bygger på 
andel/antal elever i grundskolan, med rätt till skolskjuts enligt 
skolskjutsreglementet. 
 
Om det skulle behövas en ytterligare buss på sista turen från skolan är 
svårt att prognosticera eftersom fritidshemmet är frivilligt. På Skee skola 
där en tur körs med liten buss (19 platser, vilket krävs utifrån 
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vägförhållanden), bedömer förvaltningen att det behövs en extra buss till 
sista turen från skolan. Det är trångt med platser redan idag. Det finns 
ståplatser, men de ska inte användas regelbundet utan vid enstaka 
tillfällen, utifrån säkerhetsperspektivet. 

2. Alla tillgängliga bussar används idag. Varje köp av en extra buss på sista 
turen hem, trots att den inte kör övriga turer på dagen, genererar en ny 
kostnad. Kostnaden för varje extra buss är ca 900 tkr (extraköp via 
Västtrafik).  
 
Idag har fritidsbarn möjlighet att åka med en senare buss än vid 
skoldagens slut i mån av plats, alltså finns möjligheten men inte 
rättigheten. I de allra flesta fall/situationer så funkar detta bra i nuläget, 
det finns fritidshemsbarn som mer eller mindre regelbundet åker hem 
med skolbussen.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-09-22 från Alexander Weinehall (KD) 
BUN:s beslut 2021-09-30 (2021-09-30 BUN §112) 
Tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-25 § 124 
 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att frågeställningen från Kristdemokraterna, kring rätten för skolskjuts för barn 
med fritidshemsplats, är besvarad och lämnad utan åtgärd.  

Beslutet skickas till 
Ledamot A Weinehall 
Förvaltningschef 
Skolskjutshandläggare 
Diariet 
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 BUN/2021-0256 

BUN § 114 Prioritering av lokaler, ombyggnation 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att nedanstående lokaler (i rangordning) bedöms som prioriterade byggprojekt för 
barn- och utbildningsnämnden och dess verksamheter under de kommande åren, 

1) Strömstiernaskolan och dess kök 

2) Lokaler för grundsärskola 

2,5) Bojarskolan etapp 3 

3) Valemyrskolan 

4) Skee kök 

5) Skee idrottshall 

samt att Strömstadslokaler AB får i uppdrag att starta en förstudie för 
Valemyrskolan, med målet om att utröna förutsättningar för en ombyggnation 
vilket ska återredovisas till nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Ändamålsenliga lokaler och lokaler i tillräcklig omfattning är ständigt aktuella 
frågor för barn- och utbildningsförvaltningen. Trenden är att antalet barn och 
elever ökar, men det finns perioder när ökningen avstannar. 

Elevökningen på Strömstiernaskolan är känd sedan länge och en ökning av antalet 
klassrum behövs, dessutom behöver undervisningslokalerna anpassas för att möta 
behovet av lokaler som möjliggör mer flexibla undervisningsgrupper. En förstudie 
med förslag till ombyggnad har presenterats för nämnden 2021-04-27 och  
2021-06-22, där nämnden i det senare mötet fattade beslut om att en beställning 
skulle gå vidare till Strömstadslokaler.  

Lokaler för grundsärskola har behandlats i nämnden 2021-03-30, 2021-04-27 och 
2021-06-22. En förstudie av ny grundsärskola i Skee kommer att presenteras för 
nämnden 2021-12-09. 

Behovet lokaler för skola och förskola på Rådhusberget (Valemyrskolan) 
behandlades av nämnden 2021-02-23. Nämnden gav förvaltningschefen i uppdrag 
att lägga in en skrivelse till kommunstyrelsen med begäran om start av detaljplan 
för Rådhusberget, där markområdet för skolan kan ingå. Kommunens plan- och 
byggchef meddelade som svar på denna begäran 2021-03-05 att miljö- och 
byggförvaltningen avser inte att agera i ärendet förrän det finns en sökande till 
planarbetet och menade att Strömstadslokaler bör ansöka om separat plan för 
Valemyrskolan. Strömstadslokaler AB:s VD har under hösten 2021 uttalat en 
önskan om att bolaget ska få uppdraget att starta en förstudie för Valemyrskolan 
för att utröna vad man kan bygga inom befintliga planbestämmelser innan en ny 
planansökan sker. En förstudie ska bekostas av barn- och utbildningsnämnden.  
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Arbetsutskottet gav 2021-10-14 förvaltningen i uppdrag att prioritera behovet av 
lokaler. Förvaltningen menar att behovet för Strömstiernaskolan och 
grundsärskolan inte har förändrats och att Strömstiernaskolan har högre prioritet. 
Behovet av underlag för att kunna bedöma framtida behov för Valemyrskolan 
kvarstår. Dagens elevantal på skolan är inte grund för en större utbyggnad/ 
ombyggnad, men skolan är i behov av fler funktionella lokaler som möjliggör en 
undervisning som kan anpassas till elevers olika behov. Pågående planering av ny 
byggnation av närmare 500 bostäder inom kommunen och centrum kommer med 
stor sannolikhet att långsiktigt påverka och öka barn- och elevantalen på samtliga 
förskolor samt skolor, så även på Valemyrskolan.  

 
 

Efter samråd med budgetberedningen har förvaltningen fått i uppdrag att 
optimera den totala lokalanvändningen i samband med Strömstiernaskolans 
kommande ombyggnation. Kommunens totala investeringsbehov har ökat kraftigt 
de senaste åren, vilket medför att  kommunens kommande byggnationer ses över 
med syfte att optimera den totala lokalanvändningen, för att minska investerings- 
samt efterföljande hyreskostnader. Detta innebär att den ursprungliga 
ombyggnationsplanen, som tidigare har beslutats av barn- och 
utbildningsnämnden,  där ombyggnation av aulabyggnaden skulle inhysa sex 
klassrum med tillhörande grupprum, efter en mindre ombyggnation blir tre 
klassrum och grupprum. Övriga planerade, förändrade skolytor kommer att ses 
över för att skolan ska tillgodose det ökade behovet av klassrum samt 
grupprum.Dialoger med skola, fackliga representanter och fastighetsägare 
kommer behöva genomföras kring ombyggnationen. Bojarskolans etapp 3 
prioriteras då nämnden vill utnyttja redan befintliga lokaler på bästa sätt. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-25 § 125 
Tjänsteskrivelse 2021-10-20  
BUNau 2021 § 106 
BUN 2021 § 85 
BUN 2021 § 49 
BUN 2021 § 84 
BUN 2021 § 48 
BUN 2021 § 16 
Tjänsteskrivelse 2021-02-15 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att nedanstående lokaler (i rangordning) bedöms som prioriterade byggprojekt för 
barn- och utbildningsnämnden och dess verksamheter under de kommande åren, 

1) Strömstiernaskolan och dess kök 

2) Lokaler för grundsärskola 

3) Valemyrskolan 
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4) Skee kök 

5) Skee idrottshall 

samt att Strömstadslokaler AB får i uppdrag att starta en förstudie för 
Valemyrskolan, med målet om att utröna förutsättningar för en ombyggnation 
vilket ska återredovisas till nämnden. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande förslår att lägga till Bojarskolan etapp 3 i prioriteringslistan som punkt 
2.5. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag med hennes tillägg och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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 BUN/2021-0041 

BUN § 115 Lokalbehov för grundsärskolans verksamhet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
ärendet bordlägges för vidare handläggning i februari. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-06-22 att beställa byggnation av 
ny sammanhållen grundsärskola hos Strömstadslokaler enligt alternativ C, som 
omfattade följande:  

• grundsärskola årskurs 1-6 inriktning ämnen och årskurs 1-9 inriktning 
ämnesområden förläggas i nya lokaler i Skee,  

• grundsärskola årskurs 7-9 inriktning ämnen är fortsatt kvar med 
verksamhet på Strömstiernaskolan,  

• samt att byggnationen av grundsärskolan i Skee ska ske på nuvarande 
skolområde i Skee. 

Förvaltningen fick i samband med beslutet uppdraget att arbeta fram ett konkret 
förslag till grundsärskolan med placering i Skee. Strömstadslokaler, 
verksamhetschef för grundskola och grundsärskola, rektor för grundsärskolan 
samt förvaltningens lokalsamordnare har samtliga varit delaktiga i 
arbetsprocessen. 

Förslaget är en enplansbyggnad om 766 kvm. Förslaget är framtaget utifrån 
grundsärskolans behovsbeskrivning. En preliminär beräkning ger en årshyra på ca 
1500 tkr inklusive utemiljön. 

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka om grundsärskolan kan tilldelas 
lokalytor från Bojarskolans utbyggnad i etapp 3. 

Beslutsunderlag 
Beslut BUN 2021-06-22 
Tjänsteskrivelse 2021-06-15 
Tjänsteskrivelse 2021-11-18 
Skiss förslag på ny förskola 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-25 § 126 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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 BUN/2021-0302 

BUN § 116 Hälsokällan 2022-2025 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att godkänna innehållet i inriktningsdokumentet för Hälsokällan för åren 2022-
2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Fyrbodals kommunalförbunds förbundsdirektion beslutade 2021-10-28 § 89 att 
rekommendera kommunerna att godkänna innehållet i inriktningsdokumentet för 
Hälsokällan för åren 2022-2025. 

Beslutsunderlag 
Fyrbodals kommunalförbunds förbundsdirektion beslutade 2021-10-28 § 89 
Fyrbodals kommunalförbunds tjänsteskrivelse 2021-09-21 
Inriktningsdokumentet Hälsokällan 2022-2025 
Tjänsteskrivelse 2021-11-29 av förvaltningschefen 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-25 § 128 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att godkänna innehållet i inriktningsdokumentet för Hälsokällan för åren 2022-
2025. 

Beslutet skickas till 
Fyrbodal 
Diariet  
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 BUN/2021-0261 

BUN § 117 Årsplan 2022 - Sammanträdestider Barn- och 
utbildningsnämnden och arbetsutskott 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att anta förvaltningens förslag till sammanträdestider och årshjul för 2022 med 
tillägget att nämndmötena  alltid ska börja 08:45. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdestider och årshjul för barn- 
och utbildningsnämndens verksamhetsår 2022. Årshjulet utgör en plan för de 
ärenden som ska gå till nämnd under året och omfattar de områden som behöver 
följas upp och återredovisas till skolans huvudman. Återrapportering omfattar 
både kommunala mål och de statliga uppdrag som är ålagda skolverksamheterna 
genom skollagen.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-11-25 § 120 
Tjänsteskrivelse 2021-11-16 
Förslag till Årshjul och sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 
2022 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
att anta förvaltningens förslag till sammanträdestider och årshjul för 2022. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att nämndmötena alltid ska börja 08:45. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag med hennes tillägg och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 
Webbmaster 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (32) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-12-09  
   
    

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

 

 

 BUN/2020-0323 

BUN § 118 Återrapportering - Beslut fattade av 
nämndens politiker eller enskild 
tjänsteperson (delegationsbeslut) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att lägga ärendena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande delegationsärenden anmäls till barn- och utbildningsnämnden: 

Beslut av övriga delegater: 

Nr 291 Uppskjuten skolplikt (Barn/207). 

Nr 292 Skolskjuts särskilda omständigheter, avslag (BUN/2021-286) 

Beslutet skickas till 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (32) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-12-09  
   
    

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

 

 

 BUN/2020-0325 

BUN § 119 Återkoppling kontaktpolitiker 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden Lena Martinsson (S) och Erling Karlsson (L) uppger att de varit på 
skolråd vid Rossö och Skee skola. Erling Karlsson (L) har varit på besök på 
Mellegårdens skola och fått med sig en önskelista som han överlämnar till 
förvaltningschef Helene Evensen. 

Beslutet skickas till 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (32) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-12-09  
   
    

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

 

 

 BUN/2020-0324 

BUN § 120 Folkhälsorådet 2021  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamot Emmelie Stackegård Hansen (M) redogör för: 

• Budget 
• Drogvaneundersökningen 
• Agenda 2030 

Beslutet skickas till 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (32) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-12-09  
   
    

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

 

 

 BUN/2021-0313 

BUN § 121 Tjärnö övergår till pedagogisk omsorg HT 
2022 - information 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att notera informationen till protokollet samt att ärendet ska åter till nämnd i 
februari för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Martin Dalenius informerar om att Tjärnö förskola under flera år 
haft varierande barnunderlag. I dagsläget finns tio stycken barn inskrivna vilket 
också är det är det prognosticerade snittet även för kommande tvåårsperiod. 
Förskolan går idag med ett budgetunderskott och medel för att täcka 
verksamhetens drift hämtas från Skee och Rossö förskola. 

En förskoleverksamhet leds enligt skollagen av rektor. Den pedagogiska 
verksamheten och undervisningen i förskolan ska ledas av behörig förskollärare. 
Rektors möjligheter att bemanna sin verksamhet utgår ifrån antalet inskrivna 
barn. Utifrån att det finns få barn i förskoleålder som är boende på Tjärnö, skapar 
detta organisatoriska svårigheter för rektor att hålla en budget i balans. 
Förvaltningen ser därför behov av att låta förskoleverksamheten övergå till 
pedagogisk omsorg, som ett alternativ till förskola, särskilt då det inte finns ett 
tillräckligt barnunderlag i området.  

Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i samma åldrar som de barn som går i 
förskola. En pedagogisk omsorg innebär inte minskad trygghet för barn utan ger 
möjlighet för ett alternativt sätt att förbereda barnen på vidare skolgång, än den 
traditionella förskolan. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande 
och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Verksamheten 
kan i nuläget bli kvar i samma lokaler där verksamheten idag bedrivs och med 
befintlig personal. Pedagogisk omsorg ställer inte krav på utbildad pedagog 
(förskolelärare), däremot ska kommunen systematiskt följa upp och utvärdera 
verksamheten. 

Kommunen har sedan tidigare erfarenhet av att ombilda förskoleverksamhet till 
pedagogisk omsorg och av den föreskrivna löpande utvärderingen och 
uppföljningen.  

Beslutsunderlag 
Resursfördelning Förskola och pedagogisk omsorg 2022 
Tjänsteskrivelse 2021-11-30 

Beslutet skickas till 
Diariet  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (32) 
 Barn- och utbildningsnämnden  
 Sammanträdesdatum  
 2021-12-09  
   
    

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

 

 

 BUN/2021-0333 

BUN § 122 Initiativärende - redovisning om 
riskfaktorerna och förväntat antal elever 
under nästa läsår 22/23 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att anse initiativärendet hanterat. 

Sammanfattning av ärendet 
Marie Edvinsson Kristiansen (M) har inkommit med ett initiativärende vari hon 
uppger att elevantalet på kommunens minsta enheter Tjärnö och Koster blir allt 
färre år efter år. Innevarande läsår är man totalt 4 elever på Koster och 11 elever 
på Tjärnö. På Koster har man dessutom bara ett barn i pedagogiskomsorg som 
nästa läsår går vidare till förskoleklass. Förvaltningens personal har under flera års 
tid påtalat riskfaktorerna att eleverna inte tillfullo får den utbildning de har rätt till 
och risken för att man inte kommer att kunna uppnå kunskapskraven enligt 
skollagen. Hon yrkar nämnden får en redovisning om riskfaktorerna och förväntat 
antal elever under nästa läsår 22/23. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden yrkar att initiativärendet anses hanterat i och med information från 
förvaltningen under mötet samt utifrån den tidigare presenterade rapporten 
”Skolutredningen” som presenterades  sin helhet på BUN 2021-04-27. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt hennes förslag och finner att 
så sker. 

Beslutet skickas till 
Marie Edvinsson Kristiansen 
Diariet 
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